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1. УВОД- 

Вчера говорихме за факта произлизащ 
от Писанията, че Исус Христос, родения от 
Мария младенец, не от Витлеем, а от 
Вечността. Бегло подхвърлихме и още нещо. 
Ап. Павел казва в текста на Филипяни 2:5-8 

(СЛ 2)  
Филипяни 2:5  Имайте в себе си същия дух, който беше и в 

Христа Исуса;  2:6  Който, както беше в Божия образ, пак 
не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,  
2:7  но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ 
на слуга и стана подобен на човеците;  2:8  и, като се 
намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен 
до смърт, даже смърт на кръст.  

Този текст съдържа в себе си 
богословски проблем, който се нарича  

(СЛ 3) 
проблема „кеносис”. Проблема е в стих 

7: 
…2:7  но се отказа от всичко,… 

От първи поглед, в този текст сякаш 
Павел пише, че Исус като едно от лицата на 
Бог, докато е на земята изоставя своите 
божествени атрибути и става човек. Това 
веднага повдига въпроси от рода: 

-Божествените атрибути пришити ли 
са? Могат ли да се откачват и закачват 
когато Бог си пожелае?И ако дори един 
от тези атрибути се отнеме от Бога, 
тогава Бог продължава ли да бъде Бог? 
-Ако Исус съблича божественноста си 
напълно или частично, какво става с 
Троицата? Дори само без един атрибут, 
Бог спира да бъде Бог! Не остава ли тя 
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с едно лице по-малко? Не става ли тя за 
33 години Двоица? 

Тежки и философски въпроси, с които ако 
започна да ви занимавам  сега, ще си 
отидете объркани и с тежест в сърцата.  

Пр.Като бях студент по богословие, си 
спомням, че в първата година от 
обучението при мен идваха западни 
студенти и със сълзи на очите ме питаха 
как да запазят вярата си, защото 
богословието повдигаше в съзнанието им 
въпроси, на които отговорите бяха 
заровени в праха на историята или се 
намираха на светлинни години от 
планетата Земя или извън времето- в 
небесните селения. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Ще се опитам да насоча мислите ви в 
някаква посока и се надявам да не ви 
озадача много или объркам. Проблема 
„кеносис”(без да твърдя за съвършенство), 
поставя въпросите в приблизително такава 
посока: Какво става в небето, когато тук на 
Земята,  Исус се въплъщава във формата на 
човек? Какво е станало в небето, когато 
нещо е станало във Витлеемския обор.  

Богословите търсят да открият най-
правилния превод на думата, която Павел 
използва в текста на Филипяни 2:7 
На гръцки това са две думи,  
               хеаутон екеносен 



 4 

които могат да бъдат превеждани по 
различен начин: 
- Опразни Себе Си 
- Отказа се  
- Понижи Себе Си 
- Отне си репутацията 
- И т.н. 
В оригинал думата „всичко” отсъства. 
За станалото на кръста, пише и в Стария 
Завет в Исая: 

Исая 53:12  Затова ще Му определя дял между великите, И 
Той ще раздели користи със силните, Защото изложи 
душата Си на смърт И към престъпници биде 
причислен, И защото взе на Себе Си греховете на мнозина 
И ходатайства за престъпниците.  

 

Исус не „откачи от ревера си” 
божествените атрибути, но ние знаем, и сме 
чули какво стана на кръста: 

-Отче Мой, защо си Ме оставил! 
Исус не блъфираше! Исус не лъжеше! Ако 

Той казва, че е бил оставен, това наистина 
означава, че е оставен. Тук настина настъпва 
сериозен трус във Троицата, но аз не се 
наемам да го обяснявам днес.  

Искам да мислим за останалото време на 
ВЪПЛЪЩЕНИЕТО ! 

Като използвам примера на водата, ще се 
опитам да дам някакво обяснение на това 
което става в Исус! 
Бог Син, е решен от начало да се всели в 
човешко тяло. Тук няма спор или 
противоречие в Троицата. Въпроса е дали 
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при въплъщението Си Исус спира да бъде 
Бог или…не? 
(СЛ.4) 
Въпрос: Искаме ли да отнемем дори за миг 
божествеността от Исус? Ние твърдим, че 
Той е напълно Бог и напълно човек, но 
тогава се сблъскваме с въпроса, може ли 
Бог и човек да живеят съвместно в едно 
тяло? При нас хората това е невъзможно 
поради греха. Исус обаче беше безгрешен! 
Павел ни казва, че Исус взе „образ на слуга”. 
Освен това ни казва, че Исус,  
(СЛ 5) 
2:6  Който, както беше в Божия образ, пак не счете, че трябва 
твърдо да държи равенството с Бога,   
 Дали Бог и Слуга могат да съжителстват?  
Бог Син, не се отърси от Божествените си  
атрибути, които Го поставяха в позицията на 
Бог. Той замрази(ако ползвам образния език 
на водата) в Себе Си тези атрибути и то не 
всички. Той нямаше нужда да замразява 
атрибути като: 
-всезнанието  и всеприсъствието Си- 
Има няколко места където Исус 
демонстрира, че знае повече от нормалния 
човек и вижда и с други очи, повече 
отколкото човешките Му виждат. АЗ ще 
ползвам само един от тези примери: 
Йоан 1 глава: 
(СЛ 6) 
Йоан 1:45  Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме 

Онзи, за когото писа Моисей в закона и за Когото писаха 
пророците, Исуса, Йосифовия син, Който е от Назарет,  
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1:46  Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе 
нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.  1:47  Исус видя 
Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето 
истински израилтянин, у когото няма лукавщина.  1:48  
Натанаил Му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор 
му рече: Преди да те повика Филип, видях те като 
беше под смоковницата. 1:49  Натанаил му отговори: 
Учителю, Ти си Божи син, Ти си Израилев цар.  1:50  Исус 
в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под 
смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.  1:51  
И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите 
небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат 
над Човешкия Син.  

Филип има частен разговор с Натанаил. В 
този разговор той разказва на Натанаил за 
Исус и споделя мнението си. Вероятно е 
този разговор да се е състоял на четири очи 
под смокината. Възможно е Натанаил да е 
стоял в сянката на дървото и да е четял 
Писанията или да се е молил. Исус му 
демонстрира всезнание. Той първо му каза 
за разговора между него и Филип. Второ му 
показа, че е видян във време на усамотение. 
Ти може да търсиш варианти с които да 
придадеш човешка причина за това знание 
на Исус, истината е обаче в Натанаил!  
(СЛ 7) 
Той демонстрира удивление: 
Ние виждаме първо съмняващия се 
Натанаил: „Какво добро може да излезе от 
Назарет? Но след срещата с Исус той 
възкликва: 
Учителю, Ти си Божии син, Ти си Израйлев 
цар! 
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Той признава на Исус правото да бъде 
Божии Син, а това и ние твърдим до днес.  
Друг пример е намирането на ослето в 
навечерието на Пасхата. Друг случай е 
отричането на Петър и предателството на 
Юда. 

Исус явно знаеше и виждаше както в 
миналото, така и в бъдещето! 

 
Сега искам да видим няколко неща които 
са в текста: 

Филипяни 2:6  Който, както беше в Божия образ, пак не 
счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,  2:7  
но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга 
и стана подобен на човеците;  2:8  и, като се намери в 
човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до 
смърт, даже смърт на кръст. 
Павел е доста конкретен в предложенията 
си относно въплъщението: 
(СЛ 9) 

А) Първо той говори за Исус, като за 

равен на Бога.  
2:6  Който, както беше в Божия образ, пак не счете, че 
трябва твърдо да държи равенството с Бога 
Ние имаме право да мислим за Него като 
за абсолютно равен. Бог от Бога! 
 

Б)Второ Павел говори за Исус, като за 

Един който е анулирал нещо, 
неутрализирал нещо, променил нещо,  
обезличил е нещо, което ни дава право да 
мислим , че наистина има нещо или неща, 
които в Исус са били променени или както 
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казах замразени. Кои са тези неща, можем 
да се ориентираме от следващите фрази 
на текста: 

(СЛ 11) 

В)Трето , оригинала ни казва, че Исус е 

приел формата на СЛУГА. Тук можем да се 
сетим, какво е променено в Исус. Та Той е 
Господ на Господарите. Той дори и преди 
да умрял за греховете произнасяше 
прошка на грехове. Той заповядваше на 
вятъра и вятъра му се подчиняваше. Той 
заповядваше на демоните и те тичаха 
презглава да изпълняват заповяданото от 
Него.  Кой може така да командва? Исус -
Господаря! Но кой изми краката на 
учениците? Кой има даде храна да 
нахранят 3000 и 5000 души? Кой 
търпеливо носеше глупавите им грешки и 
прибързаните им изказвания? Исус-
Слугата! Исус беше замразил 
абсолютното си господство, за да даде 
възможност на Слугата да се изяви.  

Г)Четвърто, Павел казва, че Исус 

(придържам се възможно най-близо до 
оригинала) „беше направен във формата, 
подобие, на човеците”. Подобието на човек, 
наречено Исус, беше Божие Творение. От 
там идва приликата между Човека Исус и 
човеците. Той беше Божие творение! От там 
идва и идеята изказана от Псалмиста и  
повторена няколко пъти в Новия Завет 
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(СЛ 13) 
Псалм 2:7  …; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те 

родих.  

Отец създава въплътения Исус, като във 
Него влага от Себе Си, с малки и бих казал 
непретенциозни, не променящи 
божествената същност на Исус промени- 
възможни и разкриващи Отец в 
дълбочина. Господаря, можещ да бъде 
Слуга.  
Исус беше и Бог и Човек, но въпреки 
човекоподобието си, ние можем с ръка на 
сърцето да заявим, че Той беше подобен, 
но не беше като нас. Той страдаше като 
нас, той плачеше като нас, той спеше като 
нас, той умря като нас. Къде е тогава 
разликата? Той не грешеше като нас- 
доброволно! Беше ли Исус грешен? Не 
ама , ДА!!!???  
(СЛ 14) 

2Кoринтяни 5:21  Който за нас направи грешен ( Гръцки: 
Грях ) Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез 
Него праведни ( Гръцки: Правда ) пред Бога.  

Бог направи Исус грешен, но не 
самоволно, а беше направен или 
натоварен с нашите грехове, с цел ние да 
можем да станем праведни чрез Него пред 
Бога.  

Пр. За крадеца хванат и не можещ да плати 
наказанието си. Как Съдията сваля робата си 
на съдия и казва: Аз плащам дълга на 
момчето. Той е мой син! 
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- Закона –образ на Божията 
справедливост не обезвинява 
виновния 

- Съдията в робата –образа на Бога не 
може да покаже благосклонност, към 
виновния 

- Съдията без робата- образа на Бог в 
Исус, може единствен да плати дълга и 
да освободи виновника. 

(СЛ 15) 

Д) Пето, стих 8 декларира последното 

твърдение:  
Филипяни 2:8  и, като се намери в човешки образ, смири 

Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.  

Исус се намери … Бог се оказа във 
времето в образа на човек. Исус не беше 
третиран от човеците  като Бог. Той беше 
третиран от тях, напълно (с малки 
изключения) като човек и то от ниска 
класа. И тук ние се препъваме. Може ли 
Бог да допусне да бъде третиран от 
човеците по-зле дори от човек?!?  
(СЛ 16) 

Пр. Един от първите роботи- на име София, 
се явява на интервю пред евентуални 
спонсори . Той се явява на много места за да 
и задават въпроси. Един от въпросите е : Ще 
разрушиш ли човешката раса? Робота 
шеговито отговаря: Добре, аз ще разруша 
човешката раса!  Това започва да звучи като 
заплаха за много хора! 



 11 

Хората са готови при най-малка заплаха 
да разрушат всеки робот-тяхно творение. 
Дори един човек да загине в резултата от 
действие на робот, това може да е пагубно 
за всички роботи.  
Бог не се плаши от хората, дори когато те 
искат да Го унищожат. Нещо повече, той 
им дава тази възможност, да убият Сина 
Му, с цел. А Исус Богът, се научи да бъде 
послушен на Отец. Послушанието 
означава хармония , а хармонията е 
специфична за Троицата. Сина довери 
напълно Себе си на Отца.  
(СЛ 17) 
Извода: Исус е БОГОЧОВЕК- 100% Бог и 
100% Човек. Ограниченията в Човека 
Исус, не бяха толкова ограничителни за 
Бога в Исус, колкото бяха разяснителни за 
човеците търсещи истината за Бог в Исус.  

 
 Петре мислиш ли че не мога да се 
примоля на Отец и да прати 12 легиона 
ангели. Исус казва: Мога, но не искам! 
Имам право, но се ограничавам! Бог съм, 
но тук всред вас, съм като човек! 
 Какво се случи с божествените атрибути 
в личността на Христос!? Те не бяха ли на 
Негово разположение? Те бяха в Исус, но 
той съзнателно ги „замрази”. Както водата 
когато замръзне е в същия състав , но 
друго състояние,  така и Исус остана в 
същността си Бог, но замрази някои от 
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Божествените си Атрибути с цел да се 
доближи до нас и да бъде Човек. 
 
Сега ще кажа, нещо което може да те 
стресне. В нас също има много атрибути, 
които ни приближават  до Бога. Ние сме 
направени по Божии образ, но те са 
замразени. Дявола изкуствено може да 
размрази някои от тях в нас, но той цели 
да ги превърне в оръжие срещу нас. Той 
ще нарече човека ЕКСТРАСЕНС, а 
способностите – енергий.  Бог също може, 
да извърши такова размразяване, но Той 
няма за цел нашето унищожение, а 
спасението на души. Той ще размрази в 
нас способности. Нас Ще ни нарече 
СЛУГИ, а способностите ДАРБИ и ще ги 
използва за да сме полезни в тялото 
Христово-Църквата.  
Йоан 14:28  Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще 
дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за 
гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене.  

 
  Исус се отказа от божественото Си 
естество , за да спаси и прослави хората, 
хората трябва да се откажат от човешкото 
си естество за да бъдат спасени и да 
прославят Бога! Какво означава това?  
Това означава, ако ти чувстваш , че 
допускаш много грехове! Ако усещаш, че в 
теб има пороци с които се бориш, но които 
не успяваш да победиш! Тогава вместо да 
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си мислиш, че трябва да станеш по-силен, 
по –волеви, за да се справиш с твоето 
човешко естество, тогава знай, че греха, 
не може да се победи с грях. Разчитай на 
Бога. Исус го направи и ние можем! Отиди 
при Него и Му кажи: Отче, аз искам да съм 
като Исус , но не се справям. Моля те ти 
победи греха в мен.  
Има и обратния вариант. Ти виждаш в 
себе си, че има правда. Усещаш сила и 
благодат. Не откриваш грях в живота си и 
това те радва и… да, създава ти 
самочувствие и … гордост. Тогава има 
опасност, която Сатана ще използва 
ловко. Опасността е да се почувстваш 
доволен от себе си и да спреш да 
разчиташ на Бога. Помнете, Христос се 
отвращаваше от хората, които имаха 
самочувствие на праведници. Пази се от 
фарисейщината в живота си. Разчитай на 
Бога. Отречи се от свойта грешна или 
праведна човешка натура и застани 
смирен пред Бога: 
Боже, аз не мога и не искам без Теб да 
вървя на никъде. Искам Ти да ме хванеш 
за ръка и да ме водиш в пътя който Ти си 
избрал за мен. Амин! 

 
 
 


