
 

 



 

 

 

 

1. Какво е класическо арминианство?  

Класическото арминианство няма нищо общо с Армения. То представлява 
вид християнско богословие свързвано по-конкретно с името на 
холандския богослов от 17 век Яков Арминий (починал 1609). Аз го 
наричам също „евангелски синергизъм” (тук синергизъм означава 
съработничество между Бога и творението) понеже вярванията на Ариний 
не започват с него. Например анабаптисткия богослов Балтазр Хюбмайер 
имал до голяма степен същите виждани цял век преди Арминмий. 
Накратко, класическото арминианство е вярата, че Бог истински желае да 
се спасят всички хора и е изпратил Христос да живее, умре  и възкръсне 
еднакво за всички. То е вяра, че Бог не спасява хората без тяхното 
доброволно съгласие, но им дава предхождаща благодат (благодат, която 
идва преди и подготвя), за да освободи волята им от оковите на греха и да 
ги направи способни да чуят, разберат и отговорят на евангелския призив. 
То е вярата, че Божията благодат никога не е неустоима и избирането за 
спасение – предопределението – е условно: Бог е повелил, че всеки, който 
повярва ще се спаси и е предузнал всички, които ще повярват. Класическто 
арминианство е форма на евангелско богословие и то приема (заедно с 
всичко казано по-горе), че спасението е дар на Божията благодат, който не 
може да бъде заслужен, а единствено приет. Според Арминий и всички 
класически арминиани, Божието оправдание на грешниците е „единствено 
по благодат” и единствено заради делото на Христос. Божията благодат в и 
чрез Исус е ефективната причина за спасението/оправданието, но вярата е 
инструменталната причина. 

2. Секта или деноминация е арминианството? 

То не е нито едно от двете, но има деноминации, които или негласно 
приемат класическото арминианство за свое богословие за спасението 
и/или са записали това в своите изповедални документи. Джон Уесли, 
основателят на метоидизма, бил арминианец, каквито били и повечето от 
последователите му. Методизмът във всичките му форми (вкл. тези, които 
не носят това име) клонят към арминианство. (Някога са съществували 
калвинистки методистки църкви. Те били последователи на съработника на 
Уесли, евангелистът Джордж Уайтфийлд. Но доколкото съм в състояние да 



кажа те всички са престанали да съществуват или са се слели с 
традиционните реформирани-клавинстки деноминации.) Официално 
арминианските деноминации включват тези от т.  нар. „холинес” традиция 
(напр. Божии асамблеи). Арминианството също така е обичайната вяра на 
баптистите на свободната воля (известни също като общи баптисти). 
Много братски църкви също са арминиански. Но човек може да намери 
арминиани и в много деноминации, които исторически не са официално 
арминиански, като напр. множество баптистки конвенции/конференции. 

3. Защо да идентифицираме едно богословие с името на даден 
човек? Не може ли просто да сме християни? 

Това би бил един идел, но вече е прекалено късно за него. Арминианите не 
се покланят на Арминий. Той не е бил нещо повече от човек особено ясно 
излагащ и защитаващ една библейска перспектива за спасението. 
Арминианите използват това название единстено, за да се разграничат от 
калвинистите и лутераните – две протестантски традиции, които 
исторически и богословски се придържат към т. нар. „монергизъм” и 
отхвърлят всички форми на синергизъм в спасението. (Монергизмът е 
вярата, че спасението не включва сътрудничество между Бога и грешника. 
Бог спасява без свободното съгласие на грешника.) Арминианите не 
поставят особено ударение на името „арминианин.” Мнозина дори не го 
използват. Въпреки това то е една богословска категория и име, които 
често биват представяни по погрешен начин от неговите критици (особено 
от консервативните калвинисти), така че тези, които знаят, че са 
арминиани чувстват необходимост да го защитят срещу лъжливи 
обвинения и погрешно представяне. Някои хора предпочитат да се наричат 
просто некалвинисти, но това не е по-добро от „арминиани” и е по-неясно 
(понеже лутераните например също не са калвинисти, но често, подобно на 
калвинистите, също се противопоставят на арминианската вяра в 
евангелския синергизъм). Арминианите не са движение или партия в 
християнството. Те са просто християни-протестанти, които, за разлика от 
останалите, вярват в способността на възстановената чрез благодатта 
свобода на волята да приеме спасителната благодат. 

4. Защо съществува растящ инерес към арминианството? Защо 
има толкова блогове и книги насочени към едно „човешко 
богословие?” 

От началото на 90-те години арминианството и арминианското богословие 
изпитва нов натиск от страна на някои гласовите застъпници на 
калвинизма – вярата, че Бог избира хора за спасение безусловно, че Бог е 
умрял единствено за избраните и че спасителната благодат е неустоима. 
Тези нови, агресивни клавинисти не желаят да приемат подхода „живей и 



да остави другите да живеят” по отношение на  евангелските богословски 
различия, а се опитват да маргинализират, дори понякога да изключат, 
арминианите от евангелското движение – представяйки арминианството 
като повече католическо отколкото протестантско. Един водещ 
калвинистки богослов, редактор на месечно евангелско списание, заяви 
писмено, че човек не може да бъде евангелски арминианин повече 
отколкото „евангелски католик”. През последните 20-30 години 
калвинизмът е във възход, особено в америнаксото евангелско 
християнство. Заедно с този възход върви едно все по-отрицателно 
представяне на армнианите като дефектни християни, които не са 
истински, автентично евангелски. Американскто евангелско движение 
дълго време е било екуменическо – включвайки християни протестанти от 
множество богословски перспективи. Изведнъж множество 
реформирани/калвинистки евангелисти започнаха да наричат 
арминианството „хуманистично,” „центрирано върху човека,” 

„хетеродоксално,” „на границата на ереста,”  „непочитащо Библията” и т.н. 
Малко по малко евангелските арминиани почувстваха нуждата да защитят 
своето богословие срещу погрешните разбирания, погрешното представяне 
и изопачения. Всяко богословие е „човешко,” вкл. калвинизма. Но това не 
означава, че богословията са единствено човешки измислици. Те са най-

добрите опити на хората да тълкуват Библията под водителството на 
Светия Дух, християнската традиция и разума. Мнозина калвинисти 
твърдят, че калвинизмът е един „запис на благовестието,” но арминианите 
отхвърлят тези твърдения, за което и да е богословие, вкл. калвинизма или 
арминианството. Ние (богословите, тълкуващи Библията) сме просто 
„пръстни съдове” (както нарича себе си апостол Павел) опитващи се да 
следваме светлината на Божието Слово където и да ни води тя. 

   5. Не съществува ли някаква обща среда между калвинизма и 
арминианството? 

Не, няма такава, която да е логически последователна. Всъщност 
арминианството стои по средата между калвинизма и полу-

пелагианството, което е ерес (определена като такава на втория събор в 
Оранж през 529 г., с който са съгласи всички реформатори), че грешниците 
са способни да покажат добра воля към Бога без помощта на Божията 
благодат. Подобно на полу-пелагинаството (все още изключително 
популярно виждане в американското християнство) арминианството 
твърди, че грешниците притежават свободна воля. Арминаинството обаче 
твърди (подобно на калвинизма), че свободната воля по отношение на 
спасението трябва да бъде дадена от Божията предхождаща, подкрепяща 
благодат. Оставени сами на себе си, без освобождаващата сила на 
благодатта, грешниците не могат да покажат добра воля спрямо Бога. Но с 



помощта на освобождаващата, даваща способност благодат мнозина се 
протягат към Бога, Който вече се е протегнал към тях, призовавайки ги към 
покаяние и вяра. Противно на полу-пелагинатсвото и заедно с калвинизма 
арминианството вярва и учи, че инициативата за спасението е Божия и че 
цялата възможност за спасение също идва от Бога. Но, противно на 
калвинизма и заедно с полу-пелагианството, арминаинството вярва, че 
грешниците могат да се противпоставят на Божията благодат и че за да 
бъдат спасени трябва да я приемат доброволно. 

6. Каква е разликата между арминаинството и уеслианството?  

Не всички арминаини са уеслиани. Арминий със сигурност не е бил такъв! 
Той е живял един век преди Уесли. Баптистите на свободната воля, 
мнозина петдесетници (напр. Божиите асамблеи) и „възстановците” (напр. 
Христовите църкви и Незвисимите християни) са арминиани без да бъдат 
уеслиани. Но всички уеслиани (за които аз зная) са арминиани (макар че не 
всички харесват това име). Уеслианите добавят към арминианството 
идеята за „християнското съвършенство” (което различните уеслиани 
дефинират по различен начин). Арминианите, които не са уселиани, не 
вярват в „пълното освещение” (Макар че, интересно, моето собствено 
изучаване на Арминий, ме кара да мисля, че той може би би се съгласил с 
Уесли и уеслианите по този въпрос.)  

7. Включва ли арминианството вярата в абсолютна свободна воля? 
Ако да как Бог би могъл да вдъхнови библейските автори?  

Не, арминианството не включва (и никога не е включвало) вяра в 
абсолютната свобода на волята. Дори Бог не притежава абсолютно 
свободна воля. Божията воля е управлявана от Неговият характер. 
Арминианството се фокусира върху греха и спасението. То казва (по 
отношение на свободната воля), че волята на грешника е вързаза от греха 
докато не бъде освободена от Божията предварителна благодат (затова 
можем да говорим за „освободена,” а не за „свободна” воля!). 
Армининатсвото не включва конкретно вярване за това дали или до каква 
степен Бог манипулира човешката воля, за да изпълни Своите планове 
(напр. Писанието). 

8. Не ограбва ли арминианството Божия суверенитет?  

Съвесем не. То казва единствено, че Бог е суверен над Своят Собствен 
суверенитет. С други думи, Бог може (и очевидно го прави) да ограничи 
Своята власт като позволи на хората да се противопоставят на Неговата 
воля – в определена степен. Всичко, което се случва (казва 
арминианството) попада в обхвата на Божията суверена воля – или 



Божията предшестваща или Божията последваща воля. Божията 
предшестваща воля е всички да се спасят. Божията последваща воля 
(последвща спрямо грехопадението) е да се спасят всички, които вярват.  

9. Не води ли арминианството до отворен теизъм? 

Както отвореният теизъм така и калвинизмът смятат така, но класическото 
арминианство не е съгласно. Според класическото арминианство Бог 
познава бъдещето изцяло – като вече случило се в умът Му, макар то все 
още да е неопределено. Как е възможно Бог да знае свободните решения и 
действия (тези, които все още не са решени от нищо) е една тайна, с която 
класическото арминианство е готово да живее понеже вярва (Божествено 
просто познание, което не включва цялостен Божествен детерминизъм), че 
Писанието учи на това и понеже това е единствената алтернатива пред 
останалите виждания за Божието предзунание, които класическите 
арминиани не са в състояние да приемат. Тази тайна не съдържа логическо 
противоречие. Всяко богословие съдържа тайна в някаква степен. Същото 
е вярно и за естествената наука. 

10. Възможно ли е един арминианец да разреши проблема с 
Божественото предузнание посредством молинизма? 

Някои класически арминиани смятат така. Други не са съгласни. Два 
неразрешени въпроса са свързани с този вътрешен за арминианството спор. 
Първият е философски: дали несъответстващата на фактите 
либертарианска свобода е възможна концепция? Вторият е богословски: 
Възможно ли е Бог да използва междинното познание (приемайки, че Той 
притежава такова), за да определя човешките дела без да ги детерминира? 
Класическите арминиани са разделени по отношение на тези въпроси и 
техните отговори. 

11. Не казва ли арминианството, че решаващия елемент в 
спасението е свободното решение на грешника да приеме 
Христос давайки по този начин възможност на спасените да се 
хвалят, че частично са заслужили своето спасение? 

Не. При никакви обстоятелства един човек, който приема безвъзмезден 
подарък не може да твърди, че го е заслужил само защото го е приел. 
Приетият подарък все още си остава подарък. Повечето хора интуитивно 
разбират това – освен калвинистите, които обвиняват арминианите, че 
вмъкват заслуги в свободното приемане на спасението. Но същите тези 
калвинисти никога не биха позволили на някой, на когото са подарили 
нещо да твърди, че го е заслужил сам. 



12. Не води ли арминианството до либерално богословие? 

Не повече от калвинизма. Фридрих Шлайермахер, „бащата на либералното 
богословие” е бил калвинист, който станал либерал без никога да приеме 
арминианството. Мнозина, вероятно повечето, либерали (в богословието) 
през 19 век са били отгледани като калвинисти и виждайки пораженията, 
които това учение нанася на Божият характер са прегърнали едно 
либерално богословие без никога дори да се замислят за арминианството.  

Евангелското арминианство е богословски консервативно. Някои 
евангелски арминиани са фундаменталисти. Повечето никога не са били 
изкушавани от либералното богословие. Не съществува логическа или 
историческа връзка между класическото арминианство и либералното 
богословие. 

13. Не е ли свободната воля първият принцип на арминианството?  

Не. Първият му принцип е Бог открил се в Исус Христос или, да се изразя 
по друг начин, Исус Христос като съвършено и пълно откровение на 
Божият характер. Арминианите просто вярват в либертарианската 
свободна воля (силата да прави противоположни избори) понеже (1) това 
се казва в Писанието, (2) единствено това позволява на Бога да не бъде 
чудовище и (3) тя е една опитана реалност необходима за носенето на 
отговорност. Човек може да добави и че тя (либертаринаската свободна 
воля) е предполагана от всички църковни отци преди Августин.  

14. Как арминианите обясняват Римляни 9? 

Това без съмнение е най-често задаваният въпрос от „твърдите” 

калвинисти, но също така и от мнозина арминиани, които търсят отговор 
тъй като единственото, което някога са чували са били калвинистки 
тълкувания на Римляни 9. Първо, важно е да обърнем внимание на факта, 
че Римляни 9 никога не е била тълкувана като учеща двойно 
предопределение за спасение и осъждение преди времето на Августин в 
началото на 5 век. В продължение на 4 века християните са четели Новия 
Завет (включително Римляни 9) и никога не са достигали до подобно 
тълкуване. Второ, важно е да четем Римляни 9 в контекст – Римляни 9 до 
11 са една цялостна секция. Разделянето на глави не е сyществувало в 
първоначалните автографи. Никой не е прочитал просто глава 9, след което 
е спирал там. Римляни 10 и 11 завършват аргумента и показват, че Павел 
не говори за отделни личности и за тяхното спасение (или липса на 
спасение), а за групи и служения в Неговия план. Не  е трудно да се 
намерят арминиански тълкувания на Риляни 9-11. Можете да потърсите 
такива в следната секция на уебсайта на  Обществото на евнгелските 



арминиани (www.arminianevangelicals.org). Там ще намерите есета и 
списъци с коментари. Но, според мен, по-важно е това, което Уесли казва 
за каливнисткото тълкуване на Римляни 9: „Каквото и да означава то не 
може да означава това!” Той не просто оставя въпроса настрана. Той има 
предвид (и аз съм съгласен с него), че ако калвинисткото тълкуване на 
Римляни 9 е вярно тогава Бог е морално чудовище, един, който осъжда 
избирателно и Който по никакъв начин не прилича на Исус Христос, 
Който плака за Ерусалим и каза: „Исках, но вие не искахте.” 

15. Защо няма арминиански говорители, велики проповедници или 
водачи като Джон Пайпър, Джон МакАртър, Р. С. Спроул, Мат 
Чандлър и др.? 

Това всъщност не е въпрос свързан с арминианството като система от 
врявания, а за една временна културна мода. Преди 30 години този въпрос 
би могъл да бъде зададен за Бил Готард и не-готардитите. Защо 
противниците на Готард нямат влиятелни говорители като Готард? Готард 
и семинара Basic Youth Conflicts изригна сред евангелистите подобно на 
вулкан и след това отшумя. Когато едно необикновено, странно (дори и да 
е много старо) послание се прокламира високо и често от един, двама или 
трима изключително убедителни прогласители то печели последователи. 
Това не казва нищо за неговите алтернативи – за това, че те не се надигат, 
за да посрещнат новото послание/движение с еднаква ревност и страст. 
Обикновено новото движение/послание е крайно и прогласявано от 
екстремисти. Те печелят последователи – най-вече сред хората склонни 
към крайности. След известно време екстремизмът умира, движението 
узрява и крайностите му биват полирани. След известно време 
мнозинството около „новото послание/движение” тръгват със служението 

и започват да избягват крайностите. Но медиите обичат крайностите, така 
че екстремистите получават цялото внимание – заради това, че са крайни! 
Смятам за добър знак, че малцина от арминианите са станали гласовите 
абсолютисти в един стремеж да се съревновават с водачите на движението 
Млади, неуморни и реформирани – повечето от които са (по мое мнение) 
фундаменталисти. 

16. Какво прави един човек арминианец? 

Терминът арминианец рядко се използва извън уеслианските кръгове. 
Много богослови (и други), за които аз вярвам, че са арминиани (поради 
факта, че тяхната сотириология отговаря на профила на класическото 
арминианство) се отдръпват от названието или изцяло го отричат. 
Подозирам, че причината е неговото погрешно представяне от (най-вече) 
калвинистките критици. Преди няколко години срещнах Томас Оден и 
разговарях с него за това. Той отхвърля терминът „арминианец,” въпреки 
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че е методист и неговата книга The Transforming Power of Grace е едно от 
най-добрите изложения на арминианското богословие, които някога съм 
чел. Приятелят ми Стенли Гренц призна, че е арминианец, но помоли да не 
казвам на никого (По това време той беше колега на Д. И. Пакър, който 
силно се противопоставя на арминианството.). През годините съм срещал 
свободни методисти, петдесетници и други хора, които са ми казвали, че 
не са арминиани, но след това се обръщат на 180 % и утвърждават всички 
исторически елементи на класическото арминианство. За мен това прилича 
на презвитерианец, който утвърждава Усетминтърската изповед на вярата 
докато в същото време казва, че не е калвинист (Всъщност наскоро чух 
такова нещо). Според мен арминианец е всеки, който (1) е класически 
протестант (2) приема пълната поквара (в смисъл на безпомощност да 
спаси сам себе си или да допринесе са своето спасение, така че грешника е 
изцяло зависим от предварителната благодат дори за първата стъпка на 
волята към Бога (3) приема условното избиране и предопределение 
основаващо се на предузнание (4) приема всеобщото изкупление (5) 
твърди, че благодатта винаги може да бъде отхвърлена и (6) приема, че Бог 
по никакъв начин и с никакви средства не е автор на греха и злото, а тези 
неща са допуснати единствено от Божията последваща воля. 

17. Къде Писанието учи за предварителна благодат?  

Разбира се, има отделни текстове, които сочат към тази идея, но самият 
термин не се среща. Това е богословска концепция създадена (подобно на 
Троицата), за да изрази една тема, която се намира в Писанието и да 
обясни това, което в противен случай би изглеждало като противоречие. 
Йоан 12:32 вероятно е най-ясното библейско изказване свързано с 
предварителната благодат, която е благодат, която може да бъде 
отхвърлена и която убеждава, призовава, просвещава и прави грешниците 
способни да се покаят, да повярват в Христос и да се спасят. Там Исус 
казва, че когато бъде издигнат ще привлече всички към Себе Си. Гръцката 
дума преведена като „всички” е pantas и ясно сочи към всички инклузивно, 
а не към някои (напр. „избраните”). Гръцката дума преведена като 
„привлече” е много спорна. Калвинистите обичайно твърдят, че тя трябва 

да се преведе „убеди”. Но ако това се има предвид тук резултатът би бил 
универсализъм. Но вярата в предварителната благодат не зависи от 
текстове-доказателства. Концепцията се среща имплицитно навсякъде в 
Писанията. Тя е единственото обяснение на следната очевидно библейски 
ред от идеи: (1) Никой не търси Бога (пълна поквара) (2) Поканата за 
спасение е Божия (3) Всички способности да се упражнява свободна воля 
към Бога идват от Бога (4) Спасението е Божий дар, не човешко 
постижение и (5) Хората са способни да отхвърлят Божията покана за 
спасение. Всичко това се съдържа в израза „предварителна благодат.” 

https://www.amazon.com/Transforming-Power-Grace-Thomas-Oden/dp/0687422604/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=The+Transforming+Power+of+Grace&qid=1618837026&sr=8-2


Арминианите спорят помежду си за някои детайли, като това кой е 
засегнат от предварителната благодат и при какви обстоятелства. Всички 
са съгласни, че кръстът на Исус Христос по тайнствен начин прави нещо 
свързано с предварителната благодат, но съществува известен спор 
относно необходимостта от евангелизиране (прогласяването на 
благовестието) за пълното влияние на предварителната благодат върху 
грешника. 

18. Не казва ли класичексото арминиансатво същите неща като 
каливизнизма що се отнася до Божия суверенитет? Все пак ако 
Бог предузнава всичко, което ще се случи и е създаал този свят 
не се ли основава предузнанието на самото сътворение? 

Това е много добър въпрос, но той се основава на неправилно разбиране на 
Божието предузнание. Класическото арминианство не гледа на Бога като 
„предвидял” всички възможни светове и след това избрал да създаде един 
от тях. Бог е избрал да създаде един свят, в който има същества създадени 
по Неговият Собствен образ и подобие със свободна воля както да Му се 
покоряват така и да не го правят. Божието предузнание за това какво се 
случва на света кореспондира (най-добрата дума, с която разполагаме) с 
това, което се случва. Разбира се, ние не можем напълно да обясним 
Божието предузнание без да се хлъзнем към детерминизъм. Но тайните на 
свободната воля (силата да се правят противоположни избори) и Божието 
не-детерминиращо предузнание са тайни, които са по-лесни за приемане от 
всяка форма на божествен детерминизъм, който, вземайки повод от 

състоянието на света, неизбежно хвърля сянка върху Божият характер.  

19. Може ли един арминианец да обясни на непрофесионалисти 
някои същностни идеи, които разграничават арминианството от 
калвинизма? 

Да. Има поне три такива. Първо, Бог е абсолютно, безусловно добър по 
начин, който може да бъде схванат като добър. (С други думи, Божията 
доброта не накърнява нашата основна, интуитивна интуиция за добротата.) 
Второ, Божията последваща воля не е Божията предшестваща воля освен 
това, че Бог предшестващо (преди падението) е решил да позволи 
човешкия бунт и неговите следствия. Всички конкретни грехове и злини са 
позволени от Бога според Неговата последвща воля и не са планирани, 
подготвени или определени като сигурни според Божията предшестваща 
воля. Трето, спасението на отделните личности не е детермиирано от Бога, 
но е направено възможно (чрез изкуплението и предварителната благодат) 
и осъществено от Бога (чрез обновяването и оправданието по благодат 
чрез вяра). 



 


