


 

ВЪВЕДЕНИЕ: ДРЕВНИЯТ КАТЕХИЗИС 

Групата вярващи прекарали цялата нощ преди Великден  в 
молитва, четене на Писанието и наставление. Най-важният момент 
от живота им бързо приближава. В продължение на години те се 
подготвяли за този ден. 

Когато на зазоряване петелът пропява те са отведени до източник с 
течаща вода. Събличат дрехите си. Жените разпускат косите си и 
махат скъпоценностите си. Отричат се от сатана и са помазвани с 
масло от главата до петите. Влизат голи във водата. След това им е 
зададен въпросът: „Вярваш ли в Бога, всемогъщия Отец?“ Те 
отговарят: „Вярвам.“ И след това са потопени във водата и отново 
вдигнати над нея. 

Зададен им е втори въпрос: „Вярваш ли в Исус Христос, Божи Син, 
Който се роди от Светия Дух и дева Мария, беше разпънат при 
Пилат Понтийски, възкръсна от мъртвите, възлезе на небето, седна 
отдясно на Отца и пак ще дойде да съди живите и мъртвите?“ 
Отново, те изповядват: „Вярвам.“ И отново са потопени във водата. 

Следва трети въпрос: „Вярваш ли в Светия Дух, в светата църква, 
във възкресението на тялото“ Трети път те викат: „Вярвам“ и трети 
път биват потопени. Когато излизат от водата те за втори път биват 
помазани с масло. Обличат се, биват благословени и са отведени в 
събранието на вярващите където ще вкусят за пръв път 
евхаристийната храна. Накрая те са изпратени в света за да вършат 
добри дела и да растат във вярата. 

Това е начинът, по който е описано кръщението в един ранен 
документ от втори век известен като Апостолска традиция.1 Той 
сочи към древните корени на Апостолската изповед. Изповедта 
идва от кръщението. Тя е едно обещание за вярност към Бога на 
благовестието – един Бог, Който се е открил в Отца, Сина и Светия 
Дух, един Бог, Който идва при нас в реалния свят на човешка плът, 
създавайки, изкупвайки и освещавайки ни за добри дела. 

Често се казва, че изповедите са политически документи, хитри 
измислици на епископите и съборите, които се опитват да наложат 
своите собствени разбирания за правоверие. В случая с 
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Апостолската изповед нищо не може да е по-далеч от истината. Тя 
не е създадена от събор. Не е била част от съзнателна богословска 
стратегия. В основата си тя е изповед на вяра. Тя е една форма на 
отговорът на древната църква на възкръсналия Христос, Който 
заповядва на Своите апостоли  да „правят ученици от всички 
народи като ги кръщават в името на Отца и Сина и Светия Дух“ 
(Матей 28:19-20). Никейската изповед е различна тъй като тя е бил 
формулирана на два църковни събора през 4 век. Но дори тази 
изповед е в същността си едно разширение и изяснение на 
древните кръщелни изповеди. 

По-късните поколения вярващи понякога са казвали, че всеки един 
от дванадесетте апостоли написал един ред от изповедта – оттук и 
името „Апостолска“ изповед. Това е очарователна легенда, която 
съдържа дълбока истина: че кръщелната изповед е вкоренена във 
вярата на апостолите и в крайна сметка в думите на възкръсналия 
Христос. 

До втори век основната форма на изповедта може да бъде открита 
в широко разпръснатите християнски общности. Ириней, галски 
пастир от 2 век, говори за тройно правило или канон, който 
определя вярата на всички християни по целия свят: 

„Църквата, макар и разпръсната по света, дори до краищата на 
земята, приела от апостолите и техните ученици вярата в един 
Господ, всемогъщия Отец, създател на небето и земята и всички в 
тях; и в един Господ Исус Христос, Божия Син, Който се въплътил 
за нашето спасение; и в Светия Дух, който чрез пророците 
проповядвал икономиите…Църквата…внимателно пази тази 
проповед и тази вяра, която тя е приела, сякаш живее в един дом. 
Тя по подобен начин вярва тези неща сякаш има една душа и едно 
сърце. Тя проповядва, поучава и ги предава хармонично сякаш има 
една уста. Защото макар езиците да са различни по света все пак 
значението на традицията и едно и също.“2 

Това правило на вярата има две функции. Първо то е обучително. 
То формира основата на катехизиса за новите вярващи. В периода 
на подготовка за кръщение новите ученици на християнската вяра 
запомняли изповедалната формула и получавали инструкции за 
нейното значение. Тройната изповед на вярата трябвало да бъде 
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записана в сърцата им, така че никога да не бъде изгубена или 
забравена. По този начин всички вярващи имали един основен 
водач за тълкуването на Писанието и дори неграмотните вярващи 
били способни да запазят същността на библейската история. Те 
виждали Писанието като едно единно свидетелство за единия Бог – 
Отец, Син и Свети Дух. Те виждали сътворения свят като място за 
Божията действие: Бог създал нашия свят, въплътил се в него и в 
крайна сметка ще го изкупи напълно при възкресението на 
мъртвите. Това бил начинът, по който християнският ум бил 
формиран от древния катехизис. 

Второ, правилото на вярата било сакраментално. То не било 
използвано просто като един катехизис в подготовка за кръщение, а 
било и част от самият кръщелен ритуал. Един човек ставал ученик 
на Исус и член на общността като давал троен обет за вярност. 
Кръщението е тройно потапяне в Божия живот „Кръщението на 
нашето обновление се случва чрез тези три члена, даващи ни 
обновление в Бога Отца чрез Неговия Син  в Светия Дух.“3  Думите 
на изповедта са думи на сила. Те са думи, които извършват нещо:  
подобно на кръщаване на яхта, сключването на облог или 
изговаряне на брачен обет. В кръщението нещо бива извиквано в 
съществуване докато думите са изговаряни. Думите, точно както и 
водата, правят кръщението. Чрез тези думи един човек става ученик 
на Исус и член на общността. 

По този начин изповедта е едновременно информираща и 
извършваща4, едновременно обучаваща и сакраментална. Тя е 
едно обобщение на християнското учение както и свещен обет за 
вярност. Тези две функции на изповедта могат да бъдат 
разграничени, но не и разделени. Катехизиса е необходим, така че 
да можем да направим кръщелната изповед с разбиране и искрено 
посвещение. И на свой ред кръщелната изповед определя нашето 
мислене за Бога и света. 

Дори днес изповедта дава една рамка – здрава и все пак 
изненадващо гъвкава – за християнското мислене и християнско 
посвещение. 
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АЗ 

Първата дума от Апостолската изповед е може би най-странната от 
нея: „Аз.“ 

Кой е този аз? Чий глас говори в изповедта? 

Бил съм на сватбени церемонии където младоженците пишат свои 
собствени обети. Това е скорошен обичай, който отразява по-
широките културни промени. В миналото едно от нещата, които е 
правело венчавките специални бил фактът, че трябва да повториш 
точно същите думи, които и всеки друг е казвал. Когато една двойка 
казвала своя обет те не просто изразявали своите чувства. Те не 
използвали своите собствени думи; те използвали същите думи, 
които техните бащи и предци изговаряли и правели тези думи свои 
собствени. 

Но днес ние сме скептични към миналото. Скептични сме към 
всичко, което просто ни е предадено. Ние смятаме, че най-
истинските неща, които някога бихме могли да кажем ще са нещо, 
което сами сме измислили. 

По същия начин днес християните често са скептични относно 
изповедите. Много църкви се чувстват по-удобно с мисионерски 
твърдения отколкото с изповеди. Мисионерското твърдение е нещо, 
което ние винаги измисляме сами. То прилича на писането на свои 
собствени сватбени обети. 

Но ето го парадокса. Това е една индивидуализирана изповед, 
подобно на персонализираните сватбени обети, които в края на 
краищата започват да звучат като ехо на по-широкото общество. 
Какво може да е по-конформистко от изразяването на своите 
любовни чувства чрез измислен от самия теб сватбен обет? 
Венчавката е велико събитие, затова искате да я направите 
специална. Но колкото повече се опитвате да я персонализирате 
толкова повече тя дегенерира в тривиалност и клишета. Качеството 
на церемонията се изпарява. Или, отново, какво може да бъде по-
конформистко от едно мисионерско твърдение? Всяка общност има 
такова. И макар че всяко едно е уникално те всички звучат плашещо 
подобни сякаш всички компании в света са решили да осъществят 
едни и същи цели. Смятам, че в много днешните църкви съществува 



подобна динамика. Колкото повече се опитват да бъдат специални и 
уникални толкова повече се оказват като всички останали. 

За разлика от това да изповядаш изповедта означава да заемеш 
контракултурна поза. Когато казваме изповедта ние не изразяваме 
просто собствените си виждания и приоритети. Ние 
присъединяваме гласа си към един силен общностен глас, който 
призовава от вековете хора от всяко племе, народ и език. Ако 
гласовете ни все още са ехо сега те са ехо на нещо отиващо отвъд 
нашия собствен културен момент. 

„Вярвам.“ Кой е този „аз“ който говори когато казваме изповедта? 
Това е Христовото тяло. Това е една общност простираща се през 
историята „ужасна като армия с развети знамена“ (Песен на 
песните 6:10). Цялата общност на Христовите ученици влиза във 
водата на кръщението викайки тройното „Вярвам!“ В кръщението 
никой не е приканен да пристъпи напред със свое собствено верую. 
Всички са приканени да се потопят в една реалност достигаща 
отвъд тях и да присъединят личните си гласове към един общностен 
глас, който надхвърля всички тях. 

Най-истинското и най-важното нещо, което някога можем да кажем 
не са нашите индивидуални думи, а общностите ни думи. По-
голямата част от думите в моя живот са тривиални и слаби. Те 
падат от устните ми подобно на мъртви листа. Но в изповедта аз 
съм приканен да кажа истински думи. Изповядвайки вярата на 
църквата аз се съгласявам моето собствено индивидуално „аз“ да 
стане част от „аз“–ът на тялото Христово. 

Тогава аз казвам нещо с дълбока и непреходна важност. Тогава 
моите думи имат корени. 

 

 

 

 

 

 



ВЯРВАМ 

Когато политиците дават обещания ние не очакваме те да удържат 
на думата си. Разбираме, че обещанията са мотивирани от личен 
интерес, а думите са начин, чрез който те могат да осъществят 
целите си. Ние не просто сме цинични относно думите на другите 
хора. Не вярваме дори на това, което самите ние казваме. Ние 
даваме тържествени обещания и обещаваме доживотно 
посвещение – след като подпишем предбрачен договор. Нашата 
способност да се доверяваме е била подкопана от лош опит и 
нарушени обещания или дори от пряк цинизъм в способността на 
думите да носят истина. 

Въпреки това, когато изговаряме Апостолската изповед ни е 
напомняно, че самият живот се основава на доверие. Християните в 
древната църква отивали голи при водата на кръщението. Второто 
раждане е подобно на първото. Ние сме напълно зависими. Не 
донасяме нищо с нас освен живота. Рождения вик на кръщението е 
тройното „Вярвам” на изповедта, един вик на пълна зависимост от 
Триединния Бог. 

В северна Африка около края на 4 век Августин посочва, че животът 
е невъзможен без доверие. По-голямата част от нещата, които 
знаем за света всъщност са неща, на които вярваме поради нечии 
чужди думи. Не можем да докажем сами дали събитията в 
световната история наистина са се случили. Но ние приемаме 
свидетелствата достигнали до нас от миналото. Не можем да 
посетим всяка точка на картата, за да се убедим, че тя наистина 
съществува. Но приемаме думите на някой друг, който е бил там. 
По-близо до нас семействата се свързват заедно чрез доверие. Не 
съм бил там, за да свидетелствам за собственото си зачатие. Ако 
искам да знам кой е баща ми трябва да приема думите на майка си 
на доверие. И аз с радост приемам думите й: предпочитам да 
вярвам на нея отколкото да търся независимо доказателство. Бих 
се принизил като личност ако се въртя наоколо опитвайки се да 
докажа всичко. Единствено приемайки едно отношение на доверие 
аз съм способен да живея и да просперирам като човешко 
същество. Без доверие, казва Августин, „ние нямаше да можем да 
направим нищо в този живот.”5 

Очевидно не всяко семейство е пример за любещо доверие и не 
всеки родител се показва като такъв. Но идеята на Августин е, че 
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ние не притежаваме ресурсите да докажем всичко за себе си. 
Социалният живот е изтъкан с нишките на доверието. Ако наистина 
искам да живея без доверие ще трябва да се отделя от обществото 
и да живея в пълна изолация. Но дори и тогава аз все пак ще трябва 
да разчитам на уреди и технологии, които не съм измислил и които 
не разбирам напълно. Ще трябва да разчитам да работата на други 
хора. 

Трагичното качество на живота отчасти се дължи на факта, че 
хората не винаги заслужава доверие и все пак ние не можем да 
живеем без доверие. 

Благовестието представя пред нас обещанието за един напълно 
заслушващ доверие Бог. Можем ли да докажем това обещание? 
Изненадващо, отговорът на Августин е, да. След известно време 
ние научаваме, че Божите обещания заслужават нашето доверие. 
Божието доверие се доказва чрез опита. Но ние не започваме с 
доказателство. Започваме с доверие: това води към опит и опита 
води към знанието, че Бог заслужава доверие. Августин казва: „Ако 
не разбирате вярвайте и след това ще разберете.”6 

Това не означава, че християнската вяра е ирационален скок в 
мрака. Тя прилича повече на опитване на ястие, което никога по-
рано не сте вкусвали. Виждали сте други хора да му се 
наслаждават, чели сте ревюта, главни готвачи са се клели, че ще ви 
хареса. Има добри основания за доверие, но никога няма да знаете 
със сигурност докато не го опитате. „Вкусете и вижте, че Господ е 
благ,” пее псалмистът (Псалм 34:80 Първото действие е едно 
действие на доверие, което води до все по-нарастваща сигурност, 
която на свой ред подхранва едно по-дълбоко и по-просветено 
доверие. 

Изповедта е пълна с тайнства. Тя говори за неща, които не мога 
непосредствено да видя или да докажа за себе си. Вярвам в Бог 
Отец. Вярвам в Исус Христос, Богът станал човек насред 
творението. Вярвам в Светия Дух, Богът невидимо преобразяващ 
творението отвътре. Как бих могъл да докажа истинността на тези 
твърдения? Как бих могъл да зная със сигурност? Когато направя 
първата стъпка аз започвам да виждам целия свят с очите на 
Божието обещание. Започвам да живея в едно обкръжение на 
любов. И тогава научвам от опит, че Бог е добър – „толкова добър 
колкото Неговият свят,” както казва поговорката. 
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В БОГ ОТЕЦ 

Какво вярвам за Бога? В самото начало изповедта използва езикът 
на Писанието: Бог е „Отец.” Когато християните използват тази дума 
това е едно ехо идващо от откровението, а не идея основана на 
спекулации и философски разсъждения. Исус открива Бога като 
Негов „Отец.” Той се отнася към Отец като към Негов Отец и 
приканва учениците Си да установят същите взаимоотношения. Той 
нарича Бога „Моят Отец и вашия отец” (Йоан 20:17) и „небесния 
ви Отец” (Матей 6:14). Той учи учениците Си да се молят: „Отече 
наш” (Матей 6:9) – т.е. да застанат до Исус и да се обърнат към 
Бога по същия начин като Него. 

Отношението на Исус към Бога е уникално, но също така и 
включващо. Неговите ученици са включени в уникалната връзка на 
Исус с Бога. Исус нарича Бога „Авва, Отче” (Марк 14:36) и 
учениците Му получават сила от Светия Дух да се молят по същия 
начин (Римляни 8:15-16). Това означава да бъдем кръстени в 
триединния Бог. Чрез Духа ние сме потопени в живота на Исус, така 
че започваме да споделяме Неговата позиция пред Бога. 

Ние говорим на Бога и Бог ни слуша, сякаш ние сме Исус. Исус е 
дете на Бога по природа, а ние ставаме Божи деца по благодат. 
Исус е роден от Бога, ние сме осиновени. Така че когато 
изповядваме, че Бог е „Отец” това не е някаква богословска идея, а 
изповед на едно определящо живота ни отношение. Ние наричаме 
Бога „Отец” понеже така Исус нарича Бога и понеже Той ни 
приканва да се отнасяме към Бога по същия начин. С други думи 
ние наричаме Бога „Отец” по откровение. 

Днес много християни се чувстват неловко с тази дума. Не 
привилегирова ли тя мъжкия език? Не намеква ли тя, че Бог има 
пол? Не връща ли обратно картината на възрастен белобрад старец 
в небето? Тези неща могат да ни звучат като съвременни 
притеснения. Но още ранните християнски учители били много 
чувствителни към подобни проблеми. Те се стремели да обяснят, че 
Библията използва думата „Отец” без всякаква полова конотация. 
Всъщност това било едно от нещата, които отличавали 
християнската вяра от древните езически представи за боговете. 
Съществувало пъстро множество от гръцки и римски богове. Някои 
били мъжки, други женски. Те можели да са страстни, бързо палещи 
се, похотливи, непредвидими. Можели да променят намеренията си. 



Ранните християнски учители много внимавали да разграничат 
Богът на евангелието от боговете на гръцката и римската култура. 
Езическите богове са много, но Богът на Израел е един. Езическите 
богове могат да изпаднат в ярост, но истинският Бог е непроменим  
и затова на Него може да се разчита напълно. Езическите богове 
могат да изпаднат в похот, но истинският Бог търси човечеството 
без всякакъв личен интерес. Езическите богове могат произволно да 
станат врагове на хората, но истинския Бог винаги търси нашето 
добро. В християнското учение имало специална дума за това: 
Божията филантропия (буквално „любов към хората”). И докато 
езическите богове можели да бъдат мъжки и женски истинският Бог 
бил изцяло над понятията пол и тяло. 

Когато богословът от 4 век Атанасий искал да разграничи 
християнския Бог от езическите богове той казвал, че истинския Бог 
е „по природа безтелесен, невидим и недосегаем.”7 В една проповед 
произнесена в Константинопол към края на 4 век Григорий 
Назиански обяснява, че думите „Отец” и „Син” трябва да бъдат 
употребявани без да имаме в умовете си каквито и да е „телесни 
идеи.” В противен случай ние бихме се върнали обратно към 
езичеството представяйки си един Бог, Който физически зачева, за 
да роди син. Ние използваме думите „Отец” и  „Син,” казва 
Григорий, „в по-издигнат смисъл.” Ние „приемаме реалностите без 
да бъдем отблъснати от имената.” Обичайните семейни конотации 
не могат да се приложат към Бога, много по-малко пък половите 
конотации. „Мислите ли,” пита Григорий своите слушатели, „че 
нашият Бог е мъжки поради използваните съществителни в мъжки 
род „Бог” и „Отец”? „Божеството” женско ли е понеже на гръцки 
думата е в женски род?” Подобно грубо биологично мислене е 
езическо, не християнско.8 

Какво тогава означава думата „Отец”? За християните тя описва 
отношения и нищо повече. Отново Григорий: „Отец не говори нито 
за субстанцията нито за активността, а за отношението, начинът на 
съществуване между Отец и Сина.”9 Отец е източника, произхода и 
извора на божествения живот. И Синът произлиза от този източник. 
Така че съществува отношение на произход между Отец и Сина. 
Според ранното християнско учение това е всичко, за което трябва 
да мислим когато казваме думата „Отец.” Ние очистваме езикът си 
от всяка идея за пол  – иначе бихме проектирали собствените си 
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виждания в Бога вместо да слушаме Божието себеоткровение. 
„Всяка телесна мисъл трябва  да бъде отмахната от този въпрос,”10 
казва Атанасий – не понеже християните се отвращават от тялото, а 
понеже се отвращаваме от езическите богове! 

Ако думата „Отец” се отнася до едно отношение на произход в Бога 
тогава можем да направим важно заключение: Бог не е само Отец, 
но и Син. Тези думи, „Отец” и „Син” изразяват отношение. Нито една 
от тях не би имала смисъл без другата. Пишейки през 2 век 
Тертулиан бил първият, който развил това просто, но важно 
прозрение: „Бащата прави сина и синът прави бащата….Един баща 
трябва да има син, за да бъде баща и един син трябва да има баща, 
за да бъде син.”11 Когато изповядваме, че Отец е вечно Отец ние 
винаги имаме предвид и вечната реалност на Сина. 
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ВСЕМОГЪЩ 

„Сила” вече не е добра дума. Тя определено звучи зловещо. Когато 
говорим за сила ние сме склонни да мислим за опасни отношения 
или за по-широка система за подтисничество и контрол. 

Но не по този начин се разбира „силата” в християнското учение. 
Ранните християни често сравнявали Бога с кърмеща майка: това е 
любим образ на много проповеди и писания в древната църква. Ние 
не виждаме Бога по начина, по който лоялните поданици гледат на 
един могъщ владетел, а като невръстни деца търсещи храна от 
своята майка. Божията сила не просто е над нас, но и около нас, под 
нас и в нас. Това не е една сила на подчинение и контрол, а сила, 
която храни и прави способни. Августин описва Божията сила като 
„майчина любов проявяваща се като слабост.”12    

Това не прилича на силата на езическите богове, които от време на 
време се намесвали в света. Божията мощ присъства навсякъде в 
творението. Тя е тайната зад всичко съществуващо. Тя не е просто 
едно решение на световните проблеми. Тя е причината преди 
всичко да съществува самият свят. 

Ние не бихме могли истински да се обърнем към Бога ако силата Му 
беше ограничена, спорадична или непредвидима. Един Бог, Който 
упражнява подобна сила би бил езически бог: не поддръжник на 
света, а натрапник в него или далечен владетел, чийто желания 
трябва да бъдат наложени със сила. 

Това е проблемът с всеки опит да ограничим Божията сила. Ако 
Божията сила беше просто една сред многото сили – ако Бог беше 
„могъщ,” но не „всемогъщ” – тогава Божията сила щеше да се 
превърне в още един вид манипулация или контрол. Единствено 
Бог, Който е напълно свободен може да се отнася към света с 
цялостна любов, търпение и  щедрост. Навсякъде в творението има 
сила, всяко живо същество притежава своя уникална сила и 
енергия. Но Бог няма нужда да се съревновава с тези съперничещи 
сили. Божията сила е техният източник, причината те въобще да 
съществуват. Божията сила е това, което опазва и подхранва 
силите на творението. 

Истинската сила не е способност да се контролира. 
Контролиращото поведение е белег за слабост и несигурност. 
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Истинската сила е способността да се обича и да се прави способен 
без ограничение. Божията сила, подобно на силата на един добър 
родител или учител, е способна да подхранва други агенти и да 
помага да расте тяхната свобода. Без „суверенитета” на един добър 
родител децата биха имали само ограничена представа за 
собствената си стойност и място. По същия начин Божият 
суверенитет е това, което прави способна човешката свобода, а не 
това, което я застрашава. 

В изповедта ние изповядваме трите големи движения на Божията 
сила: Бог любещо довежда света в съществуване, Бог любещо 
влиза в една утроба и става част от света в Исус Христос и Бог 
Свети Дух любещо преобразява света в живота са светиите. 

Във всеки един случай Божията сила е скрита. Тя е едно „нежно 
всеприсъствие”13 както казва британският богослов Сара Коклей. 
Бог е невидимо всемогъщ в делото на творението, невидимо 
всемогъщ в утробата на девата, невидимо всемогъщ в мрака на 
гроба, невидимо всемогъщ в събранието на вярващите и в 
общностния живот, който те споделят. 

Светът живее благодарение на тази нежна, но всеобхватна сила и 
ние сме свободни поради нея. 
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СЪЗДАТЕЛ НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА 

През 2 век християнските учители се стремели да дефинират своите 
вярвания и посвещение в противовес на популярни съперничещи 
учения. Преобладаващото културно настроение било дълбок 
духовен песимизъм. Членовете на образованата класа приемали за 
даденост, че физическия свят е свойствено зъл и не може да бъде 
изкупен. Те копнеели да избягат от плътския свят и да преживеят 
духовно просветление. 

Маркион, един харизматичен учител от 2 век, казвал, че 
материалната вселена е сътворена от един зъл и некомпетентен 
бог. Той бил особено отвратен от човешкото тяло „плът натъпкана с 
мръсотия,” както го наричал той. Подобно на някои от гностическите 
учители от същия период той се ужасявал от секса и виждал 
размножаването като чудовищно зло. Последователите на Маркион 
трябвало да адаптират живота си към аскетично избягване на секса, 
брака и раждането на деца. Естествените връзки били отхвърлени, 
единствено духовните били от значение.14  

Учението на Маркион не било единственото предизвикателство към 
младото християнско движение. Втори век станал свидетел на 
умножаването на духовните секти, чийто последователи били 
известни като гностици (буквално „знаещите”). Гностическите 
учители твърдели, че притежават тайно познание за космоса и 
душата. Те учели, че физическия свят е сътворен от едно по-нисше 
божество и че спасението се състои в освобождение от 
материалния свят посредством езотерична мъдрост. Тези учения 
били много разнообразни, но общото между всички тях бил 
дуализмът, който разделял (злия) творец от (добрия) изкупител и 
(злия) свят  на плътта от (добрия) човешки дух. 

Християнската кръщелна изповед се развила отчасти в отговор на 
подобни отричащи света учения и на по-широката култура на 
отчаяние, която ги пораждала. От самото начало християните се 
откроявали със своето положително отношение към творението. 
Евангелието според Йоан започва като преразказва еврейската 
история на сътворението; „В началото…” (Йоан 1:1; Бит 1:1). 
Учениците на Исус вярвали, че в Него те са намерили източникът на 
сътворението. Те познали Този, чрез Когото „всичко е станало” 
(Йоан 1:3). Гледайки лицето на Исус те виждали отпечатъка на 
реалността и разбирали Божия добър план за цялото творение. 
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По това време било духовно контракултурно да бъдеш кръстен в 
една утвърждаваща света вяра. Древните християни отказвали да 
виждат нищо в света като изначално зло. Те изповядвали, че всичко 
в този свят било създадено добро от мъдрия Бог, Когото те познали 
в лицето на Исус. 

Част от привлекателността на гностицизма лежала в неговият 
отговор на проблема със злото. Защо съществуват толкова зло и 
страдание в света? Това е, разсъждавали гностическите учители, 
понеже светът е продукт на един зъл бог. Самата същност на 
творението е непълноценна. Това е едно елегантно решение на 
проблема със злото. Но той повдига дори още по-големи проблеми. 
Ако преди това съм бил измъчван от опитности със страдание и 
несправедливост след като приема гностическото учение аз 
започвам да виждам собственото си съществуване като 
недопустима несправедливост. Преди това съм се чувствал у дома 
в света и съм протестирал срещу недопустимите части от живота. 
Но сега откривам, че света изобщо не е мой дом. Аз съм радикално 
отчужден от живота – от живота на всички творения, от живота на 
човешкото общество и от своя собствен живот. Духовното ми 
съществуване е една самотна искрица на доброта в един изцяло 
враждебен свят, от който желая да избягам и за чието унищожение 
копнея. 

Това означавало да се чувстваш гностик в древния свят. Започвам с 
желание да разреша проблема за злото и завършвам усещайки 
цялото творение, включително собственото си тяло, като един 
огромен сатанински затвор. Гностикът прилича на човек, който 
вижда петно от червено вино на килима и не е в състояние да 
измисли друго решение от това да залее и останалата част от пода 
с вино. Петното вече не се вижда, но на каква цена? Гностицизмът 
решава проблема със злото единствено като превръща всичко в 
зло. 

В отговор на едно такова отхвърлящо света виждане ранните 
християнски учители твърдели, че всичко в творението е добро. 
Злото, стриктно казано, изобщо не съществува. Няма зли същности, 
единствено добри, създадени от еди добър Бог. Когато едно 
творение се провали в това да бъде истински себе си, когато се 
отвърне от собствената си същност и цел, то се превръща в една 
непълна версия на себе си. То е зло до степента, в която сега му 
липсва нещо от неговата собствена природа. Една китара издава 
лош звук когато не е настроена. Нейното „зло” не е някакво 



положително качество, а единствено липса. Или, ако използваме 
любимата илюстрация на древната църква, злото е липса на добри 
качества точно както мракът представлява липса на светлина. 
Изводът от всичко това е, че злото не може да бъде приписано на 
Създателя. Кападокийският учител от 4 век, Григорий Нисийски 
изразява това по следния начин: „Ако един човек на ярка дневна 
светлина доброволно избере да затвори очите си не слънцето е 
виновно , че той не може да вижда.”15 

Това не означава, че злото е без значение. Неговите последствия са 
реални и унищожителни. Но когато преживяваме тези последствия 
ние преживяваме ефекта от едно изопачаване на доброто. 
Представете си, че убия някого като го ударя с настолната си 
лампа. Лампата е добра когато се използва правилно и силата на 
ръката ми е дар от Бога, но тези добри неща се превръщат в зло 
когато се използват за лоша цел. Последствията от подобно 
убийство може да бъдат много реални. Съществуват морални 
проблеми свързани с начина, по който творенията използват 
свободата си, но това не са метафизични проблеми свързани с 
въпроса дали творението е добро или зло. 

Макар че в света се случват много зли неща християните 
изповядват, че ние все още живеем в Божието добро творение. 
Това е един болен свят, който се нуждае от изцеление, не зъл свят, 
който трябва да бъде унищожен. Това е разликата между 
християнството и гностицизма. 

Често се казва, че изповедите са ограничаващи и нетолерантни. Но 
в древния свят точно обратното било вярно. Християнската изповед 
била тази, която се застъпвала за творението. Изповедта казвала 
„Не” на ученията, които отричали творението, презирали тялото и 
желаели да избягат от плътския свят. Гонстицизмът бил възможно 
най-голямата нетолерантност. Той бил нетолерантен към 
вселената, живота и всичко, което означава да бъдеш човек. 
Казвайки „Не” на гностицизма църквата казала „Да” на цялата 
материална вселена. 
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И В ИСУС ХРИСТОС, ЕДИНОРОДНИЯ БОЖИЙ СИН, НАШИЯ 
ГОСПОД 

Ние сме склонни да мислим за изповедите като за студени 
дидактични обобщения на учението. Но истинския център на 
Апостолската изповед не е някакво учение, а едно име. 

Дори преди древните кръщелни изповеди, вероятно най-ранната 
християнска изповед се състояла само от две думи: Kyrios Iēsous, 
„Исус е Господ” (Римл. 10:9; 1 Кор. 12:3). Тези ранни твърдения 
остават духовното сърцебиене на кръщелната изповед. Всичко 
останало в изповедта се върти, подобно на спици на колело, около 
центъра: личната свързаност с Исус, цялостна вярност към Него. 

В центъра на християнската вяра не стои някаква идея, теория или 
дори светоглед, а името на една личност, Исус Христос. Нашата 
вяра се формира посредством личната ни свързаност с Него. Една 
много по-късна християнска изповед, Хайделбергския катехизис 
(1563) красноречиво говори за личния център на вярата като 
започва с един въпрос и отговор: „Каква е вашата единствена утеха 
в живота и смъртта? Тази, че аз не принадлежа на себе си, а 
принадлежа – тяло и душа, в живот и смърт – на моят верен 
Спасител, Исус Христос.” 

Връзката с Исус е лична, но това не означава, че тя е личен въпрос. 
Павел напомня на филипяните, че един ден всички световни сили и 
власти ще изговорят името на Исус и ще изповядат, че „Исус 
Христос е Господ” (Фил. 2:9-11). Да изповядаш Исус за Господ 
означава да Го признаеш за Един, Който споделя Своята 
идентичност с Богът на Израел. В старозаветните Писания Бог е 
наречен ЯХВХ,  Kyrios, Господ и в Новия Завет Исус е разкрит като 
Този, Който носи това име. Така да изповядаш Исус за Господ 
означава да дадеш верността си на първо място на Него. Това 
означава да направиш универсално твърдение. Ако Исус наистина 
споделя идентичността на ЯХВХ тогава Той е скритата истина на 
сътворението, на историята и на самият човешки живот (Кол. 1:15-
17). Аз Го изповядвам като мой Господ единствено понеже Го 
признавам за единственият Господ. 

Подобно универсално твърдение може да звучи нечувствително или 
дори подтисническо за съвременното плуралистично ухо. И 
наистина е вярно, че понякога християните са използвали 
универсалността на благовестието като оправдание за 
подтисничество и несправедливост. Разбрано правилно обаче 



посланието за господството на Исус е послание на утеха и надежда 
за всички хора. 

В древната църква изповедта на господството на Исус започнало да 
променя начина, по който християните гледали на робството. 
Християнството пуснало корени в общества, които били строго 
стратифицирани и йерархични. Съществували ясно определени 
разлики между мъжете и жените, богатите и бедните, евреите и 
езичниците, робите и свободните. Но християнската общност не 
приемала, че хората се определят от тези социални различия. 
Всички влизали в една и съща кръщелна вода и изповядвали същия 
Господ. Когато влизали голи във водата на кръщението никой не 
можел да направи разлика между богатия и бедния, робът и 
свободния. 

Така дори в самото начало на християнското движение ние виждаме 
Павел да наставлява един вярващ човек да не гледа на своя роб-
християнин „вече като на роб…а като възлюбен брат” (Филемон 
16). През 4 век Григорий Нисийски силно порицавал институцията на 
робството. Григорий нямал достъп до съвременните идеи за 
личните права и свободи. Както той виждал нещата проблемът с 
робството създавал едно лъжливо господство. Правейки един човек 
господар над друг хората претендирали за авторитет, който 
принадлежал на Бога. Както Григоий казва на робовладелеца: „ти си 
забравил границите на своята власт.” Света има само един Господ – 
и този Господ „не ни е поробил,” а „ни е призовал към свобода.”16 

Понеже Исус е Господ на всички всяка земна власт е ограничена и 
частична. Понеже Той е Господ социалните разлики са 
релативизирани и накрая ще бъдат напълно премахнати. Всички 
хора дължат своята вярност не на някой човек, а на Исус. Така 
логиката на универсалното господство ражда егалитарната етика. 

Древната институция на робството не изчезнала изведнъж. Но от 
момента, в който робите и свободните започнали да застават рамо 
до рамо и да изповядат, че Исус е Господ дните на робството били 
преброени. Когато ранините вярващи влизали във водата и 
изговаряли името на Исус тевотничните пластове се размествали. 
Започвала една бавна революция. 
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КОЙТО БЕШЕ ЗАЧЕНАТ ОТ СВЕТИЯ ДУХ 

В началото на евангелието според Лука ангелът посещава Мария и 
й казва, че „Светия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния 
ще те осени” (Лука 1:35). Това начало на историята на Исус има за 
цел да ни напомни едно друго начало: „В началото Бог създаде 
небето и земята. И земята беше пуста и неустроена. И Божият 
Дух се носеше над водите” (Битие 1:1-2) 

Сътворението се случва когато Божия Дух се носи над 
безформената бездна и извиква живота от нищото. На друго място 
старозаветните писатели говорят за Божия Дъх или Дух както за 
източник на творението: „Изпращаш Духа Си и те се създават” 
(Псалм 104:30). Когато Бог създава Адам от земята във втората 
история на сътворението човекът отначало е безжизнена глинена 
скулптура. Но тогава Бог вдъхва дух в глината и тя става жива душа 
(Бит. 2:7). 

Така когато Духът се носи над утробата на Мария ние виждаме една 
картина на повтарящото се Божие творческо дело. Исус е доведен в 
съществуване от творческия Божи Дух. Иполит, християнски пастир 
от 2 век, казва, че в утробата на девата Божият Син „отново създал 
първосътворения Адам в Себе Си.”17 Първият Адам отклонил 
цялата човешка раса от пътя. Но ето го новият Адам, едно ново 
начало за човешкото семейство, един нов предшественик, който ще 
ни води към живот и радост. 

През 3 век Ориген от Александрия предлага един забележителен 
образ, за да илюстрира начина, по който човечността на Исус се 
свързала с вечния Божи Син. Той описва едно парче желязо 
поставено в огъня и нагрято до червено. Това желязо, казва той: „е 
станало изцяло огън тъй като в него не може да се намери нищо 
друго освен огън. И ако някой се опита да го докосне или вдигне ще 
усети силата не на желязото, а на огъня. По същия начин тогава 
тази душа (т.е. човешката душа на Исус) която, подобно на 
желязото в огъня е била поставена завинаги в Словото, завинаги в 
Мъдростта, завинаги в Бога и е Бог във всичко, което прави, чувства 
и разбира.”18 

Исус е изцяло човек: нищо освен желязо. Той е напълно божествен: 
нищо освен огън. Исус е така докоснат от Божието присъствие, че 
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всяка част от Неговата човечност е изпъплена с Божествена 
енергия. Той е роден от жена; той е заченат от Светия Дух. Той е 
човек; Той е божествен. Той е желязо; Той е огън. 

Този начин да мислим за Исусовата човечност и божественост 
всъщност представлява просто един опит да осмислим сложните 
неща, които са казани за Исус в евангелията. Евангелията описват 
Исус като Един, Чийто живот е извлечен пряко от Божията 
творческа енергия. Дори в утробата на майка си  Той вече носи 
Светия Дух. В евангелието според Лука същият Дух, Който се носи 
над утробата на Мария винаги осветява и докосва живота на тези, 
които влизат в контакт с Исус. Когато Мария поздравява своята 
братовчедка Елисавета бебето в корема на Елисавета заиграва от 
радост и тя се изпълва със Светия Дух (Лука 1:41). През 6 век 
сирийският проповедник Яков от Серуг описва сцената по следния 
начин: „Божия Син изпраща Духа….и детето е кръстено със Светия 
Дух докато все още се намира в корема на майка си.  Веднага още 
нероденото дете започва да приготвя пътя за идващия цар от 
Давидовия дом. От утробата се чува едно ново послание, едно 
бебе, което скача, радва се и бърза да подготви пътя.”19 

Това е същият Дух, Който действа когато жената с кръвотечението 
се докосва до Исус и веднага е изцелена (Матей 9:20-22). Това е 
същия Дух, Който когато Исус лежи мъртъв в гроба вдъхва дихание 
в тялото Му, така че смъртта е унищожена и гробът опразнен 
(Римляни 8:11). И това е същия Дух, Който действа на 
Петдесетница, така че огнени езици слизат върху учениците на Исус 
и те са преобразени от безжизнена тълпа последователи в 
безстрашни свидетели за възкресението (Деяния 2:1-4). Същият 
Дух, Който е с Исус в майчината утроба сега е с всички Исусови 
последователи. 

Исус носи Светия Дух и изпраща Светия Дух. В Него Духът създава 
едно ново начало за цялата човека раса. Това е, което църквата 
прогласява в кратките, но удивителни думи на древния катехизъм: 
„заченат от Светия Дух.” 
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РОДИ СЕ ОТ ДЕВА МАРИЯ 

„Не мога да повярвам на това!” казала Алиса. 

„Не можеш ли?” – казала кралицата със съжалителен тон. „Опитай 
отново: поеми дълбоко дъх и затвори очи.” 

Алиса се засмяла. „Няма смисъл да опитвам,” казала тя. „Човек не 
може да вярва в невъзможни неща.” 

„Бих казала, че не си особено търпелива,” казала кралицата. „Когато 
бях на твоята възраст винаги правех това по половин час всеки ден. 
Ето защо понякога вярвах в шест невъзможни неща още преди 
закуска.”20 

Днес има християни, които гледат на раждането от девица по същия 
начин. За тях самата идея е реликва от отминали дни когато хората 
са били по-обикновени и за тях е било по-лесно да вярват в 
невъзможни неща. Можем да преглътнем останалата част от 
изповедта, но това отива твърде далеч. 

Проблемът започва когато вземем този ред от изповедта и го 
разглеждаме самостоятелно. Това е все едно да намерите 
велосипедна верига ако никога не сте виждали велосипед. Ще ви е 
трудно да си обясните какво представлява този странен обект: за 
какво се използва? Дали е оръжие? Или неудобно бижу? За да 
разберете какво е велосипедната верига трябва да я видите в 
нейния правилен контекст. Същото е и с раждането от девица. Ако 
го разглеждаме изолирано можем да заключим, че то е просто едно 
спекулативно чудо или дори логически абсурд. Тогава да вярваме в 
него се превръща просто в усилие – сякаш изговарянето на 
кръщелната изповед означава да вярваме на шест невъзможни 
неща преди закуска. 

За да разберем раждането от девица ние трябва да видим как то се 
съотнася към цялостната история на Писанията – една история, в 
която чудните раждания изгарят забележителна роля. 

Историята на Израел започва с едно обещание към Авраам и Сара 
(Битие 1-5). Едно семейство, което не може да има деца е избрано 
от Бога и му е казано, че ще има многобройно потомство. Сара се 
смее на обещанието. Но по-късно, когато тя ражда в твърде 
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напреднала възраст, детето й е наречено Смях (на еврейски Исаак) 
поради удивителната радост на родителите му. Сара едва може да 
повярва на собственото си тяло: и все пак това е истина. Тя е 
родила според обещанието. 

Следващият важен момент в историята на Израел е свързан с 
появата на Мойсей (Изход 2:1-10). Макар че раждането на Мойсей 
не е чудно неговото детство е свързано с чудотворно избавление от 
опасност. Той е спасен от ръката на фараона-убиец. Сложен е в 
кошница и е пуснат да плува по  реката където е намерен и 
осиновен от член на царското семейство, една египетска принцеса, 
която след това го дава на родната му майка, за да му бъде тя 
бавачка. Цялата история показва един удивителен провиденчески 
план, чрез който Мойсей е избавен и пренесен тайно до самия 
център на египетската власт. Всичко това ни кара да очакваме 
големите чудеса, които се случват когато Бог избавя народа Израел  
от робство. 

Когато Израел влиза в обещаната земя, преди установяването на 
монархията, Бог издига съдии, които да водят народа. Най-великият 
от тях е Самсон и неговата история започва с друго чудно раждане 
(Съдии 13:1-25). Майката на Самсон не може да зачене. Но тя е 
посетена от ангел, който й казва, че ще роди спасител, който ще 
победи филистимците. 

След епохата на съдиите идва времето на пророците и царете. Тя 
започва с Анна, една жена изпълнена с тъга понеже не може да има 
деца (1 Царе  1:1-20). В отговор на молитвите й Анна забременява 
чудотворно и детето й Самуил става пророкът, който помазва 
първият цар на Израел. С чудното раждане на Самуил започва 
цялата линия на еврейките пророци. 

Така се случват нещата в Стария Завет: във великите повратни 
моменти на историята ние откривам една бременна жена и едно 
дете доведено на света от могъщото Божие обещание. Историята 
на Израел е история на чудни раждания. 

По-късно хората в Израел били отведени от обещаната земя във 
Вавилонско робство. Това бил най-мрачния час в тяхната история. 
От дълбините на отчаянието Божието обещание било чуто отново 
чрез пророк Исая. Пророкът сравнявал идващото избавление с 
радостта на чудотворно зачатие: 



„Весели се, неплодна, която не раждаш; Запей с радост и 
възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; Защото 
повече са чадата на самотната, Нежели чадата на омъжената, 
казва Господ. Уголеми мястото на шатъра си, И нека разширят 
завесите на жилищата ти; Не се скъпи; продължи въжетата си И 
закрепи колчетата си. Защото ще се разпространиш надясно и 
наляво; Потомството ти ще завладее народите И ще населят 
запустелите градове….Всичките ти чада ще бъдат научени от 
Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти.” (Исая 54:1-3,13). 

Сякаш Израел в своето робство бил бедна жена живееща в малка 
шатра, в която имало място само за един човек. Но сега идвало 
времето да разшири домът си и да подготви място за 
разрастващото се семейство. Жена, която никога не е изпитвала 
родилни болки се подготвяла да ражда. Така изглеждало Божието 
обещание. 

Не е трудно да видим защо бременността и раждането играят 
толкова значима роля в историята на Божия завет с Израел. Божият 
всеобхватен план е да донесе благословение на всички народи чрез 
потомците на Авраам. Ако някога еврейските жени престанели да 
раждат деца обещанието би се провалило: целия свят би бил 
изгубен. Бременността и раждането били средствата, чрез които 
Божието обещание си проправяло път през изкривената история. 
Всяко мъжко дете било физически белязано чрез обрязване: едно 
ясно напомняне, че телата им не са само техни, а са част от една 
по-голяма история. 

На този фон не трябва да ни изненадва, че Месията на Израел 
влиза в света чрез чудна бременност. В евангелието според Лука 
първият герой, когото срещаме е една друга вярна еврейка, която 
не може да забременее: Елисавета. Подобно на майката на Самсон, 
Елисавета е посетена от ангел, който й обещава, че тя ще роди 
дете (Лука 1:5-25). 

След като Елисавета забременява ние срещаме нейната 
братовчедка Мария. Един ангел казва на Мария, че тя също ще 
зачене чудно и че детето й ще бъде изпълнение на всички Божии 
обещание към Израел. Мария отговаря с проста вяра и радост. 
Радостта на нейната Magnificat (Лука 1:46-55) е същата радост, 
която кара Сара да се смее когато ражда Исаак. Това е същата 
радост, която изтрива сълзите на Анна, когато тя ражда Самуил. 
Радостта на Израел – радостта на Божието обещание, радостта на 



спасението – всичко това е събрано в това удивително раждане на 
чудното дете. 

Изповедта, че Исус Христос е роден от девица не е просто някаква 
богословска ексцентричност. Тя не е случайна чудна история. Тя е 
едно напомняне, че нашата вяра има дълбоки корени в Писанията 
на Израел. Идването на Спасителя не е просто нещо ново. То е 
кулминацията на цялата велика история на Божията жива вярност 
към народа на Израел. Когато изповядваме, че „Исус се роди от 
дева Мария” ние виждаме Неговият силует на фона на Божието 
обещание към Авраам, изхода от Египет, управлението на съдиите, 
идването на пророците и обещанието за избавление от робството. 

Смисълът на историята не е власт и империя, а обещание и 
доверие. Тайната на историята се открива когато една жена, 
незначителна в очите на света, отговаря с радост на Божието 
обещание и ражда това обещание на света със собственото си 
тяло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРАДА 

Досега може да сте помислили, че изповедта описва един съвършен 
свят. Тя говори за Бога, Който създава света и след това влиза в 
него през утробата на една жена. Дотук няма и намек за нещо 
погрешно. Апостолската изповед не споменава грехопадението или 
първородния грях. Но сега ние изповядваме думата „страда” и с 
болезнена яснота осъзнаваме, че не всичко е наред. 

Когато Бог идва в света в лицето на Исус, Той е посрещнат със 
силна съпротива. Творенията са се обърнали срещу своя Създател. 
Любещия Творец на света бива отхвърлен. Съдията на света идва 
сред нас и ние го осъждаме и го изпращаме на кръста. „При Своите 
Си дойде, но своите Му не Го приеха” (Йоан 1:11). Изглежда, че в 
нашия свят има място за всичко – освен за Бога. 

Сред учените християни днес една от основните критики на 
Апостолската изповед е, че тя не съдържа никакво описание на 
живота и служението на Исус. Четенето на евангелските истории 
винаги е било централно за живота на християнската общност. 
Изповедта никога не имала за цел да замести четирите евангелия, а 
единствено да бъде водач за правилното им четене. Всеки път 
когато четем историята на Исус ние помним, че Той се е родил от 
жена и че е бил човек от плът и кръв. И когато четем Неговата 
история ние помним, че Той не е бил просто един обикновен човек, 
но „единородния Божий Син, нашия Господ,” живото изражение на 
Божията воля. Това ни предлага изповедта: някои общи насоки за 
верен прочит на евангелията. Изповедта не се опитва да включи 
всички детайли, а само ни напомня за по-голямата история и 
насочва вниманието ни върху идентичността на Исус като Бог и 
човек, Божий Син и син на Мария. 

Въпреки това не е съвсем вярно, че изповедта просто пренебрегва 
всичко случило се между раждането и смъртта на Исус. Всъщност 
още за най-ранните християни е било обичайно да обобщават 
целия живот на Исус с една единствена дума: „страдание.” Можем 
да видим това дори в самите евангелия: „Не трябваше ли Месията 
да пострада това?” (Лука 24:26). Лука е записал, че Павел 
обобщава животът на Исус по същия начин: „Месията трябваше да 
пострада” (Деяния 17:3). До времето когато Новия Завет бил 
завършен думата „страдание” се била превърната в удачна 
формула за обобщение на цялата история свързана с живота и 
смъртта на Исус: „Той пострада” (Евреи 2:18). 



Това съкращаване на историята на Исус не е заместител на 
непрестанното четене и препрочитане на свидетелствата на 
четирите евангелия. Но това е опитан и сигурен начин да се 
предпазим от определени погрешни прочити. Когато древните хора 
чували благовестието те били изкушавани да мислят за Исус като за 
свръхестествен друг, отделен от физическия живот. За тях било 
много важно да си напомнят, че Исус е един човешки Господ, който 
„пострадал в плът” (1 Петър 4:1). 

Християните днес могат да се чувстват по-изкушени от 
привлекателността на една триумфалистка вяра или от изопачено 
благовестие, което обещава светско задоволство и успех. Но ние 
сме кръстени в пътят на един страдащ Господ, Който слага на 
учениците Си не корона, а кръст. Ние ще споделим Христовата 
слава, да – до степента, в която споделим и Неговите страдания 
(Римляни 8:17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИ ПОНТИЙСКИЯ ПИЛАТ 

Лесно е да забравим за какво е всъщност християнската вяра. 
Можем да се подхлъзнем смятайки, че тя е някакъв вид философия, 
цялостен светоглед за живота и света. Често споровете с атеистите 
се въртят около това. Ние даваме вид, че християнството трябва да 
е по-разумно от атеизма ако искаме то да е вярно. Или пък смятаме, 
че християнската вяра е в същността си едно религиозно учение, 
набор от правилни вярвания за Бога. Учените и студентите са 
особено уязвими на подобни идеи. Ние започваме опитвайки се да 
получим правилно разбиране за нашите вярвания и не след дълго 
започваме да усещаме, че тези вярвания, ако са верни, трябва да 
бъдат твърдо интегрирани в една богословска система. 

В това има някаква истина. Но подобни походи стават повеждащи 
когато започнат да създават впечатлението, че християнството е в 
основата си една теория. Ако е така тогава спасението в основата 
си е един интелектуален въпрос. То е свързано с това да се 
отървем от погрешните идеи и да приемем верните. 

Апостолската изповед е загрижена за вярванията. Древният 
катехизис бил създаден, за да помогне на вярващите да получат по-
ясно разбиране за учението на Писанието. В изповедта 
съществуват няколко доктринални модела: вярата в Бога като Отец, 
Син и Свети Дух, вярата в добротата на творението, неговото 
изкупление и крайното му прославяне. Въпреки това трябва да 
отбележим, че изповедта не е набор от концепции и идеи. В 
центъра на изповедта стои една история или поне обобщение на 
история. От нас се очаква да гледаме не просто към учение, но и 
към историята: към една последователност от събития случили се 
на конкретно време и място. 

По този начин една от най-съмнителните исторически личности, 
Понтий Пилат, намира своето място в изповедта. Той влиза в нея 
подобно на „куче в хубава стая,” както се изразява богословът от 20 
век Карл Барт.21 Името на Понтий Пилат е една историческа котва. 
То ни предпазва от това да превърнем християнската вяра в набор 
от общи истини за света. То ни напомня, че благовестието не е 
идея, а факт. 

Кръщелната изповед се съсредоточава върху едно име: името на 
Исус. И ако сме започнали да мислим, че „Исус Христос” е 
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теоретична концепция изповедта добавя и едно второ име: „Исус – 
Който пострада при Понтий Пилат.” Понтий Пилат е тук, за да ни 
напомни, че Бог е подействал в един конкретен момент от 
човешката история. Спасението на света може да бъде датирано. 
Някои хора са били там когато то се е случило. 

Сърцето на християнството не е една идея, а един груб факт. Не 
теория, а конкретен човешки живот. Не общ принцип, а личност с 
име: Исус, Който пострада при Понтий Пилат. 

Понеже Самият Исус е в центъра непрестанния прочит на четирите 
евангелия е централната духовна дисциплина на християнския 
живот. Историята на Исус се чете всеки път когато християните се 
събират заедно. В тайнствата на кръщението и на Господната 
вечеря ние участваме като общност в историята на Исус, 
припомняйки си и повтаряйки събитията на Неговия живот чрез едно 
литургично преповтаряне. В молитва ние повтаряме дословно 
думите, които Исус научи учениците Си да казват: „Отче наш…” 
(Матей 6:9-13). Когато служим на маргинализираните, бедните и 
потиснатите ние не следваме просто един общ принцип на 
състрадание, а показваме един нов драматичен израз на Исусовия 
начин на живот. 

В една проповед за любовта към бедните проповедникът от 4 век 
Григорий Назиански се обръща към своите слушатели: „Докато 
можем, нека да посетим Христос, нека да изцелим Христос, нека да 
нахраним Христос, нека да облечем Христос, нека да приемем 
Христос у дома си, нека да почетем Христос… Тъй като Господ на 
всички ще иска милост, а не жертви… нека да Му принесем чрез 
бедните, които днес са стъпкани.”22 

Сякаш всеки нов вярващ става още един образ в евангелската 
история. Всеки има своя роля. Исус все още е жив и историята Му 
продължава чрез живота на вярващите в Него. Църковният 
календар също е просто един усложнен начин да си припомняме и 
повтаряме историята на Исус година след година. Ние четем 
евангелията не само чрез умовете си, но и чрез нашите животи. 

И историята на Исус има толкова уникални роли колкото е и броят 
на вярващите в Него. Но всеки един от нас остава отговорен за 
историята описана в четирите евангелия. Ние всички отговаряме на 
историята на Исус по различен начин, но самата история не се 
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променя. Всички църковни практики и институции в крайна сметка 
представляват един опит да отговорим на тази личност. Всички 
тайни на вярата са вкоренени в исторически събития. Това е 
причината един от злите характери в историята, Понтий Пилат, да 
живее в спомените на нашата църква и да бъде изповядван до края 
на света всеки път когато някой човек се кръщава в пътят на Исус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕШЕ РАЗПЪНАТ 

В Римската империя разпъването не било свързвано единствено 
със смърт. То означавало публичен позор. Да бъдеш разпънат не 
означавало единствено, че ще умреш, а че и ще бъдеш унижен. 
Съвременните читатели на Новия Завет може да смятат, че най-
лошото нещо свързано с разпъването е физическото страдание. Но 
в една култура на чест и срам душевната болка – унижението – 
можела да бъде по-силна от телесната. 

Еврейските псалми често изразяват болката от унижението. Псалм 
79 описва разграбването на Ерусалим от вражеската армия: 

Боже, народите дойдоха в наследството Ти, Оскверниха светия 
Твой храм, Обърнаха Ерусалим на развалини, Мъртвите тела на 
слугите Ти дадоха за ястие на небесните птици, Месата на 
светиите Ти на земните зверове, Проляха кръвта им като вода 
около Ерусалим; И нямаше кой да ги погребва (Псалм 79:1-3). 

Станахме за укор пред съседите си, Присмех и поругание пред 
околните си (Псалм 79:4). 

Авторът сякаш казва: бяхме изклани – и по-лошо, унижени! Исус 
посрещнал Своята смърт цитирайки един псалм на унижение: 

Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не 
ми помагаш, Нито внимаваш на думите на охкането ми? А аз съм 
червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презиран от людете. 
Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, 
кимват с глава (Псалм 22:1,6-7). 

Да бъдеш разпънат означавало да бъдеш отхвърлен от човешката 
общност, отхвърлен от Бога и света. Това било, съвсем буквално, 
съдба по-лоша от смърт. 

Унижението от смъртта на Исус направило дълбоко впечатление на 
първите Му ученици. Цитирайки един ранен християнски химн 
Павел описва целият живот на Исус както едно спускане в 
унижението и позора: „Отказа се от всичко приемайки образа на 
слуга.” Той „смири себе си и стана послушен до смърт – даже 
смърт на кръст” (Филипяни 2:7-8). Исус слязъл на най-ниското 
стъпало на социалната стълба. Той станал роб и умрял с робска 
смърт. Макар да имал най-високите почести Той приел най-



голямото унижение. Светът бил спасен чрез срама на Исус: това е 
скандалното послание на кръста. 

Учениците на Исус били първите хора в историята на света, които 
описвали смирението като добродетел. Павел напомня на 
филипяните, че те трябва да имат „същия ум” като Христос (Фил. 
2:5) отхвърляйки почестите и ставайки слуги, които служат един на 
друг. В древната римска култура целият смисъл на живота се 
състоял в достигане на чест и премахване на всичко, което можело 
да намали нечия репутация. Да бъдеш смирен било най-лошото, 
което можело да се случи на някого. Въпреки това ранните 
християни презирали гордостта и издигали смирението. Павел 
нарича себе си „слуга на Исус Христос” (Римляни 1:1) сякаш 
робството е най-високата чест на света. 

Посланието за един смирен Господ било шокиращо за древния свят. 
Но ако днес попитаме някой дали е по-добре да посвети живота си 
на себеиздигане или на служение повечето биха признали, че 
служението е по-добро. Посланието на кръста е преобърнало 
древните ценности за чест и срам. Удивителното твърдение на 
Исус, че е по-добре да служиш отколкото да ти служат (Марк 10:45) 
днес е прието като очевиден здрав разум. Ние приемаме за 
даденост, че сестрите, които се грижат за слаби и болни заслужават 
специална почит и че бедните и безсилните притежават специално 
достойнство. 

Понеже днес добродетелта на смирението се приема за даденост 
ние вече не усещане първоначалния скандал на благовестието. Ние 
вече не сме засегнати от срамът на Исус. Но именно Неговата 
срамна смърт произнесла присъда над моралния ред на света и 
положила един нов ред за праведност. Горе станало долу, долу 
станало горе. В Исус Бог 

Свали владетели от престолите им 

и въздигна смирени.   

Гладните напълни с блага, 

а богатите отпрати празни. 

 

 



УМРЯ И БЕШЕ ПОГРЕБАН 

Християните изповядват, че смъртта на Исус е повратният момент в 
историята. Новозаветните автори използват множество различни 
начини, за да опишат значението на тази смърт. Чрез тази срамна 
смърт Исус получава най-високите почести (Фил. 2:6-11). 
Подчинявайки се на смъртността Исус прави човешката природа 
безсмъртна (1 Кор. 15:42-57). Неговата смърт е животът на света 
(Римл. 5:12-21). Тя е победата, която въдворява Божието суверенно 
управление (Марк). Тя е един край, който поставя началото на нова 
епоха (Лука-Деяния). Тя е едно изпълнение, което безкрайно 
превишава обещаното (Матей). Тя е една жертва, която слага край 
на цялата жертвена система (Евреи). Тя е една жестока катастрофа, 
която триумфира над насилието в човешката история (Откровение). 

Това не са точни и директни обяснение. Те са парадоксални изрази, 
всеки от които сочи назад към бруталния факт на Исусовата смърт 
без да изчерпва значението на това събитие. 

Павловата тема за единение с Христос е била особено значима в 
по-късното християнско учение за смъртта на Исус. Според Павел 
Исус е споделил всичко, което е наше, за да можем ние да 
споделим Неговите богатства (2 Кор. 8:9). Той застава под 
проклятието, което по право е наше и ние заставаме под 
благословенията, които по право са Негови (Гал. 3:6-14). 
Обединявайки Себе Си с нас Той се идентифицира напълно с 
нашия грях и ние се идентифицираме с Неговата правда (2 Кор. 
5:21). Идеята не е толкова заместничество колкото взаимно участие: 
Бог и човечеството са съвършено съединени в едната личност на 
Исус, така че всяка страна участва в това, което по право 
принадлежи на другата. 

Около 100 години след Павел богословът от 2 век Ириней развил 
същата логика твърдейки, че не можем да бъдем изкупени освен 
ако всеки аспект от нашите човешки условия не бъде приет от 
Божия Син: „Той нито отхвърлил човешката природа нито се 
възвисил над нея….Ставайки младенец сред младенците Той 
осветил младенците. Ставайки дете сред децата Той осветил тези 
на тази възраст…..ставайки младеж сред младите Той бил пример 
за младежите и ги осветил на Господа…Последно, Той стигнал до 
смърт, така че да може да бъде „Първороденият от мъртвите” 



Сам „притежавайки първенство във всичко” (Кол. 1:18), Авторът на 
живота първи във всичко и преди всичко.”23 

Божия Син изцелил нашата природа като я съединил със Себе Си. 
Човешката природа е променена от това единение. Смъртността се 
съединила с безсмъртието. Гробът станал начало на живот. 

Тайнствената връзка между раждането и смъртта била изследвана 
от Григорий Нисийски в една книга написана през 4 век към 
новоповярвалите подготвящи се за кръщение. Григорий посочил, че 
Исус не би могъл истински да сподели нашата природа ако не 
споделял и нейните ограничения. Всеки идва на света чрез 
утробата и си отива чрез гроба. Така Божия Син приел нашето 
човечество в неговите крайни ограничения. Според думите на 
Григорий: „Раждането прави смъртта неизбежна. Този, Който решил 
да сподели нашето човечество трябвало да изтърпи всичко, което 
принадлежи на природата ни. Човешкият живот е свързан с две 
ограничения и ако премине през едното, но не и през другото Той би 
изпълнил едва половината от Своята цел…Цялата ни природа 
трябвало да бъде върната от смъртта. Затова Той застанал до 
нашето простряно тяло и един вид протегнал ръка на лежащия. Той 
се приближил толкова до смъртта, че се докоснал до нея.”24 

Понеже в Исус Бог напълно споделил нашите условия няма 
човешка опитност, която да е в състояние да ни отдели от Бога. 
Всяка скръб е една възможност да се идентифицираме с Исус, така 
че „ако страдаме с Него и да се прославим с Него” (Римляни 8:17). 
Всяка смърт се превръща в друг начин да следваме Исус и да се 
идентифицираме с Него. Ние умираме различно понеже Божия Син 
е докоснал нашата крехка смъртност и я е свързал с по-широкия 
контекст на Собствения Си живот. Ние умираме различно понеже 
знаем, че „нито смърт нито живот….могат да ни разделят от 
Божията любов, която е в Христа Исуса нашия Господ” (Римляни 
8:38-39). 

Всеки от нас се приближава към деня на своята смърт. Но там има 
нещо, което ни очаква: Исус, Господа на живота, Който ни среща на 
всеки житейски кръстопът в началото и в края на всичките и пътища. 
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СЛЕЗЕ В АДА И НА ТРЕТИЯ ДЕН ОТНОВО ВЪЗКРЪСНА ОТ 
МЪРТВИТЕ 

 „Ако си постеля в преизподнята и там си Ти” (Псалм 139:8). 
Посланието на Библията е, че смъртта не е краят. Смъртта не 
побеждава Божието обещание. Смъртта не е разделение от Бога. В 
Исус Бог е бил между мъртвите. Бог е докоснал крайните 
ограничения на нашата природа, от раждането до смъртта, за да ни 
освети и да ни обедини с Бога. Живият е прегърнал смъртта. 
Смъртта е била погълната от живота. 

Няколко от новозаветните автори описват смъртта на Исус като 
едно слизане в света на мъртвите. „Затова казва: – „Като възлезе 
на високо, плени плен И даде дарове на човеците“. А това 
„възлезе“ що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в 
местата по-долни от земята” (Ефесяни 4:8-9). Той „отиде да 
проповядва на духовете в тъмницата” и след това отиде „на 
небето и отдясно на Бога” (1 Петър 3:18-22). Христовото слово е 
прогласено сред мъртвите. Неговото име е изповядано „под 
земята,” сред мъртвите (Фил. 2:9-11). Мъртвите не са изгубени 
завинаги. Те не са осъдени на тишина. В Исус „мъртвите ще чуят 
гласа на Божия Син и които го чуят ще възкръснат” (Йоан 5:25). 
Заради Него празнотата на смъртта е била изпълнена с Божията 
пълнота. 

Източноправославната иконография е особено чувствителна за този 
аспект на християнската надежда. В православието иконата на 
възкресението изобразява един славен Христос стоящ над 
счупените порти на ада. Под краката Му веригите и катинарите 
държащи мъртвите затворени са строшени. Вратите на ада са 
извадени от пантите си. Гробът е изпразнен. От двете страни на 
Христос са изобразени възрастни мъж и жена. Това са Адам и Ева. 
Христос ги е хванал за китките и ги измърква от сянката на отвъдния 
свят. 

Христос слиза в ада понеже там сме паднали ние. Английският 
писател от 14 век Джулиън от Норуич изразява това по следния 
начин: „Понеже Исус са всички, които ще бъдат спасени и всички, 
които ще бъдат спасени са Исус…Понеже ние отидохме в ада 
когато беше там Той вдигна от дълбоката дълбочина 



първоначалният корен на тези, които са били свързани с Него в най-
високото небе.”25 

Божият Син е взел нашата природа върху Себе Си. Позволил е на 
нашата паднала природа да Го повлече надолу.  Слязъл е в самата 
бездна на човешкото положение. Последвал е болестта до самият й 
корен и ни е сграбчил там. Той приел нашата човечност в момента 
на цялостното й свеждане до нищо. 

Понеже споделя нашата природа Той може да падне заедно с нас в 
смъртта. Понеже е Божи Син Той е способен да изпълни смъртта 
със Своето присъствие, така че гробът да стане източник на живот. 
В Христос мъртвите са обединени с Бога и оживяват от силата на 
това единение. Възкресението не е просто едно изолирано чудо, 
което се е случило с Исус. То е нещо, което се случва с нас – с Адам 
и Ева, с мен, с човешкото семейство. Когато Исус възкръсва цялото 
човечество възкръсва заедно с Него. 

В древната църква посланието на Христовия триумф над смъртта 
създало някои странни отношения към мъртвите. Вярващите се 
събирали за молитва в гробници. Те се покланяли на Христос сред 
костите на мъртвите. Вярващите вдигали телата на мъчениците във 
въздуха и ги носели по улиците подобно на трофеи. На погребения 
те се взирали с любов в мъртвите и пеели хвалебни псалми над 
телата им. Подобно поведение удивлявало техните езически 
съседи. 

Според Римския закон мъртвите трябвало да се погребват на 
километри извън града, за да не се заразят живите. Но християните 
поставяли мъртвите в самия център на общите си събирания. Най-
ранните църковни сгради всъщност били просто големи мавзолеи 
издигнати над останките на мъчениците. Гробовете на мъчениците 
били, по думите на Йоан Златоуст: „гроб с живот, гроб, който 
говори.”26 

Когато новоповярвалите били подготвяни за кръщение те се 
събирали в присъствието на мъртвите и там получавали 
наставленията в древния катехизис. Дори днес Апостолската 
изповед има най-голям смисъл когато си представим думите й да 
ехтят сред костите на катакомбите. Изповедта навсякъде е 
белязана от едно влиятелно приемане на факта за окончателния 
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триумф на живота – един триумф, който вече се е случил веднъж и 
завинаги в личността на Исус. 

Там където другите виждат поражение последователите на Исус 
виждат една парадоксална победа. Където другите виждат 
единствено зараза ние виждаме освещението на човешката 
природа. Където другите виждат мрак и отчаяние ние виждаме 
разбити врати. Където другите виждат край ние виждаме ново 
начало. Смъртта е сериозна: но не толкова сериозна колкото 
живота. Тя е била поставена в един по-широк контекста на 
значение. Ние погребваме мъртвите си под знака на кръста. 
Полагаме нашите кости да почиват не в ужас, а в мир. Основното 
звучене в едно християнско погребение не е тъгата, а хвалебна 
песен. 

Смъртта вече не е най-голямата сила в света. В древната църква 
мъчениците били виждани като специално доказателство за това. 
През 4 век Атанасий сравнява мъчениците с деца, които си играят с 
лъв в пустинята: „Ако видим деца да играят с лъв ще знаете, че 
лъвът е или мъртъв или напълно безопасен. По същия 
начин….когато видите Христовите ученици да си играят със смъртта 
презирайки я, не трябва да има съмнение, че смъртта е била 
победена от Христос и че нейната поквара е била унищожена и 
премахната.”27 

В смъртта и възкресението на Исус самата смърт е променена. И 
сега, казва Атанасий, „ние повече не умираме като осъдени, а като 
такива, които ще възкръснат.”28 

По природа ние всички вървим по пътя от раждането към смъртта. 
Но по благодат ние пътуваме в противоположна посока. 
Християнския живот е една мистерия, която се движи от смъртта 
към раждането. В началото ние сме били кръстени в Христовата 
смърт и в края ще бъдем родени от живота на възкресението. Ние 
се раждаме, като че умиране и умираме като тези, които се раждат. 

О, смърте, къде ти е победата? 

О, смърте, къде ти е жилото? 
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ВЪЗЛЕЗЕ НА НЕБЕТО И СЕДНА ОТДЯСНО НА БОГА 

Дуалистинчите секти от 2 век не харесвали някои части от 
евангелската традиция включително историите за възнесението на 
Христос (Марк 16:19; Лука 24:51; Деян. 1:9-11). Редактираната 
верния на евангелието според Лука на Маркион пропускала 
историите както за раждането така и за възнесението. Причината 
била, че Мркион си представял един духовен, безтелесен спасител 
и накарал Писанията да се съобразяват с тази версия. Други 
учители твърдели, че Исус се възнесъл духовно без физическото Си 
тяло. Подобни документи вярвали, че тялото е зло, материалния 
свят е обречен на погибел, а спасението се състои в освобождение 
от нещастията на този свят. Самият Исус (твърдели те) не желаел 
да има нищо  общо с физическия живот на този свят. Той дошъл, за 
да донесе просветление и да освободи човешките духове от 
оковите на светското съществуване. 

Срещу подобни учения ранните християни прогласявали едно 
благовестие за телесното въплъщение на Христос, за телесното 
страдание, телесната смърт, телесното възкресение и телесното 
възнесение. Вярата на древната църква не била свързана с духовно 
бягство, а с изкупление и преобразяване на човешкия живот в 
неговата пълнота, вкл. телесния живот. Ириней казва през 2 век, че 
Божия Си „не отхвърлил човешката природа нито се въздигнал над 
нея, но се свързал с нашата природа, за да ни обедини с Бога.”29 

Когато новозаветните свидетели говорят за възнесението те не 
описват липсата на Исус, а Неговото суверенно присъствие в 
творението. Той не си е отишъл, а е станал дори още по-
присъстващ. Той се възнесъл „отдясно на Отца” в Своето публично 
възцаряване над всички световни сили. Нито един текст от 
Писанието не е цитиран толкова често в Новия Завет колкото Псалм 
110:1 

„Рече Господ на моя Господ: Седни отдясно Ми докле положа 
враговете Ти за Твое подножие.” 

Първите християни прогласявали, че Исус е бил поставен за Господ 
и Месия над цялата вселена. Прославеният Христос е „влязъл в 
славата Си” (Лука 24:26; 1 Тим. 3:16). Отсега нататък „всичко е 
подчинено” на Неговата власт (Фил. 3:21; Евр. 2:8). Понеже Той се е 
възнесъл животът Му е универсално достъпен. Любещата Му власт 
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се разпростира над цялото творение и присъства навсякъде където 
вярващите се събират (Еф. 1:20-23). Той „е възлязъл на небето и 
на Него се подчиняват ангели, власти и сили” (1 Петър 3:22). 

По този начин възнесението няма за цел да ни накара да се чудим 
къде е отишъл Исус. По-скоро то трябва да предизвиква въпросът 
на псалмиста: „Къде да отида от Твоя дух? И от присъствието Ти 
къде да побегна?” (Псалм 139:7). 

В картината на австралийския художник-абориген Шъри Пюрди 
възнесението на Исус е показано не като едно бягство в небето, а 
като триумфално изкачване по червената земя. Той „се възкачва 
надолу,” да се изразим така, в земята – не бягайки от този свят, а 
влизайки в нейните дълбини, за да упражни Своята любеща власт 
над (и в) цялото творение.30 Това е едно цялостно разбиране на 
учението на Новия Завет за възнесението. Понеже Исус се е 
възнесъл Той е дори още по-близо до нас и във всичко. „В Него 
всичко се сплотялва…и чрез Него Бог благоволи да примири 
всичко със Себе Си” (Кол. 1:17-20). 

Чрез нашето единение с Христос ние споделяме и Неговото 
възнесение. Сега животът на вярващите е завинаги „в Христос” 
както често казва Павел. Когато Исус се възнася до Отца Той взема 
нашата човечност със Себе Си. Ако отново цитираме Ириней, 
понеже Исус Се е възнесъл ние също „сме се възнесли чрез Духа в 
Сина и чрез Сина в Отца.”31 В Исус нашата природа стои неизменно 
в Божието присъствие. 
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И ПАК ЩЕ ДОЙДЕ, ЗА ДА СЪДИ ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕ 

Да съди означава да прави разлика, да разделя едно нещо от друго. 
Евангелието според Йоан представя Исус както светлината на 
света. Същата светлина осветява всеки, но има различни начини да 
й отговорим. Някои с радост ходят в светлина други затварят очите 
си и остават в тъмнина. „И това е осъждението, че светлината 
свети в тъмнината, но хората обикнаха тъмнината” (Йоан 3:19). 
Това означава Исус да донесе съд. Не че Той е благодатен към 
едни, а гневен спрямо други. Исус е „пълен с благодат и истина” 
(Йоан 1:14), но самата благодат разделя тези, които я срещат. 

Когато древните християни говорели за Божия съд те внимавали да 
избегнат впечатлението, че съществуват два различни Бога, един 
на гнева и друг на благодатта. Този начин на мислене лесно водел 
до богословския кошмар на гностицизма. За християните не 
съществува разделение в Бога. „Бог е светлина и в Него няма 
никаква тъмнина” (1 Йоан 1:5). Единственото лице на Исус е 
открито в Исус. 

Някои ранни християнски учители казвали, че небето и адът може 
всъщност да са на едно и също място. Исак Сирин, един монах и 
учител от 7 век, твърдял, че накрая всички хора биват довеждани в 
присъствието на Божията любов. Но „силата на любовта действа по 
два начина”: тя е радост за някои, но мъчение за други.32 Учителите 
понякога наблюдават подобен феномен в класната стая. Един и 
същ предмет може да бъде наслада за един ученик и мъчение за 
друг. Единият е възхитен, другият е отегчен. И двамата се намират 
на едно и също място и двамата слушат един и същ учител. Но 
единият е на небето, а другият в ада. Това е начинът, по който Исак 
Сирин си представял бъдещия свят: не както две различни места, а 
като два различни отговора на Божията любов. „Тези, които са 
наказвани в ада,” пише Исак, „са бичувани с бича на любовта. 
Понеже какво е по-горчиво и силно от наказанието на любовта.”33 

Освен това съдът, който носи Христос не е просто едно разделение 
между два вида хора. Когато Христовата светлина свети в нашия 
живот тя създава едно разделение в самите нас. Никой не е 
напълно добър или напълно лош. Всеки е някаква смесица. Злото 
расте в нас подобно на плевел сред жито и двете неща са толкова 
тясно свързани, че в този живот не е лесно да определим разликата 
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(Матей 13:24-30). Понякога се случва най-лошите ни грешки да 
дадат добри плодове. А понякога откриваме, че добродетелите ни 
са произвели непредвидимо големи щети. Животът ни не е 
прозрачен за самите нас. Не е лесно да кажем къде свършва злото 
и започва доброто. 

По този начин е утешително да знаем, че един ден някой ще дойде 
и с любов ще раздели злото от доброто в живота ни. Изповедта, че 
Христос ще дойде като съдия не е израз на ужас или погибел. Тя е 
част от благата вест на евангелието. Радост е да знаем, че има 
някой, който разбира всичката сложност и обърканост на живота ни. 
Радостно е да знаем, че Той – Единственият, Който е истински 
компетентен да съди – е „пълен с благодат и истина” (Йоан 1:14). 
Той е дошъл да спасява, не да погубва, и Той ни спасява чрез Своят 
съд. 

Писателят от 4 век Григорий Нисийски написал един въображаем 
диалог със своята по-голяма сестра Макрина – „моят учител,” както 
обичал да я нарича той. Диалогът говори за тялото, душата и 
възкресението. Той описва Божия съд както едно болезнено, но 
необходимо пречистване, в което всеки човек накрая бива 
освободен да отговори напълно на Божията любов. „Божият съд…не 
носи преди всичко наказание на грешниците….Той единствено 
разделя доброто от злото и придърпва душата към общение в 
блаженството. Той е разкъсване на срасналото заедно, което носи 
болка на човекът, който е придърпван.”34 

Исус ще дойде да съди живите и мъртвите. Това ще бъде най-
доброто, което някога ни се е случвало. В този ден плевелите във 
всеки от нас ще бъдат разделени от житото. Това ще боли – без 
съмнение ще боли – когато нашите себеизмами бъдат открити. Но 
болката на истината изцелява, тя не погубва. В нашия съден ден 
ние ще можем за първи път да видим истината в живота си когато 
видим себе си като възлюбени. 
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ВЯРВАМ В СВЕТИЯ ДУХ 

Библейската история започва с Духа носещ се над бездната, готов 
да сътвори всичко от нищо (Битие 1:2). В повратната точка на 
историята ние виждаме Духът да се носи над утробата на една 
девица (Лука 1:35). Духът почива на тялото на Мария, за да може да 
дойде новият Адам, началото на новото творение. 

Езикът на изповедта ни напомня, че делото на този творчески Дух 
все още не е завършило. Същият Дух сега се носи над цялата 
човешка раса, създавайки една нова общност по образа на Христос. 

Една от великите теми на Библията е единството на човешкото 
семейство. В Едемската градина Бог създава един мъж и една жена, 
миниатюрно общество носещо Неговият Собствен образ. Библията 
завършва с описание на един бъдещ град където хора от всяко 
племе и език ще живеят заедно в съвършена хармония и радост 
(Откр. 7:9). 

В Битие грехопадението носи едно трагично объркване на 
човешките взаимоотношения. Сега върху отношенията между 
мъжете и жените както и между родителите и децата лежи едно 
проклятие. Отношенията между хората и останалото творение по 
подобен начин е проклето (Бит. 3:14-19). Божието творение е 
разделено. Всяко човешко същество е един отделен фрагмент 
разделен от останалите. 

Това тъжно описание на човешката падналост кулминира в 
историята на Вавилон (Бит. 11:1-9). Тук хората започват да 
използват колективния си живот, за да се подиграят на Бога. Затова 
Бог разбърква езиците им правейки невъзможно за тях да работят 
заедно. Те вече не са в състояние да споделят един общ свят или 
да преследват едно общо добро. Не могат да създадат здраво 
общество. Всяка една група представлява просто отломка от 
човечеството, всички разпръснати по прокълнатата земя, в изгнание 
и сами. 

Но с идването на Исус историята на Вавилон е преобърната. Когато 
Духът слиза върху уплашената група Исусови последователи те 
започват да говорят на различни езици. Разнородната тълпа отвън 
е удивена, че тази група галилеяни говори на всеки от техните 
езици. Те питат: „Как така чуваме всеки от вас да говори на нашия 
език?” (Деяния 2:1-13). 



Историята на Петдесетница показва преобръщането на 
грехопадението чрез създаването на християнската общност. Сега 
съществува една нова човешка общност, в която всички стари 
разделения са премахнати. Това се случва когато присъства Духът. 
Духът изпълнява първоначалния план на Създателя създавайки 
една универсална общност, чийто граници са широки колкото света. 
Духът се носи над хаоса на човешката природа събирайки с любов 
отделните парчета, така че заедно те да изобразят един образ на 
Създателя. 

Павел отбелязва, че присъствието на Духа е белязано от една по-
висока индивидуалност както и от една по-дълбока общностна 
принадлежност. Духът дава единствено и разнообразие раздавайки  
„много дарби” в „едно тяло” (1 Кор. 12:12-31). Ние ставаме по-
истински себе си когато Духът се носи над нас и докато нашите 
животи са свързвани с други животи и истории. 

По този начин Духът се носи над всеки Христов ученик обновявайки 
човешката раса живот след живот и привличайки всички в едно 
единствено семейство. Василий, великият кападокийски пастир и 
социален реформатор от 4 век, обяснява това по следния начин: 
Духът е „като един слънчев лъч, чиято благодат е с всеки, който му 
се наслаждава така сякаш е единствено за него и все пак той огрява 
земя и море и е смесен с въздуха.”35 Няма нищо по-лично и по-
универсално от Светия Дух. 
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СВЕТАТА СЪБОРНА ЦЪРКВА 

В кръщението всеки вярващ заявява, че църквата е „католическа.” 
Думата означава просто съборна. Тя означава, че има само една 
църква понеже има само един Господ. Макар да е имало множество 
християнски общности разпръснати в различни времена, места и 
култури, те всички са тайнствено обединени в един Дух. Всяко 
месно събиране на вярващите е цялостен израз на тази тайнствена 
съборност. 

Църквата е съборна понеже тя е един микрокосмос на едно 
универсално човешко общество. Във водите на кръщението всички 
стари социални разделения са станали несъществени. Църквата 
включва всякакви хора: богати и бедни, мъже и жени, евреи и 
езичници, роби и свободни (Гал. 3:26-28). Каквото и да определяло 
даден човек по-рано то е реалтивизирано от новия определящ 
белег на членството в общността на Исусовите ученици. 
Италианският богослов от 13 век Тома Аквински обяснява, че 
посланието на Исус е универсално „понеже никой не е отхвърлен, 
нито господар нито слуга, нито мъж нито жена.”36 Не съществуват 
социални бариери, които могат да попречат един човек да влезе в 
тази общност. Границите на църквата са широки колкото човешката 
раса. 

По-нататък църквата е съборна понеже проповядва едно съборно 
послание. Благовестието не е адресирано до някоя конкретна 
социална класа или етническа група. То е за всеки човек, който 
можем да си представим. Няма никой на света, за когото 
посланието на Исус да не се отнася. Един от най-необикновените 
аспекти на християнската вяра е нейната преводимост. Другите 
големи монотеистични традиции, юдаизмът и ислямът, поставят 
голямо значение на опазване на Божественото послание на 
неговият оригинален език, бил той еврейски или арабски. Но от 
самото начало християнското движение било белязано от преводи. 
Самият Исус говорел на арамейски език, но четирите евангелия 
превели учението Му на разговорен гръцки, така че посланието да 
бъде достъпно за колкото е възможно повече хора. За 
забележително кратко време християнското движение пуснало 
корени в множество различни култури, всяка от които четяла и 
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прогласявала евангелското послание на своя собствен език. 
Посланието на Исус е съборно послание. 

Посланието на благовестието също така е съборно по начина, по 
който отговаря на човешкия проблем. То се обръща към най-
дълбоките човешки нужди. Посланието на Исус не говори просто на 
някоя част от живота – моралната или духовна част например. То 
говори на целия човек, телесен и духовен, индивидуален и 
социален. То е едно съборно послание понеже обхваща целия 
човек с една дума на благодат и истина. Евангелието е толкова 
широко и дълбоко колкото самият човешки живот. То е едно 
съборно слово  понеже говори на условията на целия човек. 

Но съществува дори още по-дълбоко измерение на християнската 
съборност. Най-голямата бариера, която разделя хората не е 
културата, езикът или класата. Най-голямата бариера е смъртта. Тя 
разделя човешкото семейство на две класи, живи и мъртви. Всички 
социални разделения са незначително в сравнение с тези две 
разделения. Всички хора са безсилни пред тази фундаментална 
граница. Но във възкресението Исус е престъпил през бариерата и 
е възстановил общението между живите и мъртвите. Той е създал 
едно семейство, което се простира не просто през пространството, 
но и през времето. Христовото тяло е най-инклузивната общност, 
която можем да си представим понеже включва не само тези, които 
са живи в момента, но и всички вярващи живели някога. 

Посланието на благовестието не е отправено най-вече към отделни 
хора, а към цялата тази общност. Божия план за спасение през 
цялото време е бил да създаде едно човешко общество като 
носител на Божия образ. В този смисъл църквата не е просто 
начинът, по който хората отговарят на спасението, църквата е 
спасение. Църквата е това, което Бог е вършил в света от самото му 
начало. Тя е един представителен микрокосмос на това, което Бог 
възнамерява за цялото човешко семейство. 

Това е причината всяко разделение между вярващите да означава 
отричане на евангелието. Една християнска общност е католическа 
до степента, в която тя винаги е обединена. Всеки път когато 
забелязваме някаква разделителна линия в човешкото семейство 
възкръсналият Исус ни призовава да я престъпим в силата на 
Светия Дух. Понеже „има едно тяло и един Дух, както и вие бяхте 
призовани в една надежда в званието си, един Господ, една вяра, 
едно кръщение, един Бог и Отец на всички” (Ефесяни 4:4-6). 



ОБЩЕНИЕТО НА СВЕТИИТЕ 

През 2 век един гръцки философ на име Целз написал книга 
нападаща християнската вяра. Почти 100 г. по-късно великият 
египетски автор Ориген бил помолен да отговори на критиката на 
Целз. Ориген прилежно написал една дебела книга, която може би 
все още е най-добрата християнска апологетика писана някога. Но 
преди да започне своята защита на вярата Ориген казва, че пътят 
на Исус всъщност не се нуждае от защита. Той пише: „Исус винаги е 
обвиняван несправедливо и никога не е имало време когато Той да 
не е бил обвиняван…Той все още мълчи изправен пред това и не 
отговаря със Собствения Си глас. Но Той се защитава чрез живота 
на истинските Си ученици, понеже техните животи викат с 
истинските факти и побеждават всички лъжливи обвинения.”37 

Исус не написал книги. Той не създал институция. Не представил 
верните отговори на морални проблеми. Не изглеждал особено 
заинтересован от създаването на нова религия.  Той бил автор не 
на идеи, а на начин на живот. Всичко, което Исус смятал за важно 
Той поверил на малката група Свои ученици. Това, което им предал 
било просто живот. Той им показал Своят Собствен уникален начин 
да бъде жив – Своят начин да живее, да обича, да пости, да 
прощава, да учи и да умре – и ги приканил да живеят по същия 
начин. 

Ставането християнин не е свързано с принадлежност към 
институция или с приемането на една система от идеи. Да станеш 
християнин означава да бъдеш включен в кръга на учениците на 
Исус. Аз съм умит в същата баня, която са приели и Исус и всички 
Негови ученици. Споделям същото ядене, което Исус споделил със 
Своите ученици. Четирима от учениците Му оставили запис на това, 
което Той казал и как изглеждал  и аз ще прекарам живота си като 
непрестанно размишлявам над тези четири описания. Чета ги не 
понеже изучавам идеи свързани с Исус, а понеже изучавам Него. 
Искам всичко в моят живот, до най-малките и незначителни 
детайли, да бъде в общение с живота на Исус. 

Споделям святата баня и святата трапеза и чета светите истории 
понеже търся Исус. Но когато желая да върша тези неща аз също 
така търся себе си. Искам да открия себе си сред кръга от ученици 
на Исус. Искам да бъда където е Исус – и Той е в компанията на 
Своите приятели. Искам целият ми живот да бъде „скрит с Христос 
                                                           
37

 Origen, Contra Celsum, 4. 



в Бога” (Кол. 3:3). Искам малката история на живота ми да се 
развива в историята на Исус. 

Когато това се случи животът ми получава смисъл отвъд себе си. 
Започвам да виждам себе си като част от една велика компания, 
един вечно разширяващ се кръг от хора, които са предали живота 
си на модела, който ни показва животът на Исус. Голямата 
компания ученици изглежда говори с един глас, душа с един Дух, 
вика „Авва, Отче!” с една непресекваща молитва (Римл.  8:15-16). 

Четвъртото евангелие завършва казвайки ни, че е представило 
само един поглед към Исус. Ако всичко, което Исус е направил беше 
записано „светът нямаше да може да побере написаните книги” 
(Йоан 21:25). 

Може би в края на този век Пълното Евангелие ще бъде прочетено 
на глас и ще се намери, че съдържа всичко – всеки живот, всяка 
история, всяка човешка мъка и радост, всичко включено като 
епизоди във великата, безкрайно богата история на Исус и Неговите 
приятели. Светът е твърде малък за подобна история. Животът и 
смъртта са твърде малки за общението на светиите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОШКАТА НА ГРЕХОВЕТЕ 

Изповедта за прошката на греховете била относително късна 
добавка в изповедта. Най-ранните кръщелни изповеди говорят 
просто за „Светия Дух, светата църква и възкресението на тялото.” 

Но сред вярващите от 4 век се надигнал драматичен спор свързан с 
природата на греха и прошката. Християните през тези дни все още 
преминавали през периоди на гонения от римските императори. 
През 303 г. император Диоклециан наредил собствеността на 
християните да бъде отнета, книгите им изгорени и местата им за 
поклонение унищожени. Всички християнски водачи трябвало да 
бъдат затворени. Единствено тези, които принесли дарове на 
римските богове били освободени. Някои християни пострадали 
като мъченици. Но мъченичеството винаги било изключение. 
Мнозина изплашени християни – включително, разбира се, и 
мнозина свещеници – пристъпили напред и жертвали. Императорът 
дори позволил християните да жертват общо правейки по този 
начин  по-лесно за тях да се отрекат от вярата си. 

Принасяйки публична жертва на римските богове такива християни 
ефективно се отрекли от своето кръщение. Но не след дълго 
нещата се върнали към нормалния си ход и християните отново 
били толерирани  от плуралистичната Римска империя. Както лесно 
можело да се предположи отстъпилите християни известни като 
„предатели” скоро се върнали обратно в църквата сякаш нищо не се 
е случило. 

Тази ситуация създала пастирска криза за много общества. Какво да 
се прави с вярващите, които се отрекли от своето кръщение? Могат 
ли да бъдат приети обратно във вярата? Има ли публичен начин да 
се отбележи тяхното завръщане в църквата? Трябва ли да бъдат 
кръстени втори път? Или трябва да бъдат изключени за постоянно 
от участие в християнската общност? 

Дори още по-неловък бил въпросът свързан със свещениците 
принесли езически жертви. Когато християнски служители 
отхвърлили своята вяра означава ли това, че тяхното служение е 
станало напълно невалидно? Какво става ако човек е бил кръстен 
от служител, който след това се е отрекъл от вярата? Трябва ли да 
бъде втори път кръстен от някой друг? 

Това били трудни въпроси. Това било и време на интензивно 
себеизпитване за мнозина вярващи. Чрез проблемът с 



„предателите” най-дълбоките въпроси за християнската 
идентичност били рязко поставени . Какво е това, което прави един 
човек ученик на Христос? И какво може да направи той ако се 
отклони от Христовия път? Дали християнската църква е чиста 
(както казвали някои) или борещите се, слаби, несигурни души също 
да намерят място в нея? 

Кризата от 4 век в края на краищата завършила с ясни отговори на 
тези въпроси. Християнските учители казали, че църквата включа 
всеки, който изповядва Исус и приема кръщение. Тя не е 
единствено за чистите и за духовно успешните. Провалът в 
ученичеството – дори драматичния публичен провал – не изключва 
човека от Божията благодат. В една от многобройните си проповеди 
Августин говори срещу духовният елитизъм: „Ние никога не трябва 
да се отчайваме за никого.”38 Когато отстъпилите вярващи се 
завърнат към вярата те няма нужда да се прекръщават. Те просто 
трябва да покажат, чрез променен начин на живот, че се опитват да 
вземат своето кръщение насериозно. Няма нужда да бъдат 
кръщавани повече от веднъж тъй като това би означавало, че 
трябва да получат повече от една прошка. Прошката на греховете 
се е случила веднъж завинаги в смъртта и възкресението на Исус. 

Това решение било толкова важно, че древната църква започнала 
да включва „прошка на греховете” като част от кръщелната изповед. 
През 381 г. Никейската изповед била разширена, така че да включва 
израза „вярвам в едно кръщение за прошка на греховете.” 

Една църква, която стои за прошката на греховете никога не може 
да бъде църква на чистите. Тя винаги ще бъде една общност, която 
е търпелива и разбираща спрямо притеснителните и 
несъвършените. Когато осъждащ, елитиски дух влезе в 
християнската общност ние трябва отново да чуем изповедта: 
„Вярвам в прошката на греховете.” 

Ние вярваме, че стоим не на нашите собствени постижения, а на 
това, което са направили смъртта и възкресението на Исус. Ние 
вярваме, че духовно силните и духовно слабите са поддържани от 
същата прощаваща благодат. Ние вярваме, че разчитаме 
единствено на благодатта, не само в най-лошите си провали, но и в 
най-добрите си успехи. Ние вярваме, че ако някога се отвърнем от 
благодатта, ако някога сърцата ни истината и ние забравим нашия 
Господ и станем неверни на пътищата Му Той няма да ни забрави. 
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Неговата вярност е по-голяма от нашата невярност. Неговото да е 
по-силно от нашето не. В една проповед от 7 век Исак Сирин казва: 
„Като шепа пясък хвърлена в морето са греховете на всяка плът в 
сравнение с Божия ум. И точно както бързото течение не е забавено 
от шепата пясък и милостта на Твореца не е спряна от (греховете) 
на творението.”39 
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ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ТЯЛОТО 

От началото до края изповедта утвърждава ценността на 
материалния свят. Противно на съперничещите мисловни системи, 
които принизяват материята и тялото древният катехизис изповядва 
Бога като създател, изкупител и освещаващ този свят. Животът на 
плътта не е чужд на Бога. Той е Божие творение и обект на Божията 
любеща грижа. 

Първата част от изповедта прогласява Бога като създател на 
всичко, не само на духовния свят, но и на материалния: „Създател 
на небето и земята.“ 

Втората част на изповедта казва, че Божия Син е станал част от 
този свят Сам вземайки човешка природа. Древните учители-
гностици гледали на женските тела с ужас, но за християните 
женската утроба е свещено място за Божиите действия в този свят. 
Всички Божии намерения за творението се събират на фокус тук: 
„заченат от Светия Дух, роден от дева Мария.“ И накрая Божия Син 
страда в плът. Той е разпънат. Той умира. Той е погребан. Той е 
възкресен в плът и продължава да споделя нашата природа в 
славата на възкресението. 

Третата част от изповедта казва, че Божия Дух присъства в този 
свят. Вярващите имат дял в силата и присъствието на Светия Дух. 
Духът не живее в някаква по-висока реалност, но тук с нас. Духът 
„се сприятелява с тялото“40, така че възкресенския живот започва да 
се явява още в нашите обикновени животи. И животът, който ние 
сега очакваме, в Духа, е един живот, който очакваме с бодра 
надежда. 

Вярата в телесното възкресение е една от контролните 
характеристики на Новия Завет. Въпреки това самото естество на 
възкресението почти не е адресирано директно. Описанията в 
евангелията никога не се опитват да опишат директно самото 
възкресение. Историята на Марко дори не включва описание на 
възкръсналия Исус: гробът е празен е читателят е оставен да 
разбере защо (Марк 16:1-8).41  Останалите евангелия описват 
възкръсналият Исус, но не и самото събитие на възкресението 
(Матей 28, Лука 24, Йоан 20). Гробът вече е празен когато 
учениците пристигат. Възкресението се случва в тайна. То се е 
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случило – къде? В гроба? В ада? Във вечността? Където и както и 
да се е случило събитието то вече се е осъществило. Това е 
причината учениците да са изправени пред необходимостта да 
решат дали да вярват или не. 

Най-близо до обяснение на възкресението е Павловото описание в 
1 Коринтяни 15. Неговият аргумент е, че ние ще възкръснем по 
същия начин, по който Исус е бил възкресен. Но нямаме никаква 
ясна картина за това на какво ще прилича възкресението. Затова 
Павел се опитва да го обясни използвайки образът на семе (1 Кор. 
15:35-49). Тялото сега е като семе, а животът на възкресението ще 
бъде като дърво. Има ясна разлика между семето и дървото. Те не 
изглеждат по един и същ начин. Не можем да кажем как ще 
изглежда едно дърво гледайки семето му. Въпреки това тяхната 
идентичност е еднаква.  По същия начин, казва Павел, нашите 
материални тела ще бъдат засадени и ще пораснат безсмъртни в 
Христос. Павел нарича това „тайна“ (15:51). В идния живот ние ще 
бъдем същите идентични личности, които сме сега – и все пак 
несъмнено различни. „Всички ще се променим, в миг на око“ (15:51-
52). 

В този пасаж Павел обяснява значението на възкресението като не 
го обяснява. Той сочи към тайната на семето и дървото и предлага 
тайната като едно обяснение. Той води умовете ни към края на 
това, което сме в състояние да схванем и да си представим. 

Така че какво всъщност твърдим, че вярваме когато казваме, че 
вярваме във възкресението на тялото? В една проповед от 3 век42 
Ориген отбелязва, че кръщелната изповед не говори за 
„възкресение на телата,“ а за „възкресение на тялото“ – в 
единствено число. Може би, предполага той, това, което ще бъде 
възкресено в последния ден няма да бъдат отделните личности, а 
тялото на Христос, един единствен човек, който е съвкупност от 
цялото човечество с Исус за своя глава. Насоката на 
разсъжденията на Ориген е основана отчасти на видението на 
Езекиил за долината на сухите кости. Това, което пророкът вижда в 
това видение не е възкресението на множество отделни личности, а 
едно общностно възкресение на „Израилевия дом“ (Езек. 37:11). По 
същия начин християнската надежда никога не е просто надежда за 
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самия мен. Тя е една социална надежда. Тя е надежда за 
човечеството. Единственото бъдеще, за което мога легитимно да се 
надявам е едно бъдеще, което включва и моят ближен. 

Докато продължава проповедта си Ориген прави една крачка по-
нататък. Той казва, че ако Исус е главата Той трябва да очаква 
събирането на Своето тяло. Сякаш възкресението на Исус е все 
още непълно. „Неговата радост очаква,“ казва Ориген, докато цяло 
тяло на човечеството бъде възкресено. Ако е изкупен целия свят с 
изключение на един единствен човек все още радостта на Христос 
няма да бъде пълна. Той е продължава да чака. Празненствата ще 
бъдат отложени. Той все още няма да пие чашата на царството. 

Ако Божието намерение е да възкреси едно единствено изкупено 
тяло тогава вечната радост на живота ще зависи, в някаква степен, 
от всеки от нас. Радостта на Исус е отложена докато ние заемем 
мястото си с него. Това е забележителното заключение, на което ни 
учи Ориген в своята проповед. 

Това все още не ни прави по-способни да получим ясна картина за 
живота в идния свят. Тогава на какво се надяват християните? Може 
би е достатъчно да кажем, че християнската надежда е една 
социална и следователно една въплътена надежда и тази надежда 
намира своят център в общението с личността на Исус. Ние 
научаваме тези неща не като спекулираме за живота след смъртта, 
а като съзерцаваме възкръсналият Исус и приемаме чрез вяра 
нещата, които са открити в Него. Над всичко това, което знаем за 
Исус е че Той е philanthropos, обичащ човечеството. Така животът, 
който очакваме ще бъде един живот на любов. 

 

 

 

 

 

 

 



И ВЪВ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ 

Няма нищо особено привлекателно в мисълта да живеем вечно. 
Аржентинския писател Хорхе Луис Борхес разказва една история за 
човек, който пил от реката на безсмъртието и станал безсмъртен. 
Но без смърт живота не подлежи на описание, той не означава 
нищо. Един ден човекът научил за друга река, която можела да 
отнеме безсмъртието. И в продължение векове той бродел по 
земята и пиел от всяка река и поток търсейки да сложи край на 
проклятието на безконечния живот. „Смъртта,” пише Борхес, „прави 
хората скъпи и патетични. Подобието им с духове е докосващо: 
всяко тяхно действие може да бъде последно.”43 

Не можем да  направим живота по-добър като просто удължим 
неговото количество. Качеството е от най-голямо значение. 
Вероятно трябва да съжаляваме, че нашата английска версия на 
изповедта говори за „непреставащ живот” – сякаш живота просто 
продължава и продължава за неопределено дълго време. По-добър 
превод би бил „вечен живот.” Изповедта използва израз, който се 
среща често в Новия Завет, особено в евангелието според Йоан. За 
Йоан „вечният живот” е свързан с качеството, не с количеството. 
Това е едно качество, което вярващите вече са опитали, когато са 
се свързали с Исус. „Който вярва в Сина има вечен живот” (Йоан 
3:36). „Всеки, който слуша Словото Ми и вярва в Този, Който Ме е 
пратил има вечен живот” (Йоан 5:24). 

Йоан не обяснява специфичните качества на живота освен като 
казва, че той е идентичен със Самият Исус. Божият Син е Този, 
Който е изцяло и истински жив. Всички останали са живи чрез Него 
(Йоан 1:3-4). „Вечния живот” може дори да бъде използван като 
титла за Исус. Той е наречен „вечният живот, който беше в Отца” 
(1 Йоан 1:2). Когато се приближим достатъчно близо до този 
личностен източник на живот ние започваме да споделяме Неговото 
качество на живот. Ние също ставаме истински и изцяло живи. „И 
това е вечния живот, да познаят Теб, единствения истински Бог, 
и Исус Христос, Когото Ти си пратил” (Йоан 17:3). 

Когато изповядваме, че вярваме във вечния живот ние не говорим 
за продължителността на живота, а за едно взаимоотношение. В 
личността на Исус Христос ние откриваме, че сме привлечени към 
едно качество на живот, който е толкова богат, че може да бъде 
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описан единствено като вечен. Исус казва: „Аз дойдох на света, за 
да имат живот и то живот изобилен” (Йоан 10:10). 

Когато двама души, които се обичат, се прегръщат те понякога 
чувстват, че времето може да спре и че целия свят става по-малък 
от малката им стая. Едно силно чувство може да пробуди 
обичайните ни усещания и сякаш да ни издигне над ограниченията 
на  пространството и времето. Това е причината толкова много 
поети и философи да говорят за „вечното” качество на любовта. И 
поради тази причина във всяко усещане за любов има нещо 
трагично: ние усещаме, че можем да надскочим времето и все пак 
знаем, че това не може да трае дълго. Любовта е чупливо чувство. 
Накрая времето помита всичко. 

Може би вечният живот е нещо подобно на това интензивно 
усещане на любов, но без трагичната сянка. Когато изпитаме живота 
в неговата пълнота смъртта бива победена. Исус казва: „Аз съм 
възкресението и живота. Който вярва в Мен и да умре ще живее и 
никой, който врява в Мене няма да умре” (Йоан 11:25-26). Исус е 
толкова истински и изцяло жив, че за Него дори смъртта е просто 
друг начин да бъде жив. Когато намерим своя път към живия 
източник на живота, към Самият Исус, ние откриваме, че смъртта 
всъщност вече не е смърт. Дори в смъртта взаимоотношенията ни с 
Исус не са разрушени. Смъртта става друго място където можем да 
отидем и да Го открием. Където и да отиваме ние очакваме да Го 
срещнем там. 

Пре 13 век. Франциск от Асизи написал известният химн „Песен към 
слънцето”.44 Франциск виждал всичко в светлината на Божията 
любов и по този начин виждал всички творения като свои приятели. 
Той пее хвала на брата слънце и сестрата луна, брата огън и 
сестрата вода. И след като разпростира любовта си над цялото 
творение той се обръща към „сестра смърт” и поздравява дори и 
нея като приятел. Франсис забравил какво значи да се страхуваш. 
Той намерил своя път към източника на живота. Той срещал Исус 
навсякъде, дори в смъртта, и по този начин никога не умрял, а само 
навлязъл по-дълбоко в живота. 

Двамата влюбени, които се прегръщат в своята стая забравят, че 
времето минава или че външния свят съществува. Мимолетно те се 
издигат над времето за един  вечен миг. Какво би означавало целия 
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живот да бъде хванат в един подобен миг? Вероятно дори не бихме 
разбрали, че смъртта е победена. Бихме били твърде заети с 
живота и любовта. Ириней описва вечния живот като един вид 
блажена забрава. Един ден, казва той, вярващите толкова пълно ще 
споделят Божия живот, че „ще забравят да умрат.”45 
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АМИН 

Опитах се да обясня вярата на Апостолската изповед. Но аз 
единствено драснах по повърхността. Всеки ред от нея достига до 
тайната на благовестието. Тук ние стоим пред думи на вяра – думи, 
чието значение не може да бъде напълно разбрано, макар че 
докато ги казваме те създават един цялостен светоглед. Нито един 
ум не е схванал изповедта в цялата й пълнота точно като „никой все 
още не е вдишал всичкия въздух.”46 

Затова е странно, че ние завършваме изповедта казвайки думата 
„Амин.” Да кажа Амин означава да я подпиша с моето име. С това аз 
потвърждавам истинността й, Аз я утвърждавам, амин. Ние едва 
схващаме какво казваме в изповедта. Как е възможно някой да има 
силата да каже амин на това? 

Един приятел ми каза, че винаги си кръстосва пръстите когато 
достигне до реда за раждането от девица. Аз отговорих: „Какво? 
Мислиш, че останалата част от изповедта е толкова лесна, че 
можеш да я кажеш без да кръстосаш пръстите си? Нима тя ти е 
напълно понятна? Мислиш ли, че можеш да покажеш истината на 
всичко останало – сътворението, въплъщението, възкресението и 
последния съд – всичко освен раждането от девица?” 

Има ли някой, който никога да не е усещал тръпката на съмнение 
когато е разсъждавал върху тайните на вярата? Може ли някой 
истински да каже амин с цялото си сърце? Не трябва ли именно тук, 
в самия край на изповедта да кръстосаме пръстите си? Не трябва 
ли да я завършим казвайки: „Е, надявам се!” Как може някой да има 
дързостта да каже: „Амин?” 

Когато Павел пише към коринтската църква той казва: „Заради 
Божията вярност, проповядването ми към вас не е било Да и Не. 
Защото Божият Син, Исус Христос, Който биде проповядван 
помежду ви от нас, (от мене, Сила и Тимотея), не стана Да и Не 
но в него стана Да; понеже в Него е Да за всичките Божии 
обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за 
Божията слава чрез нас” (2 Кор. 1:18-20). 

Цялата изповед говори за Божието действие, Божията инициатива. 
Дори накрая, когато казваме амин, ние не черпим от собствените си 
ресурси, а от Божиите. Ние участваме в действията на Исус, Който 

                                                           
46

 Gregory of Nazianzus, Oration 30.17. 



гледа в Божието лице и виждайки всички Божии пътища и действия 
казва: „Да! Амин!” Когато казваме изповедта ние повтаряме 
Неговото могъщо и вечно амин с нашите малки, надяващи се 
гласове. 

Така се оказваме обратно там откъдето започнахме: с тайната на 
„Аза,” който говори в изповедта. Кой е този „Аз?” Чий е този глас, 
който казва” Аз вярвам” и след това заявява авторитетното „амин?” 

Днес в много църкви съществува тенденция да се заменя „аз-а” с 
общностното „ние.” Идеята е, че е индивидуалистично да кажа „Аз” и 
преминаването в множествено число помага да се създаде усещане 
за общностна и корпоративна идентичност. По този начин изповедта 
е променена – поправена? – да звучи „Ние вярваме.” По същия 
начин понякога са осъвременявани и химните, така че да отразяват 
идеята за общностното „ние.” 

Интересно, ранните християни са били на точно обратното мнение. 
В едно изложение на Псалм 121 Августин твърди, че „Аз” е удачния 
символ на общностното поклонение докато използването на „ние” е 
индивидуалистично: „Нека (псалмистът) да пее през сърцето на 
всеки един от вас като един човек. И нека всеки от вас да бъде този 
един човек. Всеки се моли индивидуално с псалмът, но понеже ние 
сме едно в Христос, в псалмът се чува гласът на един единствен 
човек. Това е причината ние да не казваме: „Към Тебе, Господи, ние 
издигаме очите си,” а „Към Тебе, Господи, аз издигам очите си.” Вие 
със сигурност трябва да мислите за това както за една молитва 
предложена от всеки един от вас поотделно, но още повече трябва 
да мислите за нея като за молитвата на един човек принасяна по 
целия свят.”47 

Идеята на Августин е, че църквата не е сбор от отделни индивиди. 
Тя не е просто сбор от множество различни гласове събрани 
заедно, за да изпеят псалм или да кажат изповедта. Не, църквата 
говори с един глас. Напълно личностно е когато казвам „Аз вярвам.” 
Казвам изповедта сякаш думите се отнасят единствено до мен. Но 
под, в и до моето лично „Аз” се чува един по-силен глас. Има едно 
общностно „Аз,” в който участва и моят личен глас. Това 
личностно”Аз” е тялото Христово – което всъщност означава 
Самият Христос като обединяваща глава на едно ново човешко 
общество. Във видението на Августин Христос е Този, Който се 
моли, пее и казва амин. „Всички членове на Христовото тяло 
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разпръснати по света са като един човек, който се моли за Божията 
помощ, един единствен просяк, един смирен молител. И причината 
за това е, че Сам Христос е този бедняк, понеже Той, Който беше 
богат стана беден.”48 

По същия начин вярата, която ние прогласяваме в кръщението в 
крайна сметка е вярата на Самият Христос. Той е Този, Който 
истински се обръща към Бога и напълно се доверява на Бога. В 
кръщението ние се потапяме в Неговата вяра. Ние сме включени в 
Неговата уникална връзка с Бога. Когато казваме: „Аз вярвам” ние 
говорим в Него, точно като Неговият глас говорещ в нас чрез Светия 
Дух е този, с който ние викаме: „Авва Отче.” Ние участваме в 
Исусовият отговор към Бога когато изповядваме, молим се и 
прибавяме гласовете си към Неговото амин. 

И евангелията Исус често започва думите си с едно забележително 
изказване: „Амин, амин ви казвам…”49 Единствено Той има властта 
да изговори амин. Той казва амин не като съгласие на нечии чужди 
думи, а като израз на Собствения Си авторитет. Неговите думи са 
истина не понеже отговарят на някакъв външен критерий, а понеже 
Самият Той е стандартът, спрямо който се измерват всички 
останали претенции за истина. Той гледа в Божиите дълбини и ни 
казва какво е видял. Неговата дума е Да и Амин. Всъщност книгата 
Откровение достига дотам, че го нарича „Амин, верният и истинен 
свидетел.” В Него Божието амин е персонифицирано. 

Така в края на изповедта ние присъединяваме гласовете си  към 
Него – какво друго можем да направим? – и се оставяме да бъдем 
уловени в отговорът на Исус на Бога. „Аз вярвам…Амин!” И цялата 
слава да бъде на Бога – Отец, Син и Свети Дух. 
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