




Липсващото слово 

Не много отдавна присъствах на едно погребение, което сме накара да се 
замисля дали западната църква действително разбира нещата правилно. 
Погребваха един забележителен млад човек с любящо семейство, жестоко 
покосен от рак в средата на 30-те си години. В много отношения службата 
беше чудесна. Имаше хубаво пеене, мъдро и утешително поучение и не на 
последно място смели, забавни и трогателни думи от страна на вдовицата. 

Присъстваха стотици и много различни хора, животът на всеки един от които 
беше по някакъв начин докоснат от младия човек, когото възпоменавахме. До 
голяма степен това беше едно дълбоко християнско погребение. Но едно 
нещо липсваше: възкресението. Самата дума „възкресение“ се появи в самото  
начало на литургията когато служителят цитира думите на Исус от Йоан 11 
„Аз съм възкресението и живота“. Това беше повторено в нейния край без 
каквото и да е обяснение. Но останалата част от службата можеше да се 
опише с думите на добре известния писател от 1 век:  

„Тук всички сме пришелци и изгнаници. Душата е изгнаник и 
скитник, който е оставил небето…за да живее на земята 

както на един остров, заобиколена от морето, затворена в 
тялото, подобно на стрида в своята черупка.“  

Авторът продължава да говори за Сократ и за други хора, които били 
доволни да си отидат от този живот в райско блаженство.  

Най накрая у дома?    

Много от химните, молитвите и прочитите на погребенията изразяват нещо 
подобно на това: нашият приятел „най-после отиде у дома“. Изглежда никой 
не забелязва, че това изразява не християнската вяра от 1 век, а платонизма 
от 1 век. Горният цитат принадлежи на един от най-великите философи и 
есеисти от този период: Плутарх, езически свещеник на храма в Делфи, 
пътешественик и популярен автор на много писма. За мен е удивително как 
толкова голяма част от днешната западна църква би припознала вижданията 
му като свои без да осъзнава колко различни са те от вярата на ранните 
християни.  

Поставяме Исус в погрешна история 



Можем да видим същия проблем от различен ъгъл ако помислим за начина, 
по който християните празнували и говорели за празника Възкресение. Ние в 
западните църкви добре празнуваме Великия пост, умеем да си припомняме 
влизането на Исус в Ерусалим, започваме светата седмица и вървим с Исус от 
велики понеделник по целия път до разпети петък. След това имаме едно 
чудесно празнично богослужение на Възкресение – но нищо повече. Много 
от проповедите, които чуваме през този ден всъщност не са за „възкресение“ 

както такова, а за надеждата „да отидем на небето“ и да бъдем с Исус. Ние 
нямаме един продължаващ 40 дена празник, който да кореспондира с 40 
дневния велик пост. А мисля, че трябва. Празникът Възкресение не е просто 
„щастливия край“ следващ тъжната и мрачна история на светата седмица. 
Възкресение е началото на нещо. То не е краят. То е началото на новото 
творение, което е станало възможно чрез победата над силите на злото и 
тлението в смъртта на Исус. В резултат на това ние поставяме Исус – и дори 
възкресението Му! – в историята, която нашите западни църкви са разказвали 

през цялото време, за настоящия свят като една подготовка за двойната или 
дори тройната възможност за „живота след смъртта“ – за рая или ада, в 
традиционната схема, и на чистилището в традиционното католическо 
учение. (Нека на това място да добавя една бележка. Някои забележителни 
съвременни католически богослови както Карл Ранер и Джоузеф Ратцингер, 
радикално са модифицирали учението за „чистилището“. Те говорят за един 
момент на изгаряне, огънят, за който Павел говори в 1 Кор. 3, чрез който 
всички греховни остатъци в нас ще бъдат изгорени или за момента, в който 
ще ни бъде показано и ние ще осъзнаем, множеството начини, по които 
злото, което сме правили в настоящия живот са донесли зло в божия свят и на 

другите хора. С други думи, те отхвърлят традиционните идеи за един 
хронологически период на наказание и очистване. За съжаление техните идеи 
все още не са достатъчно разпространени в Римската църква.) Всъщност 
мисля, че част от нашия проблем в западните протестантски църкви, е, че 
през 16 век е съществувала спешна нужда да се отхвърли чистилището, но 
реформаторите и техните наследници не са отхвърлили, като е трябвало да 
направят следвайки Новия завет, средновековната картина за „рай и ад“. 

Както казва Карл Барт реформаторите никога не са изчистили докрай своята 
есхатология. Не мисля, че и самият Барт е направил това. Може би ние ще се 
справим по-добре. Идеята ми е следната. В Новия завет ние намираме една 
много по-различна картина. Ние не виждаме един „живот след смъртта“ в 
рая, а  живот след „живота след смъртта,“ един нов, телесен живот в ново 



пресъздадено творение. И ние виждаме възкресението на Исус не като 
„щастлив край“ след разпъването – макар то със сигурност да функционира и 
по този начин на едно доста тривиално ниво -  а като поставящо началото на 
нищо по-малко от новото творение. Това, което ще направя в тази лекция, 
стъпвайки върху по-ранните си писания и върху скорошните си Gifford 

Lectures в Абърдийн е да проследя как работи това и да го приложа към 
някои аспекти на настоящия ни живот и към предизвикателствата, пред които 
се изправяме в нашия объркан и опасен свят. Не се извинявам за 
повторението и за това, че следвам неща, които съм развил в по-ранни книги 
като Surprised by Hope. За мен е ясно, че дори сред хората, които 
интелектуално са разбрали какво казвам все още съществува пропаст по 
отношение на действителната практика. 

Възкресението през първи век 

Гръцката дума за „възкресение“ е anastasis т.е. „ставане“. И тук е ключовата 

идея“: в светът през първи век anastasis никога не се e отнасяла за това, което 
ние наричаме „живот след смъртта“. Или, да се изразим по обратния начин, 
когато хората говорели (както често правели) за „живот след смъртта“ или 
„какво ще се случи с нас когато умрем“ те никога не използвали думата 
anastasis. Възкресението не било нещо, което се случва непосредствено след 
като умрете. Дори в случая с Исус имало кратък период, през който Той бил 
мъртъв, последван от денят на възкресението и новия телесен живот. Целия 
Нов завет и всички християнски учители през следващите векове учели 
същото: че на Възкресение Бог направил за Исус това, което ще направи за 
всички хора в края възкресявайки ги за нов телесен живот, за да споделят 
живота в новия свят. Докато евангелието се отдалечавало от своите еврейски 
корени и се приближавало към гръцкия свят на хора като Плутарх ставало 
все по-трудно и по-трудно това да се подчертава, но повечето християни 

продължавали да го правят. Всъщност забележително е, че Новия завет не се 
интересува особено от това какво се случва с хората след като те умрат. Има 
няколко подсказки. Исус казал на разбойника разпънат до Него, че той ще 
бъде  „с Него в рая“. Раят тук означава място за временна наслада в очакване 
на възкресението, не окончателното място. За Исус това дошло три дена по-

късно. Разбойника, а както изглежда и всички останали, все още очакват 
това. (Нека да обясним това по-ясно: В 1 Коринтяни Павел, казва, че Месията 
е възкръснал като „първи плод“ и че при Неговото идване, неговата parousia 

тези, които Му принадлежат също ще бъдат възкресени. Павел не споменава 

https://www.amazon.com/Surprised-Hope-Rethinking-Resurrection-Mission-ebook/dp/B0010SIPOY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Surprised+by+Hope&qid=1619604194&sr=8-1


за никой друг, който вече да споделя този възкресенски живот, това ще стане 
в бъдещето.) Исус казва на учениците в горницата (в Йоан 14), че Той отива 
да им приготви място и след това ще се върне за да ги вземе при Себе Си. Но 
това е същият Исус, Който няколко глави по-рано казва, че в последния ден 
мъртвите ще чуят гласа на Човешкия Син и ще бъдат възкресени за нов 
живот. Двете неща са свързани. Исус ще вземе Своите, за да бъдат те с Него 
за известно време, след това, когато дойде времето, Той ще им даде нов 
телесен живот в Своя нов свят. И ние отбелязваме, че когато ранните 
християни говорели за хората, които вече са починали, но не са били 
възкресени, единствено книгата Откровение (6:9; 20:4) говори за тях като за 
„души“ като е ясно, че тя не използва думата в платонически смисъл. 
Раннохристиянското виждане е, че хората са цялостни същества, 
включително телесни, и че след смъртта ние сме в един смисъл „голи,“ 

очакващи да се „облечем“ повече при възкресението, а не да се отправим 
като безтелесни души към едно лишено от време и пространство небе. В този 
междинен период Светия Дух, Който живее в християните, ще продължава да 
държи тяхната същност близо до Исус докато накрая даде нов живот на 
физическите им тела. Всичко това е вкоренено във виждането за 
възкресението поддържано от мнозина (макар и не от всички) евреи от този 
период.  

От времето на книгата Данаил и 2 Макавеи намеците и предположенията от 
по-ранните текстове станали явни с две ограничения. Те са много важни ако 
желаем да разберем защо възкресението е от значение и какво означава то за 
нас днес. Двете ограничения, дълбоко свързани с еврейските писания и 
болезнено усещани в юдаизма от времето на втория храм, са добротата на 
творението от една страна и божието посвещение на правдата от друга. 
Можете да видите това в историите за макавейските мъченици от 160 пр. Хр. 
Докато били измъчвани до смърт от езическия цар заради отказа си да 
направят компромис с начина на живот предаден от бащите им те отново и 
отново казали, че се покланят и служат на Бога, Който е направил небето и 
земята, Творецът на всичко. Те не се покланяли на някакъв племенен или 
местен Бог или на Бог, Който не Го е грижа за това какво се случва в света. 
Те принадлежали на Този, Който е  създал всичко това. Заедно с творението 
върви и правдата. Както твърдят псалмите и пророците Богът на Израел бил 
дълбоко загрижен да поправи това, което било счупено в света. Ние на запад 
често редуцираме това до идеята за „съд“ виждайки го до голяма степен като 



наказание за злините. Но в еврейските Писания – например в Псалм 96 и 98, 
но и на много други места – „съдът“ е нещо радостно, причина за празник, 
понеже означава, че Богът на Израел най-сетне идва, за да сложи всичко в 
ред. Той идва, за да сложи всичко в ред, да поправи неправдата, да изправи 
изкривеното, да възстанови и съгради събореното. „Правда“ означава най-

накрая нещата да бъдат сложени в ред, първоначалния план най-накрая 
отново да бъде насочен в правилната посока. Какво получаваме ако поставим 

творението и правдата едно до друго в настоящия свят на грях, скръб и 
страдание? Със сигурност не платоническата картина където настоящия свят 
може да отиде по дяволите, а човешките души – или поне някои от тях – са 
избавени. Каква полза от това? То просто пренебрегва добротата на 
първоначалното творение. Със сигурност не една епикурейска или стоическа 
картина където светът е оставен на своите си дела или преминава отново и 
тоново през един велик цикъл без нещо съществено да се променя. Каква 
полза от това? То пренебрегва добротата на първоначалното творение, 
намерението на Твореца и, по-конкретно, божието желание и намерение в 
края на краищата да сложи всичко в ред. Това е библейската надежда: че Бог, 
Който е направил целия свят най-накрая ще го сложи в ред.  

Creatio Ex Vetere    

Съвсем очевидно, това все още не се е случило. Един поглед към телевизора 
или вестника ще потвърди това. Това е причината аз да не приемам 

виждането на някои хора, че когато умираме ние се пренасяме моментално в 
божието окончателно бъдеще, самото ново творение. Новото творение няма 
да бъде едно creatio ex nihilo, едно ново сътворение от нищото. То ще бъде 
едно creatio ex vetere, „сътворение от старото“. То ще бъде избавлението, 
изкуплението и препотвърждаването на самото настоящо творение. Тъй като 

това все още не се е случило не е дошло и възкресението на всички божии 

хора. Но библейското послание е, че този проект вече е започнал. В един 
смисъл той е започнал когато Бог е призовал Авраам. Но това и следващите 
2000 години могат да бъдат виждани най-удачно като подготовка. В един по-

истински смисъл то е започнало когато чрез Исус Бог победил злите сили, 
които разваляли и покварявали прекрасния свят и най-вече живота на хората 
създадени като венец на цялото творение, агентите, чрез които Бог 
възнамерявал да разкрие Своята красота и правда в света. Това се случило 
чрез царското дело на Исус достигайки своята кулминация на кръста. И то 

направило възможно творението да бъде освободено от робството на 



тлението, от покварата и смъртта започвайки с физическото тяло на Самият 
Исус.     

Телесното възкресение е от значение  

Това е причината телесното възкресение на Исус да е от толкова голямо 
значение. Поколения либерални богослови са се опитвали да го омаловажат 
или изцяло да го отрекат, сякаш то е било някакво ранно суеверие, без което 
сега спокойно можем да минем. Това представлява един радикален де-

юдаизиращ  и де-исторически ход и включва премахването на единия или и 
на двете от тези основни стълбове. Ако Бог е добрият Творец , и ако Той 
накрая ще сложи всичко в ред, тогава възкресението ще бъде резултата от 
това. Разбира се, никой не е предполагал възкресението на Исус преди то да 
се е случило,  независимо от факта, че Той се е опитвал да обясни на 
учениците Си и независимо от факта, че когато учениците Му мислели за 
това те виждали множество библейски текстове сочещи в тази посока, но 
които самите те никога до този момент не били чели по този начин. Но 
когато се случило това бил смисълът, който то донесло със себе си. Това е 
действителното послание на неделната сутрин, показан вероятно най-ясно в 
евангелието според Йоан. В Йоан, главата за възкресението, глава 20, два 
пъти ни казва ясно, че това бил „първия ден от седмицата“. Тя казва това в 
самото си начало, сутринта когато Мария Магдалена намира гроба празен и 
среща Самият възкръснал Исус вземайки Го за градинаря – грешка, която 
между другото всъщност се оказва правилна. След това го казва още веднъж 
вечерта когато учениците се криели зад заключени врати в горницата и Исус 
се появил и духнал със силата и мира на Своя Дух върху тях. Йоан поставя 
тези сцени в своето евангелие, което започва съзнателно наподобявайки 
Битие 1, по такъв начин, че сякаш казва: Това е началото на новото творение, 
в което божието намерение за първоначалното творение най-после се е 
изпълнило. Това е причината в една от най-великите християнски поеми на 
всички времена, Павел да пише до колосяните, че Исус е „началото, 
първородният от мъртвите, така че да има превъзходство във всичко“. 

Никога няма да разберем благовестието ако не го видим като една голяма 
история, историята, която си проправя път през мрачната нощ на душата в 
дългите години на еврейско изгнание и след това избухва с нов живот във 
възкресенското утро. Разбира се, тя не свършва тук. Тя има смисъл 
единствено ако, след като е било започнато, новото творение е оставено да 
работи в света. Това е основната задача на Светия Дух: да приложи на 



практика това, което е било започнато и постигнато на разпети петък и на 
възкресение. Можем добре да схванем какво означава това ако запомним 
двете основни идеи: творението и справедливостта. Един добър свят, 
докоснат от враждебни и разрушителни сили, който обаче сега ще бъде 
претворен, ще бъде преведен през смърт и ще излезе от другата й страна 
придобил нов вид живот, който смъртта не е в състояние повече да докосне. 

И макар че Светия Дух може и действа по хиляди различни начини, 
молещите се служители на Исус, чиито сърца са били обновени и чиито 
умове са били просветени от могъщото благовестие, така че сега те вярват 
във възкресението на Исус – и поради тази причина в победата над тъмните 
сили чрез кръста – са станали хора на Възкресението, едновременно знаци и 
агенти на новия живот, който един ден ще наводни цялото творение. Но 
преди да говорим повече за това ние трябва да погледнем библейските 
свидетелства за крайния божий план. Какво всъщност ще бъде „новото 
творение?“   

Обещаното „ново творение“ 

Накъде води евангелския разказ? Ако гледаме по-голямата част от 
съвременното западно християнство, без значение дали католическо или 
протестантско, можем да решим, че крайната цел е колкото е възможно 
повече спасени души да живеят с Исус в небето – всъщност с Троицата. 
Библейският език за „владеене“ – идеята, че народът на Исус по някакъв 
начин ще споделя Неговото владичество или царуване над света  - редовно 
бива пропускана. Но това, подобно на самото възкресение, е нещо, което не 
трябва да правим. От Битие 1 нататък хората са били създадени, за да владеят 
в божието творение - да управляват, разбира се с кротко слугуване, да 
направят творението способно да благоденства, а не да го насилват, тъпчат 
или експлоатират. Това е потвърдено в Псалм 8, ясно демонстрирано в 
историите за Исус разказани в евангелията, когато мощните Му дела говорят 
точно толкова за Неговото човечество колкото и за „божествеността“ Му, 
макар че това е тема, която ще оставим за някой друг път. Ние виждаме това 
по-конкретно в различните подходи към възнесението на Исус, на което 
трябва да позволим да преподреди цялостната ни космология. С Исус ние 
осъзнаваме, че това, което наричаме „небе“  (божието пространство) и което 
наричаме „земя“ (нашето пространство) са създадени, за да бъдат заедно, да 
се припокриват и да проникват едно в друго; и ние хората сме създадени с 

конкретната цел да стоим на прага между двете, принасяйки хваленето на 



цялото творение пред Твореца и упражнявайки отговорна власт от Негово 
име на тези части от творението, които са ни поверени (което започва с 
нашите собствени тела - тема, към която след малко ще се върнем). При 
всички случаи целта на разказа, както е славно показано в Ефесяни 1, е един 
ден Творецът да събере всичко, небесно и земно, в Месията Исус. Исус 
държи всичко заедно и ще го събере заедно. Той е небесната и земната 
Личност, истинският човек, който е едновременно живото въплъщение на 
Богът на Израел. Мисля, че това е една от причините либералните 
протестантски учени да не желаят да признаят, че Ефесяни е написано от 
Павел. То не пасва на дуалистичната картина, която доминира тези традиции, 
но е много удачно за павловото видение, което откриваме например в 

Галатяни, където той говори за „новото творение,“ новия свят, който е 
дошъл понеже Бог ни е спасил от „настоящия зъл свят“. Павел взема от своя 
еврейски свят идеята не само за небето и земята, които се припокриват, но и 
за „настоящия зъл свят,“ който продължава, времето на скръб и гняв, 

болести и смърт и „бъдещия свят,“ който Бог отдавна е обещал. И в 
благовестието той отново говори за това второ припокриване: „идния свят“ е 
проникнал в „настоящия свят,“ така че докато настоящия свят преминава и 
ние все още съгрешаваме и умираме, силата на божията епоха е освободена 
чрез Духа в настоящото време. Целта, която е ясно изразена в Ефесния 1, е 
изказана много по-подробно в два павлови и два йоанови пасажа. Павловите 
пасажи са Римяни 8 и 1 Коринтяни 15, другият е Йоан 20-21 (възкресенските 
разкази и техните обертонове) и Откровение 21-22 (видението на новия 

Ерусалим). Няколко кратки думи за всеки един.  

Римляни 8 е един от литературните върхове  на християнската вяра. Частта, 

която е от най-голямо значение за нашите цели се намира в ст. 18-30. Разбира 
се, тя е свързана с по-ранните части на главата и посланието, но това, което 
споменахме по-горе е, че те говорят за избавлението и обновлението на 
творението, не за неговото изоставяне. Бог е създал този свят и (както 
понякога казват хората) Той не прави боклуци. Ние сме хвърлили света в 
хаос – и зад това стоят и тъмни сили, а не само човек действия – но Бог е 
Съдията, Който в края на краищата ще сложи всичко в ред. Това е голямото 

послание на Римляни: „правдата“ или „справедливостта“ на Бога очевидно са 
предизвикани от безнадеждния провал на човешката раса, включително от 
Израел, но в лицето на Исус те вземат властта на този провал върху себе си и 
проправят път през тях към избавление и обновление. Централното послание 



е, че Бог ще направи за цялото творение това, което е направил за Исус на 
Възкресение – ще вземе физическата реалност, която е била невероятно 
прекупена и смачкана и ще я избави и възстанови, така че тя няма да се 
намери просто в първоначалното си състояние, а ще бъде обновена 
достигайки далеч отвъд обхвата на покварата и тлението. Това, разбира се, 
ние намираме за изключително трудно да проумеем. Ние сме привикнали  да 
смятаме, че цялата физическа реалност, включително и изключително 
твърдите диаманти, са тленни. Можем да ги раздробим и смачкаме. 

Човешките тела, разбира се, са такива много повече. За нас, физическата 
реалност винаги изглежда уязвима, разрушима, покварена. Но в божият нов 
свят имаме обещание за една нетленна физичност. Имаме обещание за 

самите ни тела (прочетете Римляни 6 и ще видите това) и за едно изцяло ново 
творение. Ние ще се върнем към Римляни 8 малко по-нататък в друга връзка. 
Сега се обръщам към 1 Коринтяни 15 ст. 20-28. Там в един удивителен текст 
изграден върху множество аналогии в Писанието, Павел развива обещанието 

съдържащо се във възкресението на Исус. Както видяхме, Исус е първият 
плод и при второто Му идване всички хора ще бъдат възкресени , за да 
споделят Неговия живот (след едно време на почивка и очакване с Месията, 
макар че тук Павел не казва това). След това Павел обяснява: настоящото 
време представлява припокриването, времето когато бъдещия век е започнал 
докато настоящия зъл свят все още продължава. Защо се получава това 
припокриване? Защо Бог не завърши веднага делото Си? Понеже, както той 
обяснява на друго място, божията спасителна операция е едно дело на любов 
и Той не желае да затвори възможностите за мнозина, които в момента са 
далеч, но биха могли да бъдат спечелени от благовестието. Както в 
Проповедта на планината когато Бог желае да спаси и да промени света, да 
установи Своето суверенно и спасително владичество над него (краткия 
израз за това е „божието царство“), Той не изпраща танкове и не смазва 
противящите се на място. Той изпраща бедните, кротките, скърбящите, 
хората, които гладуват за правдата, чистите по сърце…и света е променен. 
Наистина. Робите са освободени. Общественото съзнание се оказва 
променено. Появяват знаци за истинска надежда, за един нов свят, макар все 
още да ни очаква дълъг път, който трябва да извървим. Но да се върнем 
обратно към 1 Коринтяни 15. Павел описва настоящото време  - времето на 

припокриване между настоящето и бъдещето – с термините на една 
продължаваща битка, в която Месията ще осъществи победата, която е 
спечелил преди това на кръста. „Той трябва да царува докато положи 



враговете Си под нозете Си,“ казва той, цитирайки Псалм 110 (и любим 
христологичен текст на ранната църква).  

Две важни идеи 

Тук имаме две важни неща. Първо, Месията вече царува, както е казано напр. 
в Матей 28, където Исус вече притежава „цялата власт на небето и на 

земята“. Църквата се е задоволявала да мисли за Исус като за притежаващ 
власт на небето. Мисля, че вече започнахме да разбираме какво означава 
Исус да притежава цялата власт и на земята. Второ, царуването на Исус е 
действено. То има цел, която все още сне е постигната, но един ден ще бъде. 
И целта, за която говорим е пълното унищожение на всички „врагове“ – 

тъмните сили унищожаващи творението. „И смъртта, последния враг, ще 
бъде победена.“ Това може да означава единствено ново творение в един нов 
свят, в който смъртта е била погълната победоносно, както казва Павел по-

нататък в същата глава. Това видение се различава до такава степен от 
обичайната западна представа за „отиване на небето,“ че не е учудващо, че 
често не е дори забелязвано, да не говорим за разбирано. Ако кажете, че 
тялото е захвърлено настрана, а душата отива в небето то това изобщо не е 
победа над смъртта. Това е просто описание на смъртта, не победа над нея. 
Всъщност това е точно платоническата теория какво представлява смъртта, 
не еврейското или християнското разбиране за това как смъртта бива 
победена. Павел казва, че самата смърт ще бъде премахната. Това ще 
означава едно ново творение, което вече не е подвластно на тление и развала. 
Резултата ще бъде, както намеква Павел в Ефесяни 1 и казва ясно в 1 
Коринтяни 15, че Бог накрая ще бъде „все во все“. Смятам, е това работи по 
следния начин. Бог е създал един свят, който е различен от Него Самия. Но 

защо един добър Бог би направил това създавайки нещо, което е по-малко от 
Собственото Му съвършенство? Отговорът на Писанието е, че Бог, в тайната 
на Своя Собствен сложен вътрешен живот, е Бог на една изцяло 
себераздаваща се любов и намерението Му е накрая Той да прегърне цялото 
творение в Своята любов. Той ще бъде едновременно изцяло различен от 
света и изпълващ го със Своя Дух.  Това, което сега знаем в църквата и като 
отделни християни – че Духът обитава в нас, така че Бог е едновременно 
напълно различен от нас и присъстващ близо до нас – е божието желание и 
намерение за цялото творение. Тук има цял един свят от добро богословие, 
което само очаква да бъде развито, но днес ние няма да направим това. 
Видението на новото творение в йоановата литература е още по-



предизвикателно. Аз вече говорих за „първия ден,“  темата, която показва, че 
за евангелист Йоан възкресението е началото на новото творение. Това е 
показано от Йоан в живите сцени в които Исус успокоява Мария и избърсва 
сълзите й, предизвиква Тома да отхвърли съмненията си и се изправя пред 
Петър давайки му прошка и нова заръка. Всичко това е част от значението на 
„Възкресението“. И когато се обърнем след това към Откровение на Йоан го 
откриваме в крайната му форма. Моля, отбележете, последната сцена в 
Библията не е една картина на „спасени души“ отиващи в „небето,“ а на 
Новия Ерусалим слизащ от небето на земята, така че „обиталището на Бога 
е с човеците“. Когато Йоан казва, че „първото небе и първата земя“ са 
„преминали“ заедно с морето, това, което той очевидно има предвид е че 
първото небе и първата земя са можели да бъдат покварени и всъщност са 
били покварени, но сега това покварено състояние е отминало. Морето в 
апокалиптичната йоанова образност, е мрачния и необуздан източник на зло. 
Ако морето изчезне няма да има възможност злото и  смъртта да се появяват 
отново, създавайки още веднъж един втори ужасен цикъл на грях и смърт, 
които се нуждаят от ново изкупление. Не: новото творение и защитено. То 
има своята гаранция във възкресението на Исус от мъртвите. Идеята, която 
трябва да разберем – и много пъти са ми казвали, че нашите западни 
традиции са толкова силни, че дори ако осветяваме умовете им те все още не 
са способни да я осмислят – е че това ново творение не е свързано с това ние 
да бъдем взети на някакво различно място, а Исус да се върне обратно, за да 
преобрази настоящия ни свят в мястото, което Той желае той да бъде – и да 
промени самите нас в хората, които желае ние да бъдем. Класическият текст, 
който говори за това и който често е бил разбиран твърде погрешно е 
Филипяни 3:20-21 където Павел, отново черпейки от Псалмите, говори за 
Исус като за един, който ще дойде от небето, за да промени нашите унизени 
и смъртни стари тела в нови, които съответстват на Неговото Собствено 

славно тяло. Когато Той казва, че ние сме „граждани на небето“ това не 
означава – както при Плутарх – че тук сме в състояние на изгнание очаквайки 
един ден да се завърнем у дома. То означава, че, подобно на римски 
граждани живеещи в гръцката колония наречена Филипи, ние сме агенти и 
представители на града-майка и че ако нещата потръгнат зле императора 
(спасителя, господаря) ще дойде от града-майка и ще сложи всичко в ред.  

Знаци на новото творение тук и сега 



Всичко това сочи към нашия живот и призив по един твърде драматичен 
начин. Щом веднъж осъзнаем и се зарадваме на факта, че Исус вече царува, 
ние можем да започнем да учим, в молитва и литургия, да празнуваме 
Неговата победа по нов начин и да я изказваме в поклонение и благодарност, 
носейки истински знаци за новия живот, новото творение, за раждането в 
настоящия свят. Толкова много западни християни са фиксирали очите си в 
някакво далечно и искейпистко „небе,“ че макар все още да са в състояние да 
усетят един призив да променят настоящия свят те не разполагат с по-

широката богословска рамка, в която да разберат този призив. Всъщност 

възкресението на Исус ни дава именно това. Когато бях епископ на Дърам аз 
знаех за някои епархии в диоцеза, които се бяха съсредоточил върху 
„спасението на души“ и смятаха, че всеки опит да направят света едно по-

добро място е „социална работа,“ която трябва да оставим на политиците. 
Знаех и за други епархии, които бяха решени да следват Исус в храненето на 
гладните и слабите, но нямаха представа какво общо с това имат Неговите 
смърт и възкресение. Струваше ми се, чест от работата ми беше да ги 
представя един на друг и да ги въведа в по-широката рамка на библейското 
ученичество. За начало можем да отбележим начина, по който книгата 
Ефесяни започва в първата галва с твърдението, че божият план е да събере, 
да обедини, всичко на небето и на земята в Месията. За Павел това има 
множество следствия за живота и делото на църквата в настоящето в силата 
на Светия Дух. Това означава, за начало, евреите и езичниците да се съберат 
заедно в един „нов храм,“ църквата, в който Бог живее чрез Духът Си (гл. 2). 
Тази невероятна и безпрецедентна нова реалност ще удави световните 

владетели (глава 3): те са се опитвали в продължение на векове да обединят 
хората под своята власт, но единственият, Който е успял да направи това е 
Исус, и когато църквата живее по този начин – което все още е едно голямо 
предизвикателство за нас днес – това е един знак пред света, че Исус вече е 
истинският владетел. След това, във втората част на писмото, Павел развива 
двойката теми за единството и светостта. Все още църквите, и общества от 
всякакъв вид, се изправят пред огромни предизвикателства и аз предполагам, 
че това отчасти се дължи на факта, че сме престанали да се опитваме и сме 
допуснали възкресението да се превърне в някаква странна дума за „живот 
след смъртта“ или просто в „хепиенд“ следващ кръста. По-конкретно, в глава 
5, той описва една от точките където единството и светостта са най -явни: 
християнското виждане за брака, виждано като знак и удачен символ на 
първоначалното творение, което сега се е открило в Месията Исус. Йоан 



също намеква за това във втората си глава. Това са насоки за видението на 
Павел за възстановеното творение – начините, по които възкресението на 
Исус работи, чрез Духа, в настоящото обновление на творението, очаквайки 
крайното обновление, което все още не е дошло. И, скрит в Ефесяни 3, ние 
откриваме начинът за едно настоящо обновление чрез социален и 
политически живот: църквата, в нейното единство и святост, е призована да 
бъде знакът за наблюдаващия свят, че Исус е Господ, а цезарят не е. Цезарят, 
разбира се, идва в множество форми – в боговете, които се почитат днес и 
винаги, боговете на парите, властта и секса, на себецентризма, 

себезадоволяването и себереализацията. Призивът на тялото Христово като 
цяло и всеки един християнин, който е призован да играе своята роля (и да се 
изправи пред собствените си лични битки и трудности) е да показва на света 
и неговите управници, че има друг начин да бъдем хора, начинът на 
Проповедта на планината, начинът на следване на Исус чрез силата на Духа. 
Благодаря на Бога, че църквата е правила това през своята история и все още 
го прави. Но аз се притеснявам, нека отново да го кажа, че в много западни 
църкви, както католически така и протестантски, ударението все още е „как 
да стигнем там,“ а свидетелството на света е някаква странична и вторична 
задача, вместо върху новото творение, което е било започнато от 
възкресението на Исус и сега трябва да бъде пуснато в действие от Духа. 
Това има очевидни следствия в политическата сфера, която е различна от 
място на място. В страни като моята където църквите на теория все още са 
свободни да живеят и да свидетелстват, и те правят това с различен успех, 
основната опозиция идва от медиите, които искат да казват на хората какъв 
трябва да е света и не харесват, че църквите се опиват да правят това. Това 
варира в зависимост от страната и региона. Идеята е, че църквата трябва да 
показва знаците на новия живот, които са едно истинско предвкусване на 
вече започналия нов век. Тези от нас, които са в щатно служение, слава Богу, 
от време на време виждаме тези неща, понякога за своя изненада, а понякога 
дори независимо от това, което правим вместо поради него. По-конкретно, 

факта, че Бог е обновил творението в Исус и възнамерява да го обнови 
изцяло в края трябва да носи непосредствени следствия за грижата за нашата 
планета. Ако някой ни даде прекрасна картина, с която да украсим домът си 
няма да е много учтиво ако я използвате като дъска за дартс или като платно, 
на което децата ви да драскат. И ако някой каже , че това вече няма значение 
понеже художникът, който я е нарисувал някой ден ще дойде и ще я почисти 
и обнови може да ви дойде на ум, че въпросът не е в това. Но това е точно 



начинът, по който ние понякога се отнасяме към божието добро творение. 
Колкото повече научваме за начинът, по който функционира нашата планета 
толкова повече виждаме колко зле се отнасяме към нея в настоящето. 

Разбира се, съществуват модни и глупави решения и в това отношение, точно 
както има такива и във всяка друга сфера на живота, но това не означава, че 
църквата може да отхвърли своята отговорност да разбира човешкия ни 
призив като настойници на творението и да проправя пътя както за един 

отговорен живот така и в насърчение и лобиране за по-добри политики, 

които да върнат в някаква степен божия ред в Неговия прекрасен, но наранен 
свят.  

Молитва и тайнства 

Тайнственият център на всичко това е живота на църквата в молитва и 
тайнства. Ако започнем с едно виждане, в което Бог и света са да голяма 
степен разделени един от друг тогава молитвата и тайнствата нямат особен 
смисъл. Молитвата се превръща във вик в разреден въздух, тайнствата стават 
странни ритуали, може би удачни като някаква визуална помощ за вярата, но 

не много повече от това. Но ние не започваме с подобно виждане за Бога – 

поне ако започнем с възкресението на Исус разбирано по начина, по който са 
го разбирали първите християни. Трябва да започнем с една космология, 
която казва, че небето и земята  са взаимно свързани и се припокриват и че 
ние хората сме призовани да застанем на опасното място където това се 
случва. Трябва да започнем с есхатологията, която казва, че бъдещия век вече 
е проникнал в настоящия и че ние хората още веднъж сме призовани да 
живеем и работим на мястото където тези тектонични плочи се сблъскват. 
Това ни връща обратно, както обещах, към Римляни 8: когато стоим на тези 
две допирни точки, често без изобщо да знаем за какво да се молим, но 
осъзнаващи – с Павел, който ни напомня – че точно тук и сега Духът стене в 
нас и че Отец слуша това и че в този процес ние биваме формирани по 
подобие на Неговия възлюбен Син. По този начин християнския живот на 
молитва и тайнства събира заедно всички останали задачи и призиви и им 
придава една нова дълбочина и фокус. В същото време този ритъм на живот, 
на стоене там където небето и земята се срещат, където бъдещето и 
настоящето проникват едно в друго, се излива в света под формата на 

служение, най-вече служение на бедните и самотните, за което цялото 
Писание, от Тората, през Псалмите, Исус и чак до Откровение, имат 
специална грижа. Да се научим  да срещаме Самият Исус в лицата на 



бедните, както в притчата за овцете и козите, е един урок сред многото, които 

се учи именно тук, на мястото където възкресението на Исус както едно 
събитие от миналата история отваря нови възможности за обновление на 
творението в настоящето докато настъпи времето за окончателното 
обновление.  

Заключение 

Лесно ще се досетите, че има още много, което може да бъде казано по 
въпроса. Завършвайки нека да подчертая две неща, които съм казвал в някои 
от моите книги, но които следва да бъдат повтаряни. Ако вярваме, че накрая 

Бог ще сложи всичко в ред, ще извърши правосъдие в този положителен, 
творчески, изцелителен, възстановяващ смисъл; ако вярваме, че когато Бог е 
възкресил Исус от мъртвите Той е направил точно това в един единствен и 
конкретен случай с един човек, който представлява всички останали – тогава 
ние не можем да си позволим да не „вършим правда“ в този цялостен смисъл, 
при всяка възможност в нашия свят.  В силата на Духа ние трябва да назовем 

и заклеймим неправдите, които все още се ширят и да работим за тяхното 
премахване. Ние трябва да се погрижим в личния си живот, и особено в 
живота на самите църкви, неправдата да бъде изкоренена колкото е възможно 
по-пълно. Само ако правим това ще има смисъл да проповядваме и да учим 
за божието ново творение, за начина, по който възкресението на Исус 
резонира с обновлението, слагането в ред на творението. Същото е важно и за 
красотата. Ако вярваме, че Исус е създал един красив свят, който е бил 
покварен по толкова много различни начини, но който все още резонира с 
Неговата любов и сила и ако вярваме, че в Исус Бог е направил възможно 

най-красивото нещо – защо иначе толкова много артисти и музиканти 
посвещават най-големите си усилия да изразят своето съзерцание и 
удивление! – тогава трябва да се уверим доколкото е възможно, че в нашите 
църкви и в личния ни живот, както и в по-широката общност където имаме 
някакво влияние, ние се стремим да спомогнем за развитието и радостта от 
изкуството, музиката, танца, драмата, поезията, скулптурата. Ако църквата не 
вижда и не дава възможности на толкова много артистични дарби на много 
от своите членове тогава не трябва да сме изненадани ако хората намират за 
трудно да ни вярват когато говорим за начина, по които възкресението на 
Исус поставя началото на един нов свят, в който самото творение е обновено 
и ще бъде обновявано, докато земята се напълни с божията слава както 
водите покриват морето. Това е целта. Правдата и красотата сочат пътя. Чрез 



силата на Духа нашият призив е да бъдем хора на Възкресеното гледащи 
назад към Самият Исус, под Неговото водителство, носещи истински знаци 
на обновление в Неговото творение днес и всеки друг ден.                   

 

 

 

 


