
Божието творение в очакване на обновление 

 

 Отваряйки първата страница на Божието слово, Библията, в 

началните стихове на първата книга - Битие, Бог ни се открива като 

Творец. В Свещеното Писание Бог разкрива редица други Свои благодатни 

действия: Той е всесилен, праведен, присъстващ навсякъде, 

вечносъществуващ. Но вярвайки, че Библията е Божие слово, чрез което 

Бог Сам ни говори, можем да сме уверени, че Той, вдъхновявайки писателя 

на книга Битие, е благоволил в самото начало на Своето слово да Се 

разкрие на Израил, а след това и на нас, останалите народи от всички 

епохи, именно като наш Творец, Творец, Който има отношение на обич 

към Своето творение. 

Бог Отец, Слово и Светият Дух, Трите Лица на Бога, съществувайки 

в начало (Бит. 1:1), т. е. преди цялата твар, общуват едно с друго в 

неописуема, божествена любов. Мнозина отци на Църквата като Василий 

Велики и Григорий Богослов, опитвайки се да направят поне донякъде 

разбираема тайната на Света Троица отбелязват, че Бог е Троица, защото 

Бог е любов (1 Йоан 4:8б). А едно лице (монада) не може да изпитва любов 

към самото себе си, защото това би било нарцисизъм. И така, Троицата, 

Трите Лица на Бога, обичайки се едно Друго, от вечност, преди време, 

решават да сътворят времето и цялата твар, за да споделят Своята любов с 

всички твари.  

 Предвечната любов на Троицата към творението става явна във 

времето, когато Бог сътворява небето и земята (Бит. 1:1). Според 

тълкуванията на еврейските учени (преди и след Христос), наречени 

равини, а също според не малко отци на Църквата (като например св. Йоан 

Златоуст) в текста на Бит. 1:1 под думата „небе“ трябва да се разбират 



Божиите ангели, а под „земя“ - цялата материя. Използваният в стиха 

библейския еврейски език глагол ברא, означава „сътворявам нещо, което 

досега не е съществувало“ и се употребява единствено, за да предаде 

Божието творчество.  

 Но Бог не само твори, Той Се грижи за Своето творение. Тази Божия 

внимателна и активна обич се вижда в начина, по който Божият Дух, 

Светият Дух, се отнася към творението Си. Тя е изразена във втори стих с 

глагола „се носеше“ (Бит. 1:2). За жалост преводите на нашия език в случая 

не предават смисъла на оригинала. Библейската еврейска дума  מרחפת

рисува цяла картина на птица, която мъти малките си, съгрявайки ги с 

крилата и тялото си.  

Божието прецизно творчество и грижа прави цялото творение добро 

 което означава, че то напълно отговаря на Божието намерение. Това ,(טוב)

точно съответствие на творението може да бъде разбрано само във връзка 

сътворяването на човека края на в шестия творчески ден, когато вече са 

налице всички необходими условия.  

След сътворяването на човека по Божий образ и подобие и даването 

на благословение човекът е поставен от Господ като управител на цялата 

твар (Бит. 1:26-27). Затова се отбелязва, че поради човека, като венец на 

творението, цялото творение е много добро - טוב מאד (Бит. 1:31). 

Следователно човекът е този, който общувайки с Бога и бидейки Му 

подобен, е можел да бъде онзи мост между видимото (материята и 

животните) и невидимо (ангелите) творение, който мост свързва Твореца с 

Неговото творение. 

 За жалост обаче Адам и Ева пред нетварното и единствено добро, 

пред единствената цел на своето съществуване – Бога, предпочетоха, 

поддавайки се на изкушението, станало от Сатаната, чрез образа на змията 



(Бит. 3 гл.), да изберат сътвореното добро - плода за познаване добро и зло 

(Бит. 3:6). Затова, според библейските разбирания, грехът е неестествен за 

човека, понеже грехът е отклоняване от истинската цел, от естествената за 

човека и творението цел – Бога.  А неследвайки естествената си цел Адам и 

Ева умряха духовно за Бога, предавайки повредената от греха човешка 

природа и на своите потомци – на всички хора, на цялото човечество, 

понеже то произлиза от праотците. Грехът на Адам и Ева не само ги 

отдели от Бога, но разкъса и връзката им с останалите твари: земята, 

животните, които станаха враждебни за хората. Венецът на творението - 

човекът стана причина творението да страда и цялата твар да стене и се 

мъчи (Рим. 8:22) поради смъртта. 

Адам и Ева, макар и изкушени, съгрешиха доброволно, сами, 

отделяйки се от Бога (а всъщност точно това отделяне от Бога е грехът!). 

Съгрешавайки сами обаче, поради битийната дълбочина на греха, те не 

можеха сами, чрез свои дела да победят греха и неговите тежки последици 

– страданията и смъртта. Тази победа над страстите и тлението беше 

възможна само за Бога.  

Затова Бог, Творецът, обичайки човека и цялото творение, направи 

това, което в старозаветни времена остана тайна. Тайна, която макар да бе 

благовестена много пъти и по много начини (Евр. 1:1), поради величието 

си, остана несхваната, неразбрана, умълчана (срв. Рим. 16:25). И тази тайна 

е великата тайна на благочестието: Бог бе явен в плът (1 Тим. 3:16а)!  

Бог не само бе явен в плът. Словото, Второто Лице на Света Троица 

стана плът (Йоан 1:14). Използвайки думата „плът“, а не думата „тяло“, в 

предговора на Евангелието според Йоан, се предава факта, че Бог Слово 

стана истински Човек. Човек от плът и кръв. Един от нас. И това е видно от 

употребената в пролога дума σαρξ (плът), защото, макар Евангелието 

според Йоан да е написано на гръцки език, в него е отразен старозаветния 



еврейски начин на мислене. Затова думата σαρξ  не означава само „месо“, 

„плът“, „ тяло“, а изразява целия човек.  

Приемайки цялата човешка природа Бог Слово стана нов Адам. 

Творецът, непреставайки да бъде Творец, стана тварен, стана животворен, 

последен Адам (1 Кор. 15:45). В библейския еврейски начин на мислене, се 

смята, че в бащата (а следователно и в Адам) се съдържа цялото негово 

потомство, което споделя участта му. Затова, поради факта, че 

съгрешилият Адам е баща на цялото човечество, повредено от греха, е 

възможно изкуплението на всички хора чрез новия Адам – Господ Исус: 

„защото както поради човека е смъртта, така чрез Човека е възкресението 

от мъртвите, защото точно както в Адам всички умряха, точно така и в 

Христа всички ще бъдат оживени” (1 Кор. 15:21-22).   

Това, че Христос е новият Адам освен за човечеството, има значение 

за съществуването на всеки човек като нова твар: както последиците от 

греха на праотците (повредата на човешката природа и смъртта) се 

унаследяват от всички хора, така и изкуплението, извършено от Исус 

Христос, се възприема от всички чрез раждането в Исус Христос (1 Кор. 

15:21-22) в кръщението, в Христовата Църква.  

Св. Григорий Богослов пише: „Господ се въплъти и дойде при 

хората, за да се преселим (или по-точно казано), за да се върнем при Бога, 

да отхвърлим стария човек и да се облечем в новия (Еф. 4:22-23). И както 

сме умрели в Адам, така и ще живеем в Христос (1 Кор. 15:22), като се 

раждаме, разпъваме, погребваме и възкръсваме заедно с Христос”. 

Чрез кръщението ние умряхме за стария, земния Адам и бяхме 

оживотворени - станахме нова твар в Христос. И въпреки, че все още сме 

засегнати от последиците от греха: смъртта и тлението, то в Господ Исус 

Христос, в Неговото възкресение, имаме победа, понеже новият и 



последен Адам, целта на Адам и Ева – Господ Исус е първороден от 

мъртвите (Кол. 1:18), Главата и начало на новата твар - на новото 

човечество в Христос. Затова имаме надеждата и увереността, че както сме  

се погребали за греха с Христос в Кръщението (Кол. 2:12), ако сме Му 

причастни в Господнята трапеза и останалите благодатни средства на 

Църквата, така в края на дните ще бъдем възкресени за вечен живот (Рим. 

5:17 и сл.).  

Когато Господ Исус Христос дойде с окончателна победа мъртвите 

ще възкръснат, а живите ще бъдат преобразени, така че тленните ни тела 

ще станат нетленни и безсмъртни (вж. 1 Кор. 15:53). А преобразявайки нас, 

Господ Исус Христос ще преобрази и обнови цялото творение та то да 

съответства на нашето прославяне: ще има ново небе и нова земя, в която 

живее правдата (2 Пет. 3:13).  

За да направи поне донякъде достъпно това новото творение, което  

очакваме, Свещеното Писание ползва различни образи: ново небе и земя 

(Откр. 21:1), нов, слизащ от небето град Йерусалим (Откр. 21:2) и др. Но 

все пак, вечното и несекващо блаженство и общение на верните с Господ 

Исус в Неговото ново творение, във вечното Му царство, не може да бъде 

помислено и представено. Затова ап. Павел лаконично пише: „око не е 

видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е 

приготвил Бог за тези, които Го обичат“ (2 Кор. 2:9).  

 Векове преди въплъщението на Бог Слово, писателят на книга 

Еклесиаст (Проповедник) написа: „Каквото е станало, това е, което ще 

стане…И няма нищо ново под слънцето“ (Екл. 1:9). И наистина, няма 

нищо ново под слънцето, нищо ново в творението, но има един нов – 

новият Адам, Господ Исус Христос, в Когото всички, които сме в Него, 

сме обновени. Той ни обнови в кръщението, обновява ни с кръвта и тялото 

Си в причастието, със Самия Себе Си в нашия живот. 



Очаквайки новото небе и земя, претворяването на това творение, 

нашето собствено възкресение и прославяне, имаме основание да смятаме, 

че думите: „Ето, подновявам всичко!“ (Откр. 21:5), казани от Господ Исус, 

означават, че както ние хората, така и цялото творение във вечността също 

ще бъдем усъвършенствани по образа на Божия Син (Рим. 8:29), понеже 

както животът сега, така и животът във вечността означава и предполага 

постоянна динамика и отношение на близост и любов с Бога и помежду ни. 

Затова, общувайки неизказано с Бога и ближните ни в новото небе и земя, 

във вечността, ние постоянно ще бъдем обновявани и преобразявани от 

Господа от „слава в слава“ (2 Кор. 3:18). Амин. 

 


