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Автор на посланието. Древни свидетелства за посланието. Автор на посланието е ап. 
Петър, наричан още Симон или Симеон. В надписа на посланието – 1,1 самият той посочва себе си 
като негов автор – “Петър, апостол на Иисуса Христа, до пришелците, пръснати по Понт, Галатия, 
Кападокия, Асия и Витиния…” Ап. Петър посочва себе си като автор и в надписа на второто си 
послание – “Симон (в някои древни гръцки ръкописи Симеон) Петър, раб и апостол Иисус Христов, 
до ония, на които чрез правдата на Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа се падна да получат с нас 
еднаква по стойност вяра…” (1,1). Във второто си послание ап. Петър споменава за първото си 
послание и го поставя във връзка с него – “Това е вече второ послание, що ви пиша, възлюбени; в тия 
две послания с напомняне пробуждам вашия чист разум…” (3,1). 

Многобройни са свидетелствата в древната християнска писменост за първото послание на ап. 
Петър. Такива свидетелства започнали да се явяват още в запазените до нас произведения на 
апостолските мъже. Много места в тези произведения са еднакви по съдържание с места в І Петрово. 
Някои от тези места са почти дословно еднакви, тъй че въз основа на тях може да се заключава за 
литературно използване на посланието. 

Послание на ап. Варнава (съставено от неизвестен автор през втората половина на І в.): І Петр. 
4,8 = Варн. 4,12. –Послание на св. Климент Римски до Коринтяните (ок. 95 г.): І Петр. 2,21 = Кор. 16, 
17, 33, 8; І Петр. 4,8 = Кор. 49,5; І Петр. 5,5 = Кор. 57,1. – Послания на св. Игнатий Богоносец  (+ 107 
г.): І Петр. 5,5 = Магнез. 13,2 . Пастир от Ерм. (съставен през първата половина на ІІ в.): І Петр. 1,7 = 
Виден. ІV, 3,4; І Петр. 2,4 = Виден. ІІІ, 2,4 сл.; І Петр. 3,19 сл. = Притч. ІХ, 16,5 сл.; І Петр. 4,14-16 = 
Притч. ІХ, 28, 5 сл.; І Петр. 5,7 = Виден. 111,11,3; І Петр. 5,7-9 = Виден. IV, 2,5. Евсевий Кесарийски 
съобщава (Църк. Ист. 111, 39), че св. Папий Иераполски (пър. половина на 11 в.) в съчинението си 
“Изяснения на Господните слова” привеждал свидетелства из първото Петрово послание. 
“Гореспоменатият писател, пише Евсевий за св. Папия, се ползва със свидетелства из първото 
Йоаново послание и из първото Петрово.” 
Особено много е използвал І Петр. Св. Поликарп Смирненски († 155) в посланието си до 
Филипийците. 
---------------- 

1 Петр. 1,8. “… Когато (Иисуса Христа, б. н.) обичате, без да сте Го видели, и в Когото вярвайки сега, без да Го 
виждате, радвате се с неизказана и преславна радост...” 
 

Филип. 1,3. “… Когато (Иисуса Христа, б. н.) вие не сте видели и в Когото все пак вярвате с неизразима и голяма 
радост”. 
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1 Петр. 2,24, 22. “Той сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото.” (22). “Той не стори грях, 
нито се намери в устата Му лъст.” 
 
1 Петр. 1,2             = Филип. надп. 
      “       1, 13, 21    =  “  2,1 (12,2) 
      “       2,11           =  “  5,3 
      “       2,12; (5,5) =  “ 10,2 
      “       3,8            =  “   5,2 
 
Филип. 8,1. “… това е Иисус Христос, Който възнесе нашите грехове на дървото, Който не е сторил 
никакъв грях, и в Неговите уста не се намери никаква лъст.” 
 
 
1 Петр. 3,8   = Филип. 9,1 
      “       3,9   =       “     2,2 
      “       4,5   =       “     2,1 
      “       4,7   =       “     7,2 
      “       4,17 =      “      2,1 
 

За използването на 1 Петр. От св. Поликарп Смирненски съобщава също и Евсевий 
Кесарийски (Църк. ист. ІV, 14). 

Първо Петрово (5,6) е използвано в посланието на християните от Лион и Виена до 
християните в Асия и Фригия (Посланието е било изпратено през 177 г. по случай гоненията през 
времето на Марк Аврелий и е запазено у Евсевий Кесарийски, Църк. ист., V, 1,2). 

В Мураториевия канон (съставен от св. Иполит Римски около 190 г.) се е споменавало в 
оригиналния му гръцки текст за двете послания на ап. Петър като канонически новозаветни книги. 
Запазеният до нас латински превод на канона е на много места повреден; повреден е той и в мястото, 
дето се говори за съборните послания. Това място, след като се направят съответните поправки в 
него, е навярно гласяло в оригиналния текст така: “посланието на Юда, надписаното на Иаков, на 
Йоан три и на Петър само две се имат (се приемат) в католическата (вселенска) църква.”1 
В древната християнска литература св. Ириней Лионски († ок. 202) за пръв път привежда цитати от 1 
Петр., като споменава, че то е написано от ап. Петра. – Прот. ерес. IV, 9,2 = I Петр. 1,8; IV, 16,5 = 1 
Петр. 2,16. 

По същия начин привеждат цитати от това послание под името на ап. Петра още следните 
древни църковни писатели. – Климент Александрийски († ок. 215): Paedag. 1,6 = Петр. 2, 1-3; Strom. 
4,7 = 1 Петр. 3, 14-17. – Тертулиан (род. Ок. 160): De orat. 20 = 1 Петр. 3,3; Scorp. с. 12 = 1 Петр. 2,20 
сл.; с. 14 = 1 Петр. 2, 17. – Ориген († 254): De princ. 2, 5, 3 и др.; Select.in Ps 111, 6 = 1 Петр. 3,19 сл.; 
Comment. in. Io VІ, 18 = 1 Петр. 3, 18 сл. В петата книга на своето тълкувание на евангелието от Йоан 
Ориген казва, че първо Петровото било признавано от всички за новозаветна каноническа книга (вж. 
Евсев. Кесар., Църк. ист. ІV, 25). – Св. Киприан Картагенски († 258): De bono patient. 9 = 1 Петр. 2, 21 
сл.; epist. 56 = 1 Петр. 4, 12 сл. 

Първото послание на ап. Петър стои в древния латински превод и в сирийския превод Пешито. 
У Евсев. Кесарийски (Църк. ист. ІІІ, 25) това послание е поставено между новозаветните книги, 
признавани от всички – омологумена. 
 

Живот и дейност на св. ап. Петър; а. Семейно положение. Според Йоан. 1,44 ап. Петър 
произхождал от гр. Витсаида, намиращ се на западния бряг на Генисаретското езеро, южно от гр. 
Капернаум (“а Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров”). В Марк. 1, 29 се казва, че 
апостолите Петър и Андрей имали къща в гр. Капернаум – “в къщата на Симон и Андрей” (у Матей и 
Лука се говори само за къща на ап. Петра: Мат. 8,14 – “в къщата на Петър”; Лука 4,38 – в къщата на 



Симона”). Може да се предполага, че апостолите Петър и Андрей по-късно са се преселили в гр. 
Капернаум и там са придобили къща. В този град ап. Петър се оженил. (І Кор. 9,5: “Нима нямаме 
власт, пита ап. Павел, да водим със себе си сестра жена, както и другите апостоли и братята Господни 
и Кифа?”). В къщата на ап.  
 
---------------- 

1 Вж. Хр. Н. Гяуров, Мураториевият канон, Годишн. На Соф. Унив., богослов. Фак., т. ІХ, 1931-32 г. 
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Петър била заболяла от огница неговата тъща и там тя била излекувана от Иисуса Христа 

(Марк. 1,29 сл. й парал.). Както във Витсаида, така и в Капернаум ап. Петър се занимавал с 
риболовство. 

б. Име. Темперамент. Ап. Петър има две имена: Симон - Sivmwn (Йоан. 1,41,42; Мат. 10,2; 
Марк. 3,16 и др.) или Симеон – Sumewvn (Деян. 15,14; ІІ Петр. 1,1 1), и Кифа – KhfàV (Йоан. 1,42; Мат. 
10,2; Деян. 1,13 и др.); на някои места ап. Петър се нарича и с двете си имена – Симон Петър(Мат. 
16,16; Марк. 14,37; Лука 5,8; Йоан. 6,68 и др.). Първото име на ап. Петър било Симон или Симеон. 
Второто име Кифа или Петър му било дадено от Иисуса Христа, когато брат му Андрей го завел при 
Христа – “ти си Симон, син Ионин, казал му Христос; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – 
камък” – Йоан. 1,42. Името Sivmwn е елинизирано форма на името Sumewvn Името пък Симеон е 
еврейско – Schim’on (чуване). Симеон бил наречен вторият син на патриарх Иаков от съпругата му 
Лия (Бит. 29,33; 35,23 и др.). Името Кифа е арамейско; то значи “камък”, каквото значение има и 
гръцкото име Петър – PevtroV = камък; oJ pevtroV = скала). Името на бащата на ап. Петър било Иона. 
Това име произлиза от Йоан.2 След като ап. Андрей бил заедно с ап. Иоан при Иисуса Христа, 
намерил пръв брат си Петър и му казал: “намерихме Месия (което значи Христос)” – Йоан. 1,41. 
После завел брата си при Христа; тогава Христос, както бе изтъкнато по-горе, дал второто име на ап. 
Петър – Кифа (Йоан. 1,42). 

По темперамент ап. Петър бил силно впечатлителен, бърз и смел в действията си и с твърда 
воля. Силно било развито у него и чувството, особено към справедливото и доброто. Поради това, 
когато съгрешавал, с голяма сила се проявявало у него разкаянието и покаянието. 

в. Първото повикване на ап. Петър от Иисуса Христа. То станало, след като ап. Андрей завел 
брата си ап. Петър при Иисуса Христа. Христос се вгледал в ап. Петър и казал: “ти си Симон, син 
Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – камък)” – Йоан. 1,42. Завеждането на ап. Петър 
при Христа станало във Витавара, отвъд Иордан, дето Йоан Предтеча кръщавал (Йоан. 1,28). След 
първото му повикване от Иисуса Христа ап. Петър отишъл с Него в Галилея и там присъствал при 
чудото на сватбата в гр. Кана. После отишъл с Христа в Иудея и го придружавал при връщането Му в 
Галилея през Самария; бил с Него при Яковия кладенец. Като се върнал в Галилея, ап. Петър се 
предал отново на занятието си – риболовство. 

г. Второто повикване на ап. Петър от Иисуса Христа. Това повикване станало при брега на 
Генисаретското езеро, близо до г. Капернаум, след чудесния лов на риба. (Лука 5,1 сл.). След този лов 
ап. Петър паднал пред коленете на Христа и казал: “Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен 
човек” (Лука 5,8). Иисус Христос му казал: “Не бой се, отсега ще ловиш човеци” (Лука 5,10).  
 
---------------- 

1 Вместо Симеон стои Симон във: В, 5, 13, 31 и др.; във Вулг., сах. превод, коптски превод и др. 
2 G. Aicher – Hebraische Wortspiele im Mt, Bamberg 1929, 47. Вж. M. Meinertz, Einl. i. d. N. Testament, 4 Auft., 1933, 

292. 
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д. Дейност на ап. Петър след второто му повикване до възкресението на Иисуса Христа. 
След избирането на 12-те апостоли, при изброяването им ап. Петър се поставя на първо място (Мат. 
10,2; Марк. 3,16; Лука 6,14; Деян. 1,13). През време на беседата на Иисуса Христа за евхаристичния 
хляб някои ученици Го напуснали. На въпроса на Христа, отправен към 12-те: “да не искате и вие да 
си отидете?” (Йоан. 6,67), ап. Петър отговорил: “Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за 
вечен живот и ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът на Бога Живий” (6,68,69). Когато 
Иисус Христос ходил по водата на морето – Генисаретското езеро, ап. Петър излязъл от кораба и 
тръгнал към него; като се уплашил и почнал да потъва, извикал: “Господи, избави ме!” (Мат. 14,30) 
Христос му казал: “маловерецо, защо се усъмни?” (Мат. 14, 31). 

Ап. Петър заедно с апостолите Яков и Йоан, бил близък ученик на Иисуса Христа. Той 
присъствал зедно с тях при възкресението на Иаировата дъщеря (Лука 8,5 и парал.), при 
Преображение Господне (Мал. 17,1 и парал.) и при молитвата на Христа в Гетсиманската градина 
(Мат. 26,37 и парал.). В околността на Кесария Филипова Иисус Христос запитал учениците Си: “а 
вие за кого ме мислите?” (Мат. 16,16 и парал.). Ап. Петър отговорил: “Ти си Христос, Синът на живия 
Бог” (Мат. 16,16 и паралл.). След това изповедание Иисус казал на ап. Петър: “ти си Петър (камък), и 
на тоя камък1 ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят; и ще ти дам ключовете 
на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото 
развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата” (Мат. 16,18,19)2. Когато Иисус Христос 
предсказал за пръв път след изповеданието на ап. Петър, че ще бъде убит и на третия ден ще 
възкръсне, и ап. Петър Му казал: “милостив Бог към Тебе Господи, това няма да стане с Тебе” (Мат. 
16,22), Христос му отговорил: “Махни се от мене, сатана! Ти Ми си съблазън! Защото мислиш не за 
това, що е Божие, а за това, що е човешко” (Мат. 16,23 и парал.). 

Като видял на планината Тавор преобразения Иисуса Христа, ап. Петър извикал с възторг: 
“Господи, добре е да бъдем тука!” (Мат. 17,4 и парал.). На ап. Петър Христос поръчал да заплати 
храмовия данък, като вземе един статир (четири драхми) от устата на хванатата риба (Мат. 17,24-27). 
Когато богатият момък си отишъл натъжен и Иисус Христос изтъкнал колко мъчно богат човек ще 
влезе в небесното царсто, ап. Петър запитал: “ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; какво 
прочее ще стане с нас?” (Мат. 19,27 и парал.). 

Изпълнен с голяма любов и уважение към Иисуса Христа, ап. Петър не искал (първоначално) 
да бъдат измити нозете му от Него през време на тайната вечеря. Когато обаче Христос му казал: “ако 
те не умия, нямаш дял с Мене”, – ап. Петър възкликнал: “Господи, не само нозете ми, но ръцете и 
главата” (Йоан. 13, 8-9). Преди предсказанието относно трикратното отричане на ап. Петър Иисус 
Христос му казал: “Симоне, Симоне! Ето, Сатаната поиска да ви сее като пшеница; но Аз се молих за 
тебе, да не оскъднее вярата ти; и ти, кога се обърнеш, утвърди братята си” (Лука 22, 31-32). След 
предсказанието ап. Петър казал на Иисуса Христа: “ако потрябва дори и да умра с Тебе, няма да се 
отрека от Тебе” (Мак. 26,35 и парал.). Въпреки това той 
---------------- 

1 Т. е., върху вярата на ап. Петър в Иисуса Христа като Син Божий. 
2 Такава власт Иисус Христос дал и на другите апостоли: “каквото свържете на земята, ще бъде свързано и на 

небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето” (Мат. 18,18; срвн. Йоан. 20, 23). 
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се отрекъл три пъти от своя Учител. След отричането си ап. Петър плакал горчиво (Мат. 26,85 и 
парал.). В Гетсиманската градина, когато Юда Искариот дошъл с множество народ да предаде Иисуса 
Христа, ап. Петър искал да защитава Христа с нож и отрязал ухото на Малха, слуга на 
първосвещеника (Йоан. 18,10 и парал.). След извеждането на Иисуса Христа от Гетсиманската 
градина ап. Петър, заедно с ап. Йоан, вървял подир Христа отдалеч (Мат. 26,58 и парал.). Бил в двора 
на първосвещеника Каиафа, когато Христос бил съден от него, и там три пъти се отрекъл от Христа 
Мат. 26, 58 сл. и парал.). 

е. Дейност на ап. Петър след възкресението на Иисуса Христа. Като се върнала за пръв път 
от гроба на Иисуса Христа, Мария Магдалина съобщила на апостолите Петър и Йоан, че нямало 
тялото на Христа в гроба; те веднага отишли при гроба, като ап. Йоан вървял напред; ап. Петър обаче 
влязъл пръв в гроба (Йоан 20,3-7). След възкресението Си Иисус Христос се явил първом на ап. 
Петър, а после на останалите апостоли (Лука 24, 34; І Кор. 15,5). При явяването на Иисуса Христа на 
някои ученици при Тивериадското езеро ап. Петър скочил от кораба във водата, за да отиде по-скоро 
при Христа (Йоан. 21,7). При същото явяване Иисус Христос попитал три пъти ап. Петър дали Го 
обича и три пъти му казал: “паси Моите овци” (Йоан. 21,15-17.). По такъв начин било изтрито 
петното, появило се след трикратното отричане на ап. Петър от Иисуса Христа. Тук Иисус Христос 
предсказал на ап. Петър с каква смърт щял да завърши земния си живот (Йоан. 21, 18-19). 

Избирането на ап. Матия на мястото на Юда Искариот станало след реч, произнесена от ап. 
Петър (Деян. 2, 16-22). След слизането на Св. Дух ап. Петър произнесъл дълга реч, подир която били 
покръстени около три хиляди души (Деян. 2, 14-41). При Красните врати на йерусалимския храм ап. 
Петър в присъствието на ап. Йоан, излекувал хромия от майчина утроба и произнесъл реч, подир 
която били покръстени около пет хиляди души (Деян. 3, 1-26; 4,4). След това чудо апостолите Петър 
и Йоан били затворени и задържани до сутринта; на другия ден били разпитани от първосвещениците 
Ана и Каиафа и др. И след смела реч на ап. Петър били пуснати (Деян. 4,4-21). Ап. Петър наказал 
Анания и жена му Сапфира, защото били укрили от сумата, получена от тях при продажба на имот 
(Деян. 5, 1-12). Почитта на народа към ап. Петър и вярата му в неговата чудодейна сила били големи. 
“По улицата изнасяха болните, пише еванг. Лука, и ги слагаха на постелки и одъри, та като минава 
Петър, поне сянката му да осени някои от тях” (Деян. 5,15). 

Апостолите Петър и Йоан били изпратени от другите апостоли в Самария, за да извършат там 
тайнството миропомазване над новопокръстените християни (Деян. 8, 14-17). Обхождайки градове в 
Палестина, ап. Петър изцерил в гр. Лида разслабения от осем години Еней, и в гр. Иопия възкресил 
умрялата Тавита (Деян. 9, 32-42). На ап. Петър, когато той бил в гр. Иопия, чрез видение на разни 
животни в едно платнище и чруз думите: “стани Петре, заколи и яж”, – било открито, че и езичниците 
могат да бъдат приемани в Христовата Църква. След това видение ап. Петър отива в Кесария и там 
покръства стотника Корнилия и всички, намиращи се в неговия дом (Деян. 10-та гл.). Може да се 
допусне, че около това време ап. Петър отишъл в гр. Антиохия1, дето според едно древно предание 
основал християнска 
---------------- 

1 Подобно мнение изказва Wilhelm Vrede – Der hl. Petrus und seine Briefe 77 (Die Geil. Schrift d. N. T., herausg. v. Fr. 
Tillmann. IX. Band, – 4. Aufl. – Die katholisehen Briefe, 1932). 
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община (вж. Евсев. Кесар., Chron. Lib. II), на която за кратко време бил пръв епископ. Евсевий 
Кесарийски съобщава (Църк. ист. IІІ 36), че св. Игнатий Богоносец бил втори антиохийски епископ 
след ап. Петър. Три години след своето обръщане, станало в 37 г. ап. Павел отишъл в гр. Йерусалим, 
за да се види с ап. Петър и престоял у него “петнайсет дена” (Гал. 1,18). Това отиване на ап. Павел 
при ап. Петър станало през 40 година. 

Цар Ирод Агрипа І след като убил ап. Яков Заведеев, брат на ап. Йоан, с меч, затворил ап. 
Петър в тъмница, от която той бил изведен нощно време по чудесен начин – от ангел Господен (Деян. 
12,1-11). След освобождението си ап. Петър отишъл веднага в къщата на Мария, майката на Йоан, 
наричан Марко – евангелист Марко (Деян. 12,12). През същата нощ той напуснал къщата на Мария и 
отишъл на “друго място” – eijV e{teron tovpon (Деян. 12,17). Другото място, където ап. Петър отишъл, 
било гр. Рим. Отиването на ап. Петър в гр. Рим станало през 42 година, втората година от 
управлението на имп. Клавдий. Сведения за това отиване и за времето, през което то станало, има у 
Евсев. Кесарийски (Chron. II) Църк. ист. ІІ, 14,15; 17,1), бл. Иероним (De vir. ill. 1), Орозий (Hist. Adv. 
pagan.VІІ, 6). Мнозина учени – Fr. Kaulen1, W. Vrede2, M. Meinertz3, арихм. (после епископ) Михаил4 и 
др., приемат, че ап. Петър отишъл в гр. Рим след чудесното си освобождение от тъмницата, в която 
бил затворен от цар Ирод Агрипа І. 

Заслужава особено внимание въпросът, защо еванг. Лука не съобщава мястото, дето ап. Петър 
отишъл след чудесното си освобождение от тъмницата, а само казва: “на друго място”. Той казва: “на 
друго място”, а не: “на друго някое място”. От думите “на друго място” може с положителност да се 
заключи, че това място е било известно на еванг. Лука. Защо обаче той не съобщава това място? 
Може да се предположи, че сам ап. Петър, след като напуснал къщата на Мария, изявил желание да 
не се съобщава мястото, където той отива, като е имал предвид гнева на Ирод Агрипа І поради това, 
че не го намерили в тъмницата, и заповедта му да бъдат убити тъмничарите стражари (Деян. 12,19). 
Еванг. Лука спазва това желание на ап. Петър, като казва “отиде на друго място”, макар да написал 
книгата си Деяния на св. апостоли през 63 година. След като съобщава за чудесното освобождение на 
ап. Петър от тъмницата, не говори вече по-нататък в книгата си Деяния на св. апостоли за него; 
споменава за него само като разказва за апостолския събор, станал в Йерусалим през първата 
половина на 51 г., без обаче да съобщава, отде ап. Петър бил дошъл в Йерусалим. 

Заслужава също така внимание и въпросът, по какъв път ап. Петър отишъл в гр. Рим след 
чудесното освобождение от тъмницата, затворен в нея по заповед на Ирод Агрипа І. Като се вземе 
под внимание обстоятелството, че ап. Петър отправя първото си послание до “пришелците, пръснати 
по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния” (І Петр. 1,1), може да се допусне, че той е минал по 
следния път: Сирия – гр. Антиохия, Понт, Галатия, Кападокия, Асия, Витиния, Ахая (Гърция) – гр. 
Коринт, Рим.5 Трябва да се обърне внимание върху обстоятелството, че ап. Петър подрежда страните, 
до християните на които изпраща първото си послание в същия ред, по който той минал по тях. В 
страните, през които ап. Петър минал при отиването си в гр. Рим, 
---------------- 

1 Einl. i. d. Heil. Schr. Alt. u. N. Testaments, 5. Aufl., III. T., 1905, 229. 
2 Цит. съч., 78.  
3 Einl. i. d. N. T., 4. Aufl., 1933, 294. 
4 Евангелие от Марка, Москва, 1871, стр. 7. 
5 Не може да се признае за основателно мнението на Edmund Kalt, че ап. Петър минал през споменатите страни 

след като присъствал на апостолския събор в Йерусалим и след като бил упрекнат от ап. Павел в гр. Антиохия (Гал. 2, 11-
14) – Bibl. Reallexikon, 2. Aufl., II B., 1939, 350. 
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той не се бавил дълго. В тези страни той е проповядвал главно между иудеите. В посланието си до 
Галатяните ап. Павел подчертава, че нему било поверено от Бога да проповядва на езичниците, а на 
апостолите Петър, Яков и Йоан било поверено да проповядват на иудеите – обрязаните. “Напротив, 
пише ап. Павел на Галатяните, като видяха, че мене е поверено да благовестя на необрязаните, както 
Петър – на обрязаните (понеже Оня, който помогна на ап. Петър в апостолството между обрязаните, 
помогна и на мене между езичниците), и като узнаха за дадената мене благодат, Яков, Кифа и Йоан, 
смятани за стълбове, подадоха на мен и на Варнава ръка за общуване, за да отидем ние при 
езичниците, а те – при обрязаните” (Гал. 2, 7-9). 

За минаването на ап. Петър през гр. Коринт, когато той отивал в гр. Рим, могат да бъдат 
приведени исторически свидетелства. През време на споровете в новооснованата коринтска църква 
някои от тях казвали: “аз съм Павлов”; други, “аз съм Аполосов”: трети: “аз съм Кифин” (І Кор. 1,12). 
Казвали са някои от тях – “аз съм Кифин”, защото ап. Петър проповядвал в този град и придобил там 
ученици – християни; Аполос също така проповядвал в гр. Коринт (Деян. 18, 27-28; 19,1). За 
пребиваването и проповядването на ап. Петър в Коринт свидетелства св. Дионисий Коринтски в 
писмото си до римската църква (170 г.): “ето и вие, пише той на римските християни, с това 
напомване1 сте съединили насаденото, произрасналото чрез Петра и Павла в Рим и Коринт; защото и 
двамата те са насадили нас коринтяните, и двамата са учили, и двамата в едно време са пострадали” 
(Евс. Кесар., Църк. ист., ІІ, 25). Мнозина учени – W. Vrede2 и др. също така изказват мнението, че ап.  

Петър е бил за кратко време в Коринт и е проповядвал там. 
Когато ап. Петър напуснал къщата на Мария (майката на еванг. Марко) и се отправил за гр. 

Рим, той взел със себе си еванг. Марка. За това могат да бъдат приведени убедителни свидетелства. 
Климент Александрийски (у Евсев. Кесар., Църк. Ист. ІV, 13) и Евсевий Кесарийски (Църк. ист. ІІ, 
14,15) свидетелстват, че еванг. Марко написал своето евангелие в гр. Рим (по молба на римските 
християни) през това време, когато ап. Петър се намирал в този град и проповядвал там. В своето 
евангелие той записал това, което ап. Петър проповядвал относно Иисуса Христа и неговото учение. 
Според Евсевий Кесарийски (Църк. ист. ІІ, 14) ап. Петър отишъл в гр. Рим през втората година на 
император Клавдий – 42 година; Ап. Петър прегледал написаното от еванг. Марко евангелие и го 
одобрил (Евсев. Кесар., Църк. ист. ІІ, 15). В края на своето първо послание (5,13) ап. Петър праща 
поздрав (на християните в Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния) само от еванг. Марко, като го 
нарича свой син (духовен). Праща поздрав ап. Петър от еванг. Марко, тъй като той бил с него, когато 
минавал през споменатите страни и християните в тези страни познавали лично еванг. Марко. 
В гр. Рим ап. Петър не оставал непрекъснато. Когато импер. Клавдий издал през 50 г. заповед да 
напуснат Рим всички иудеи, може да се предположи, че през тази година (или малко по-рано) 
напуснал Рим и ап. Петър, като се отправил за Палестина. По същата причина напуснали Рим и се 
заселили в гр. Коринт Акила и Прискила (Деян. 18, 2). Като пристигнал в Палестина, ап. Петър 
присъствал на апостолския събор в Йерусалим (станал през първата половина на 51 година) и държал 
на него пръв реч, в която изтъкнал, че не е необходимо за християните да спазват Моисеевия закон 
(Деян. 17, 7-11). 
---------------- 

1 Св. Дионисий указва на посланието, изпратено от римската църква до коринтската. 
2 Цит. съч., стр. 78. 
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Не много време след апостолския събор ап. Петър отишъл в гр. Антиохия, дето се намирал и 
ап. Павел. За да не дразни иудеите-хистияни, дошли от Йерусалим, ап. Петър, който по-рано ядял с 
езичниците-християни, започнал да страни от тях и да общува с иудеите-християни. Затова той бил 
упрекнат от ап. Павел. Връщал ли се е ап. Петър от Антиохия в Йерусалим, за това няма сведения. 
Може да се предположи, че след това той е отишъл отново в гр. Рим. Не е известен пътят, по който 
ап. Петър минал при това си отиване в гр. Рим. През време на това си пребиваване в Рим ап. Петър 
написал двете си послания – първото през 63 г. или през първата половина на 64 г., и второто през 66 
година. В първото си послание  – 5,13, той пише: “поздравява ви избраната заедно с вас църква във 
Вавилон, и син ми Марко”. Под Вавилон тук се разбира гр. Рим. 

Ап. Петър завършил живота си мъченически в гр. Рим през времето на импер. Нерон  – 67 г., 
като бил разпънат на кръст надолу с главата. Според древно предание той сам пожелал да бъде 
разпънат така, считайки себе си недостоен да бъде разпънат като Иисуса Христа. 

Ориген казва за това разпъване на ап. Петър следното: “бил разпънат на кръст с главата 
надолу, какъвто начин на страдание сам си избрал” (срав. Евсев. Кес., Църк. ист. ІІІ, 1.) За 
разпъването на ап. Петър на кръст свидетелстват още Тертулиан (De praescr. 36) и Лактанций (De 
morte persec. – Migne, PL, VІІ, 195). В същата година, в която ап. Петър бил разпънат, бил посечен с 
меч и ап. Павел. Според преданието и двамата апостоли пострадали в един ден – на 29 юни, ст. ст. 
Този ден е посочен за двамата апостоли в римския Мартирологий1. “В Италия и двамата те са учили, 
казва св. Дионисий Коринтски, и двамата в едно време пострадали” (у Евсев. Кесар., Църк. ист. ІІ, 
25). Св. Климент Римски пише (Посл. До Коринт. 5, 7), че ап. Петър свидетелствал за своята вяра 
“пред властимащите – ejpiÉ tẁn hJgoumevnwn. Някои учени обясняват думите на св. Климент Римски ejpÉi 
tẁn hJgoumevnwn в смисъл, че ап. Петър бил починал мъченически  през времето, когато Нерон 
отсъствал от гр. Рим и вместо него управлявали префектите Tigellinus и Nymphidius (66-67 г.). 
Мнението на тези учени не може да се счита за основателно2. За смъртта на апостолите Петър и 
Павел през времето на импер. Нерон свидетелства Евсев. Кесарийски – “Според повествуванието на 
историците, пише той, при него (Нерон, б. н.) в Рим бил обезглавен Павел, при него също бил 
разпънат на кръст Петър. Това повествувание се потвърждава от надписа с имената на Петър и Павел, 
който се пази и досега в римските гробища.“ За мъченическата смърт на ап. Петър и Павел през 
времето на имп. Нерон свидетелстват още Тертулиан (Scorp. 15) и бл. Иероним (De vir ill. 1). Според 
бл. Иероним ап. Петър бил пострадал в 14 година от царуването на Нерон, т. е. в 67 година. Според 
църковния писател Кай, живял през времето на папа Зеферин (198-217), ап. Петър бил разпънат на 
Ватиканския хълм. “Аз мога да ти покажа, казва той, трофеите на апостолите. Дойди само във 
Ватикан, или на остийския път, – веднага ще видиш победните знаци на основателите на римската 
църква” (у Евсев, Кесар,. Църк. ист. ІІ, 25). Ап. Павел бил обезглавен, според преданието, на едно 
място (близо до алеята tre fontane, дето сега се издига великолепната църква S. Paolo fuori le mura) по 
пътя за Остия. 

За пребиваването на ап. Петър в гр. Рим свидетелстат: св. Климент Римски (Посл. До Коринт. 
5, 4, 7), св. Игнатий Богоносец (Рим. 4, 3), св. Дионисий Коринтски (у Евсев. Кесар, Църк. ист. ІІ, 25). 
Тертулиан (De praescr. 32, 36; Scorp.15), Климент Александрийски (у Евсеев. Кесар., Църк. ист. ІІ, 15) 
и др. Бл. Иероним съобщава (De 
---------------- 

1 Вж. Fdm. Kalt, Bibl. Reallex., 2. Duft., 1939, 350. 
2 Вж. M. Meinertz, Einl. I. D. N. T., 4. Aufl., 1933. 294. 
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vir. ill. 1), че ап. Петър бил в гр. Рим и управлявал тамошната църква 25 години – от втората година на 
имп. Клавдий, до последната година на имп. Нерон (68 г, без обаче да отбелязва, че той не бил 
непрекъснато в гр. Рим. Такива в последно време например са: A. Bauer, Die Legende vom dem 
Martirium des Petrus und Paulus in Rom (in: Wiener Studien, 1916, 270-3071; K. Heusse, War Petrus in 
Rom 1936.2 В последно време обаче има протестантски богослови, които признават това пребиваване. 
Такива са: Lietzman, Petrus und Paulus in Rom2, 1927; Kruger in Zntw 1932, 301/06 3; P. Feine, Einl. i. d. 
N. T., 8. Aufl., bearb. v. J. Behm, 1936, 241; Wilch. Michaelis, Einl. i. d. N. T., Bern,1946, 293, и др. И 
мнозина православни богослови признават пребиваването на ап. Петър в гр. Рим. “Според 
историческите свидетелства, казва епископ Михаил, ап. Петър бил два пъти в Рим: първия път в 
царуването на имп. Клавдий (41-46), втори път при Нерон, когато завършил мъченически живота си 
заедно с ап. Павел.4” 

Съдържанието на посланието. Посланието има пет глави. 
1, 1-2. Привествие от ап. Петър до пришелците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и 

Витиния и избрани по предведение на Бога Отца; пожелание на благодат и мир. – 1, 3-12. Ап. Петър 
благославя Бога Отца, задето чрез възкресението на Иисуса Христа възражда християните за жива 
надежда, за нетленно наследство и за вяра в Иисуса Христа, краят на която е спасението на душите 
чрез Божията благодат, предсказана от пороците – 1, 13-16. Читателите на посланието, като послушни 
чеда, не трябва да постъпват според предишните си похоти, а да се стремят да бъдат свети във всички 
постъпки, защото е писано: “бъдете свети, понеже Аз съм свет” (Лев. 11, 41). – 1, 17-21. Християните 
трябва да прекарват със страх времето на тяхното странстване, като знаят, че са изкупени не чрез 
сребро и злато, а с кръвта на непорочния и чист като агнец Христос, предназначен още преди свет да 
се създаде – 1, 22-25. Нелицемерно братолюбие и обич от чисто сърце трябва да има между 
християните, които са възродени от нетленно семе чрез словото Господне, пребъдващо довеки. 

2,1-9. Християните, като оставят всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и 
клевета, трябва да пристъпват като новородени младенци към Иисуса Христа, Който е избран и 
драгоценен камък – положен бил от Бога в Сион, но бил отхвърлен от човеците и зидарите; за 
вярващите Той е камък за спасение, за невярващите е “камък на препъване и камък на съблазън” – 2, 
10-12. Християните са род избран, царствено свещенство, народ свет; като такива и като пришелци и 
странници те трябва да отбягват плътските похоти и да имат добри обноски сред езичниците – 2, 13-
17. Подчиняване на всяко човешко началство заради Господа; обуздаване на невежеството на 
безумните човеци с добротворство – 2, 13-18. Слугите трябва да се покоряват на господарите си – не 
само на добрите и кротките, а и на опърничавите – 2, 19-25. На Бога е угодно, когато някой, от 
съзнание за Него прави добро и страда несправедливо, както и Иисус Христос пострада за човеците, 
като “не стори грях, нито се намери в устата Му лъст”, и като възнесе с тялото Си нашите грехове на 
дървото. 

3, 1-7. Жените трябва да се покоряват на мъжете си, както Сара се покоряваше на Авраам; 
тяхното украшение трябва да бъде не външно, а вътрешно. Мъжете трябва да живеят благоразумно с 
жените си – да отдават чест на женския пол като на по-слаб съсъд – 3, 8-12. Ап. Петър увещава 
християните да бъдат единомислени, братолюбиви, милосърдни и да не отвръщат на злото със зло, а 
да благославят, да правят добро и да търсят мир – 3, 13-22. Християните трябва да имат добра съвест; 
за тях е по-добре да страдат като вършат добро, отколкото като вършат зло, тъй като блажени са 
страдащите за правда. Иисус Христос също пострадал  
---------------- 

1 Вж. M. Meinertz, Einl, i. D. N. T., 4. Aufl., 1933, 294. 
2 Вж. Edm. Kalt, Bibl. Reallex., II, B., 2. Aufl., 1939, 350. 
3 Вж. Edm. Kalt, цит. съч., 350. 
4 Евангелие от Марк, Москва, 1871, стр. 7. 
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несправедиво за човеците, като праведник за неправедници; умъртвен по плът, Той оживял по дух и 
слязъл в ада, за да проповядва на духовете, които се намирали в тъмница и които в дните на Ной не се 
покорили на Бога. В ковчега на Ной се спасили само осем души от водата; тази вода е образ на 
кръщението, което сега спасява човеците чрез възкресението на Иисуса Христа. 

4, 1-6. Както Иисус Христос пострадал по плът за човеците, така и вярващите трябва да 
страдат по плът; по такъв начин те ще могат да се освободят от разпътството и похотите, на които се 
били предали в миналото, вършейки волята на езичниците; последните ще дадат отговор пред 
Оногова, Който е готов да съди и живи, и мъртви – 4,7-11. Близо е краят на всичко – краят на света и 
второто Христово пришествие. Християните трябва да бъдат готови, като бъдат благоразумни, 
странолюбиви, добри разпоредници на много различната Божия благодат и като имат усърдна любов 
– “любовта покрива много грехове” – 4, 12-19. Ап. Петър увещава читателите на неговото послание 
да не се учудват на огненото изкушение, изпращано от тях за изпитание, а да се радват, доколкото 
участват в страданията на Иисуса Христа. Християнинът трябва да страда като християнин, а не като 
убиец, крадец или злосторник. Настъпва времето на Божия съд, който ще почне от Божия дом. 

5, 1-4. Ап. Петър моли презвитерите, като техен съпрезвитер и свидетел на Христовите 
страдания, да пасат Божието стадо доброволно (и богоугодно), от усърдие, а не заради гнусна корист 
– като не господаруват над християнската община, а като дават пример – 5, 5. Пасомите, облечени в 
смиреномъдрие, трябва да се покоряват на презвитерите – “Бог се противи на горделиви, а на 
смирени дава благодат” – 5, 6-9. Наставления към всички за смирение под крепката ръка Божия, за 
трезвеност, бодрост и за противопоставяне на противника – дявола, който като рикащ лъв обикаля и 
търси кого да глътне – 5, 10-11. Молитва към Бога да усъвършенства християните, да ги  утвърди, 
укрепи и направи непоколебими; въздаване Богу слава и владичество вовеки веков – 5, 12-14. Ап. 
Петър съобщава, че изпраща посланието по верния брат Силуан; праща поздрав на читателите на 
посланието от избраната църква във Вавилон (Рим) и от духовния му син Марко и сам ги поздравява 
с добро целование, като пожелава мир на 
всички в Иисуса Христа. 

Според мнението на Perdelwitz, Bornemann1, Windishh и др. І Петр. било първоначално 
кръщална проповед, поучение – (съдържаща се в 1, 1-4, 11 или в 1, 2-5, 11), която след като й 
прибавили надпис (1, 1-2) и заключение (5, 12-14), била превърната в послание; в основата на тази 
проповед бил легнал Псал. 33, използван в І Петр. – 2, 3; 3, 10 сл. – Мнението на тези учени е 
неоснователно и не се възприема от други учени – P. Feine2, W. Michaelis3 и др. Като основание на 
тези учени служи главно обстоятелството, че в 4, 11 и 5, 11 има славословие на Бога, завършващо с 
“амин”. Тези славословия обаче са край не на някаква си проповед, а стоят в посочените места, 
защото в тях се говори за Бога. Такива славословия има в Рим. 9, 5; 11, 36; Гал. 1, 5; Ефес. 3, 21 и др. 
Първото послание на св. ап. Петър и по своето съдържание и по своята форма е едно действително 
послание в истинския смисъл на думата4. То има надпис (1, 1-2) и заключение (5, 12-14); писмовният 
характер на посланието е спазен не само в надписа и заключението, но и на много места в самото 
послание – 1, 6 сл., 1, 13; 2, 11; 4, 12; 5, 1 и др. В надписа на посланието читателите се наричат 
“избрани по предведението 
---------------- 

1 Der erste Petr – eine Taufrede des Silvanus, in: ZntW 19 (1919/20) 143-165. Вж. M. Meinertz, Einl. i. d. N. T., 4, Aufl., 
1933, 296. 

2 Einl. i. d. N. T., 8. Aufl, bearb. v. J. Behm, 1936, 238.  
3 Einl. i. d. N. T., Bern, 1946, 289, 291. 
4 Такова мнение изказват: P. Eeine, цит. съч., 238; W. Michaelis, цит. съч. 289, и др. изследователи. 
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на Бога Отца” (1, 1-2). В Рим. 1,6 читателите се наричат “призвани”; в Тит. 1, 1 – “избраници”. 
Изразът “благодат вам и мир” (Петр. 1, 2) се среща в надписите на много послания на ап. Павел (І 
Кор.  1,  3); ІІ Кор. 1, 2; Гал. 1, 3; Ефес. 1, 2; Филип. 1, 2; Колос. 1, 2; І Сол. 1, 1; ІІ Сол. 1, 2; Филим. 3; 
срв. Рим. 1, 7; І Тим. 1, 2; ІІ Тит. 1, 4). Изразът пък “да изобилва” се среща в ІІ Петр. 1, 2 (“да 
изобилва”) и Иуд. 2 (“да изобилва”). R. Perdelwitz1 намира неоснователно в І Петр. влияние на 
елинистичната мистична религиозност. Някои изследователи – Sievers2 и др. се стараят да разпокъсат 
І Петр. на отделни съставни части и да изтъкнат неговата компилираност. Трябва обаче да се има 
предвид, че посланието е едно напълно цялостно произведение и не може да се дели на съставни, 
компилирани части. Такова мнение изказват също P. Feine3 и други учени. 

В първото послание на ап. Петър има много места, които са еднакви или по форма, или по 
съдържание с други места в новозаветните свещени книги: посланията на ап. Павел (Рим., Ефес., Гал., 
Колос., Евр. и др.), синоптичните евангелия, Деян., Як., Апок., Holtzmann, 4 Volter и др. заключават 
въз основа на еднаквите места, че авторът на І Петър. бил използвал литературно споменатите 
новозаветни книги. P. Feine5, W. Michaelis6 и др. пък заключават, че авторът бил използвал 
литературно само някои послания на ап. Павел – Рим. и Ефес. В еднаквостта между І Петър. и други 
новозаветни книги те не намират литературна зависимост – тази еднаквост, според тях се е появила 
случайно, поради изложение на общоизвестни християнски истини и понятия. Мнението на 
последните учени е основателно. Като безспорно трябва да се счита, че ап. Петър е използвал в някои 
места на своето послание посланията на ап. Павел до Римляните и Ефесяните; така е използвал той и 
посланието на ап. Яков. Това ясно се вижда от следните съпоставления. 
 
Първо Петрово послание 
2,6. Ето защо в Писанието е казано: “ето, полагам в Сион краеъгълен Камък, избран, драгоценен; и 
който вярва в Него, няма да се посрами”. 
2,13. И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа: било на цар, като на 
върховна власт, 
2,14. било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторници и за похвала на 
добротворци. 
5,14. Поздравете се един други с целование любовно. 
 
1 Петр. 1,3  = Рим. 6,7 
      “       1,9  =   “      6,22 
      “       1,14=   “      12,2 
      “       2,11=   “      13,13 
      “       2,24=   “      6,2 
 
Послание до Римляните 
9,33. Както е писано: “ето, полагам в Сион камък на препъване и камък на съблазън; и всеки, който 
вярва в Него, няма да се посрами”. 
13,1. Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и 
каквито власти има, те са от Бога наредени. 
13,3. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от 
властта, прави добро, и ще получиш похвала от нея. 
16,6. Поздравете се един други със своето целуване. 
 
1 Петр. 3,9     =    Рим. 12,17 
      “       3,18   =       “     5,6 
      “       3,21   =       “       6,4 
      “       4,9     =       “     12,13 
      “       4,1     =       “       6,5-11 
      “       4,10   =       “      12,16 
               
 



---------------- 
1 Die Mysterienreligion und das Problem des 1 Pt, 1911 (RVV 11, 3). Вж. W. Michaelis, цит. съч. 239. 
2 Той изказва мнението, че евнг. Марко бил съставил І Петр. От малки (около 36) фрагмента на послания на ап. 

Петър и ап. Павел. – Der Textaufbau der Evv 75 ff; вж. M. Meinertz, цит. съч., 297. 
3 Вж. Einl. i. d. N. T., 8. Auft., 1936, 238.  
4 Einleitung, 3. Auft., 313 ff.  вж. P. Feine, цит. съч., 238. 
5 Цит. съч., 238. 
6 Цит. съч., 292. 
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Първо Петрово Послание 
1,3. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който… ни възроди… 
2,4. Като пристъпвате към Него, живия Камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, 
2,5. и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да 
принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа. 
2,6. Ето защо в Писанието е казано: “ето, полагам в Сион краегълен камък, избран драгоценен; и 
който вярва в Него, няма да се посрами”. 
2,18. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си – не само на добрите и кротките, а и на 
опърничавите. 
3,1. Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си,… 
5,5 ... а всички, като се покорявате един другиму... 
5,8. Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и 
търси кого да глътне;… 
1 Петр. 1,1-2 = Ефес. 1,4 
      “         1,12  =     “        3,10 
      “          1,19 =     “         1,7 
Първо Петрово послание 
1,6. За това радвайте се, макар сега и да поскърбите малко (ако е потребно) в различни изкушения, 
1,7. та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано, 
злато за похвала и чест, и слава, кога се яви Иисус Христос… 
 
Послание до Ефесяните 
1,3. Благословен да бъде Бог и Отец на Госпада нашего Иисуса Христа, Който ни благослови… 
2,20. … като се утвърдихме върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Иисуса Христа 
за краеъгълен камък, 
2,21. върху който цялото здание, стройно сглобено, възрастя в храм свет на Господа, 
2,22. върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа. 
6,5. Вие, робите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простота на 
сърцето си, като на Христа… 
5,22. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа,… 
5,21. … като се покорявате един другиму в страх Божи. 
6,11. … облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни… 
1 Петр. 3,21  = Ефес. 5,26 
      “        3,22  =     “        1,20-22 
      “        4,3    =     “         4,17 
Послание на ап. Яков 
1,2. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, 
1,3. като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение; 
1,4. търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв 
недостатък. 
Рим. 5,3-4. 3. Не само това, но се хвалим и със скърбите, като знаем, че скръбта поражда търпение, (4) 
търпението – опитност, опитност – надежда. 
 
І Петр. 1,23      = Як. 1,18 
      “        1,24-25=    “     1,9-11 
 
І Петр. 5,5      = Як. 4,5-6 
      “        5,5      =    “     4,6-7 
 
Между учението на ап. Петър и ап. Павел за някои истини на вярата и нравствеността има много 
общо.  Учение за благодатта. Ап. Павел казва: “с благодатта на Бога съм това, което съм” (І Кор. 
15,10); “по благодат сте спасени, чрез вярата” (Ефес. 2,8). На много места в първото си послание ап. 



Петър говори за благодатта тъй, както говори и ап. Павел (І Петр. 1,2; 1,10; 1,13; 3,7; 4,10; 5,10; 5,12). 
– Учение за надеждата. – Ап. Павел казва: “сега остават тия три: вяра, надежда, любов” (І Кор. 
13,13). Подобно учи за християнската надежда ап. Петър в първото си послание (1,3; 1,21; 3,15) и в 
своите речи (Деян. 2,26 и др.). На много места в първото си послание ап. Петър подканя читателите 
си да живеят с жива и твърда надежда в идването на Иисуса Христа и настъпването на небесното 
блаженство (1,34; 4,7; 4,13; 5,10). Както ап. Яков се нарича апостол на правдата, ап. Йоан  - апостол 
на  
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християнската любов, така и ап. Петър се нарича апостол на християнската надежда. – Учение за 
възкресението. – Ап. Павел казва: “ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, 
празна е и вашата вяра” (І Кор. 15,14); “ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви” (І Кор. 
15,17). И ап. Петър учи както в първото си послание (1,3; 3,2), така също и в своите  речи (Деян. 1,22; 
2,31-32; 4,2; 4,33; 10,40) за голямото значение на Христовото възкресение в делото на спасението. – 
Учение за Божието предведение и предопределение. За Божието предведение и предопределение ап. 
Павел учи главно в посланието си до Римляните .8,29; 11,2 и др.). И у ап. Петър е обърнато важно 
внимание върху Божието предведение и предопределение (І Петр. 1,2; Деян. 2,23, 31). На много места 
в своите послания (І Петр. 1,1,20 и др.) и в своите речи (Деян. 1,15-16; 2,23; 3,18,20; 4,28) той учи за 
предопределеността на някои новозаветни събития. 

Ап. Петър обръща особено внимание върху ветхозаветните пророчества. Много новозаветни 
събития според ап. Петър са предвъзвестени чрез ветхозаветните пророци, вдъхновявани от Дух 
Свети (І Петр. 1,10-12 – срв. ІІ Петр. 3,2; Деян. 1,16; 2,30-31; 3,18; 10,43). 

Ап. Йоан се впуща в отвлечени разсъждения и религиозни съзерцания; ап. Павел изследва 
основно и подробно истините на вярата и нравствеността; ап. Петър пък разглежда християнството 
повече от историческо гледище, като подчертава, че е очевидец на Христовото спасително дело (І 
Петр. 5,1; ІІ Петр. 1,16); поради това той обръща особено внимание върху християнската надежда, 
която ще се изпълни при второто дохождане на Иисуса Христа. 

Мнозина изследователи се стараят да обяснят голямата общност между ап. Петър и ап. Павел, 
както ще бъде изтъкнато по-нататък, с положението, че І Петр. било написано от Силуан  (І Петр. 5,12 
– “написах ви накратко по Силуан”) по нареждането и под ръководството на ап. Петър. Силуан, 
казват тези учени, като многогодишен спътник и сътрудник на ап. Павел, е познавал много добре 
неговото учение за Христа и за истините на християнската вяра и нравственост. Трябва обаче да се 
има предвид, че съм ап. Петър е бил добре запознат с учението на ап. Павел, имал е под ръка 
всичките му послания, написани до времето, когато ап. Петър написал своите послания. “И 
дълготърпението на Господа нашего”, – пише ап. Петър във второто си послание, – считайте за 
спасение, както и възлюбеният наш брат Павел ви писа според дадената му мъдрост, както той говори 
за това във всички послания, дето има някои места мъчни за разбиране, които невежи и неукрепнали 
изопачават, както и другите писания, за своя си погибел” (3,15-16). 

Първото послание на ап. Петър е било написано на гръцки език; на този език то е запазено до 
нас. Гръцкият език на посланието, според мнението на почти всички учени, е общо взето чист и 
правилен. В много отношения той надминава по чистота и правилност гръцкия език на други 
новозаветни свещени книги; има в него и някои семитизми. Ап. Петър подобно на ап. Яков, ап. Йоан, 
ап. Павел и др. е знаел много добре гръцки език. През времето на Иисуса Христа и апостолите в 
Палестина се говорело както на еврейски (арамейски), така и на гръцки, даже на гръцки език се 
говорело повече, отколкото на еврейски (вж. Деян. 22,2). В първите християнски общини, основани 
на разни места в римската империя, общоприетият език е бил гръцкият. На този език св. Климент 
Римски († ок. 102) написал посланието си до Коринтската църква. На този език написал съчиненията 
си и св Иполит Римски († 236). 

На много места в първото послание на ап. Петър е използван Ветхият Завет или пък се 
привеждат цитати от него. Може даже да се каже, че в него В. Завет е използван много повече в 
сравнение с други новозаветни свещени книги. “Нито една от новозаветните книги – казва А. Клемен, 
– не е така богата с посочки на Ветхия завет, както първото послание на ап. Петър: на 105-те стиха на 
посланието се 
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падат 23 стиха ветхозаветни цитати”1. Използването на В. Завет е извършено изключително по 
превода на 70-те. Това обстоятелство не трябва да ни учудва. Употребата на гръцки език в Палестина 
извиквала и употребата на превода на 70-те. Използвали са превода на 70-те следните новозаветни 
свещени писатели: еванг. Матей, еванг. Лука, ап. Павел и др. 

M. Meinertz намира на някои места в І Петр. поетически отпечатък (1,1; 1,4,13; 2,2,4 сл.; 3,21; 
5,2 сл.)2. 

Място на написването. Сам ап. Петър посочва мястото, дето написал първото си 
послание, когато в края му изпраща поздрави на читателите: “поздравява ви избраната заедно с вас 
църква във Вавилон (ejn Ba ulẁni) и син ми Марко” (5,13). Значи, посланието е било написано в гр. 
Вавилон. Кой е бил този град? – Вавилон е бил столица на древната Вавилония; бил е един от най-
големите и великолепни градове на древността. През времето на Иисуса Христа и апостолите той е 
бил обаче в развалини, в каквито стои и досега. При делтата на река Нил, на десния бряг на реката, 
близо до гр. Кайро, се намирал град, наричан Вавилон; сега той е предградие на Кайро; в него била 
основана християнска църква (Чет. Мин. 4 юни)3. Градът Seleucia, разположен при река Тигър, се 
наричал още Нов Вавилон. Hug и еписк. Михаил считат, че І Петр. било написано в египетския град 
Вавилон.4 В днешно време са изоставени вече мненията, че І Петр. било написано в египетския град 
Вавилон или в Новия Вавилон – Seleucia. Еразъм Ротердамски, Калвин, Guericke, Reuss, Huter, Keil, 
Kuhl, B. Weiss (протестанти), Feilmoser, Haneberg, A. Maier (католици) намират, че І Петр. било 
написано в историческия град Вавилон – при р. Ефрат.  

Повечето от учените обаче както в минало време, така и в последно време, поддържат 
мнението, че в І Петр. 1,13 под Вавилон ще трябва да се разбира гр. Рим. Мнението на тези учени е 
основателно. В древната християнска писменост и в древното църковно предание няма исторически 
свидетелства, от които да се вижда, че ап. Петър е проповядвал в гр. Вавилон при р. Ефрат. Този град, 
както бе вече изтъкнато, се намирал в развалини през времето на Иисуса Христа и апостолите. Има 
обаче многбройни исторически свидетелства (вж. стр. 8, 9), че ап. Петър е пребивавал и проповядвал 
в гр. Рим и че при него там в известно време се намирал еванг. Марко. Градът Рим се наричал 
преносно Вавилон, тъй като той, подобно на Вавилон – бил след него най-големият и великолепен 
древен град. Уподобявал се той на Вавилон не само по своята големина и великолепие, но и в много 
отношения по своя живот. Вавилон се наричал преносно гр. Рим в древната иудейска литература – 
Oracula Sibylina5. На много места в 
---------------- 

1 Der Gebrauch des Alt. Testam. In. d. neutest. Schriften, 1895, 144. Вж. Толковая Библия, Петерб., 10. т., 1912, стр. 
261. 

2 Einl. i. d. N. T., 4. Aufl., 1933, 299. 
3 Вж. Толковая Библия, т. 10, 1912, стр. 261. 
4 Вж. Толковая Библия, т. 10, стр. 261. 
5 Вж. Hermann L. Strack und Paul Billerbeck – Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, В. І, 1922, 

367; В. ІІІ, 1926, 816. 
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своя Апокалипсис ап. Йоан нарича гр. Рим – Вавилон (14,8; 16,19; 17,5; 18,2,10,21). Евсевий 
Кесарийски съобщава (Църк. ист., ІІ, 15), че св. Паисий Иераполски под Вавилон в І Петр. 5,13 
разбирал гр. Рим – “защото той нарича Рим в преносен смисъл Вавилон”. Под Вавилон в І Петр. 5,13 
разбират гр. Рим блаж. Иероним (De vir. ill. 8), блаж. Теофилакт, Икумений и др. В последно време 
почти всички католически богослови, мнозина протестантски и мнозина православни благослови под 
Вавилон в І Петр. 5,13 разбират гр. Рим – католици: Корнели, Fr. Kaulen, Joh. Ev. Belser, W. Vrede, M. 
Meinertz, Jos. Sickеnberger1 и др.; протестанти: Thirsh, Baur, Hilgenfeld, Harnack, Windisch, Zahn, H. 
Appel, G. Wohlenberg, P. Feine, W. Michaelis2 и др.; православни: проф. Д. Богдашевски (по-късно 
еписк. Василий), Толковая Библия3 и др. 

Не може да се признае за основателно мнението на Ad. Julicher и др., че под Вавилон в І Петр. 
5,13 може да се разбира някое място в мала Азия; не може също да се признае за основателно и 
мнението на Ad. Harnack, че под Вавилон авторът на І Петр. е могъл да разбира Йерусалим4. 

Че първото послание на ап. Петър е било написано в гр. Рим и че под Вавилон в І Петр. 5,13 
трябва да се разбира гр. Рим, може да се види още и от обстоятелството, че в това си послание ап. 
Петър праща поздрав от еванг. Марк: “поздравява ви избраната заедно с вас църква във Вавилон, и 
син ми Марко” (5, 13). Еванг. Марко е бил в гр. Рим при ап. Павел, когато (края на 62 г.) той написал 
посланията си до Филимон и до Колосяните. И в двете тези послания (Филим. 23; Колос. 4,10) ап. 
Павел праща поздрав от еванг. Марко. Когато ап. Павел пишел посланието си до Колосяните, било 
наредено от него еванг. Марко да отиде в Колоса и да бъде приет от Колосяните (“за когото 
получихте заповед: ако дойде при вас, приемете го” – Колос. 4, 11). Еванг. Марко е ходил в гр. Колоса 
и навярно  наскоро след това се върнал в гр. Рим. Когато еванг. Марко бил през това време в гр. Рим, 
ап. Петър написал първото си послание и затова праща в него поздрав от еванг. Марко. 

Защо ап. Петър, като праща поздрав на читателите, към които отправя пълното си послание, 
нарича гр. Рим преносно Вавилон? – Не може да се счита за задоволително обяснението, че той 
нарича гр. Рим преносно Вавилон, защото в първото си послание проявява изобщо склонност да 
прибягва към преносно значение: нарича читателите на посланието “пришелци” (1:1), нарича също 
еванг. Марко “свой син” и т. н. Може да се допусне, че ап. Петър прикрива съзнателно мястото, дето 
се намира и отдето изпраща своето послание; навярно по желанието на ап. Петър, както ние по-рано 
изтъкнахме (вж. стр. 6), еванг. Лука не съобщава мястото, дето ап. Петър отишъл, след като напуснал 
къщата на Мария, а само казва: “отиде на друго място” (Деян. 12, 17). По същата причина може би и 
ап. Павел не споменава за ап. Петър в посланието си до Римляните, написано в гр. Коринт в началото 
на 58 г., и в посланията си до Ефесяните, Филипяните, Колосяните, Филимон и Евреите – от гр. Рим 
през 62-64 година.5 Няма основания да се предполага, че през споменатите години ап. Петър не е бил 
в гр. Рим. Както ще бъде изтъкнато по-нататък, ап. Петър написал първото си послание 
---------------- 

1 Kaulen Einl. i. d. H. Schr. Alt. u. N. Test., 5. Aufl., ІІІ. T., 1905, 232; Belser, Einl., 2. Aufl., 1905, 665; Vrede, Der 
heilige Petrus und seine Briefe, 1932, 84; Meinertz, Einl., 4. Aufl., 1933, 299; Sickenberger, Kurzgef. Einl., 5. Aufl., 1939, 158. 

2 Apprl, Einl., 1922, 103; Wohlenberg, Der erste und zweite Petrusbrief und der Judasbrief, 3. Aufi., 1923, ХХ, 162; 
Feine, Einl., 8. Aufl., 1936, 240-241; Michaelis, Einl., 1946, 293. 

3 Том Х, 1912, стр. 261-263. 
4 Вж. Н. Appel, цит. съч., 103. 
5 Само в посланието си до Галатяните ап. Павел споменава за ап. Петър (през времето след чудесното му 

освобождение от тъмницата), като говори за срещата му с него в гр. Антиохия след апостолския събор в гр. Йерусалим (51 
г.), при която среща го упрекнал за това, че отбягвал да яде с езичниците-християни, поради страх от обрязаните( Гал. 2, 
11-14). 
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от гр. Рим през 63 г. или през първата половина на 64 година, преди пожара, станал в Рим през 
същата година, 18-34 юли. 

През време на третото си пътешествие, като бил в гр. Ефес, ап. Павел заявил, че след като 
премине Македония и Ахаия и отиде после в Йерусалим, ще трябва да отиде и в гр. Рим (Деян. 19, 
21). В посланието си до Римляните той заявява, че копнеел “от много години” да отиде при тях (15, 
23) и им пише: “Кога тръгна за Испания, ще ви навестя. Защото, преминавайки, надявам се да ви видя 
и да бъда от вас изпроводен нататък, след като първом ви се понарадвам малко” (15, 24). В същата 
глава на посланието, ст. 28, той пише на римските християни: “след като извърша това (след като 
отнесе събраната помощ в Македония и Ахаия на светиите в Йерусалим, б. н.) и им запечатам тоя 
плод, ще замина през вашите места за Испания”. Защо ап. Павел, който посетил толкова много 
градове в Римската империя и в някои от тях проповядвал цели години (Ефес и Коринт), на две места 
в посланията си до Римляните пише, че няма да остане в Рим, а само пътьом ще мине през него, като 
се отправя за Испания? Рим е бил столица на Римската империя и в него имало голяма християнска 
община; за вярата на римските християни, както пише сам ап. Павел, се говорело по “цял свят” (Рим. 
1, 8). Ап. Павел не е искал да остане в гр. Рим навярно, защото не искал да наруши своя принцип – да 
не зида “върху чужда основа”. “При това считах за чест, пише той на римските християни, да 
проповядвам Евангелието не там, дето името Христово беше вече известно, за да не зидам върху 
чужда основа... Тъкмо това много пъти ми пречеше да дойда при вас” (Римл. 15, 20, 21). Въз основа 
на това може да се допусне, че когато ап. Павел отправил посланието си до Римляните, ап. Петър се 
намирал в гр. Рим и е проповядвал там; по тази причина ап. Павел не е искал да остане 
продължително в Рим и да проповядва там. Като копнеел “от много години” да отиде при римските 
християни (Римл. 15, 23) и в същото време като не искал да наруши принципа си – да не зида “върху 
чужда основа” (15, 20), ап. Павел решил да отиде в Испания, за да може по такъв начин, като отива в 
тази страна, да мине пътьом през Рим, да се види с римските християни и да им се понарадва малко, 
както сам той се изразява (Рим. 15, 24).1 

Време на написването. В първото послание на ап. Петър няма преки указания за времето, 
когато то било написано. Това време може да бъде определено въз основа на следните обстоятелства. 
В І Петр. Се използват литературно, както вече бе изтъкнато, посланието на ап. Яков (написано през 
52-53 г.)2 и посланието на ап. Павел до Римляните (написано в началото на 58 г.) и до Ефесяните 
(написано в края на 62 г.)3. Ап. Петър завършил мъченически живота си през времето на импер. 
Нерон – 67 г.; той е бил значи няколко 
---------------- 

1 През пролетта на 61 г. ап. Павел пристигнал в Рим като окованик, за да се яви пред кесарев съд. До явяването 
пред този съд той прекарал “цели две години в особена наемна къща”, като приемал всички, които отивали при него. След 
освобождението си от първите римски окови ап. Павел престоял известно време в Рим и през първата половина на 64 г., 
преди пожара, предприел четвъртото си пътешествие. Ходил ли е през това време в Испания, не може с положителност да 
се твърди. Сведенията за отиването на ап. Павел в Испания, запазени в древната християнска писменост (посл. на св. 
Климент Римски до Коринт, 5, 6; Мураториев канон, редове 38-39; апокрифни Деяния на ап. Петър, 1 и др.), са кратки и 
неясни, и в основата си имат навярно само думите на ап. Павел в Рим, 15, 23, 24, 28. След като ап. Павел е имал вече 
възможността да отиде в Рим, да престои в него няколко години и да си види с римските християни, навярно не е 
почувствал вече нужда да ходи в далечна Испания, в която той по-рано искал да отиде, за да може пътьом да се отбие в гр. 
Рим. В посланията си, които той написал след освобождението си от първите римски окови, дава някои косвени или преки 
сведения за четвъртото си пътешествие; в тях обаче той не казва нито една дума относно отиването си в Испания. 

2 Вж. Хр. Н. Гяуров, Послане на ап. Яков, Годишник на Богословския факултет, София, 1945, стр. 23-25. 
3 Вж. Хр. Н. Гяуров, Живот и дейност на св. ап. Павел, Годишник на Богосл. Фак., София, 1946, 31, 37. 
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години в гр. Рим през време на гонението против християните, предприето от този император след 
пожара в гр. Рим, станал през месец юли (18-24) на 64 г. От някои места в І Петр. може да се заключи, 
че, когато посланието е било писано, нямало гонение против християните от страна на римската 
власт. Такива места са например следните: “подчинявайте се на всяко човешко началство заради 
Господ: било на цар, като на върховна власт, било на управници, като на пращани от него за 
наказание на злосторници и за похвала за добротворци” (2, 13-14); “и кой ще ви стори зло, ако 
залягате за добро” (3, 13). В І Петр. се говори на някои места за притеснения на християните (3, 13; 4, 
12-13 и др.), но тези притеснения са били дело не на римската власт, а на езичниците, както приемат и 
мнозина учени – P. Feine1, W. Michaelis2 и др. Въз основа на горните обстоятелства може да се 
приеме, че І Петр. е било написано през 63 г. или през първата половина на 64 г., преди пожара в Рим. 
Това време се възприема от учените Fr. Kaulen, Joh. Belser, H. Appel, G. Wohlenberg, W. Vrede, M. 
Meinertz, P. Feine, W. Michaelis и др.3 

Не могат да се считат за основателни мненията на следните учени:  на Herm v. Soden, че І 
Петр. било написано в духа на ап. Петър от Силуана след смъртта на ап. Петър4; на В. Weiss и Kuhl – 
54 г.; на Scholten, Harnack, Windisch и др. – през времето на Домициана – 81-95 г. (Харнак допуща 
едно или две десетилетия по-рано); на Baur, Keim, Pfleiderer, Weizsacker, Julicher и др. – през времето 
на Траян – 98-117 г.; на Zeller – през времето на Адриан – 117-138 г.; на Volkmar – 140-147 г.5, на R. 
Knopf – 81-90 г.6 

По въпроса бил ли е ап. Павел в гр. Рим, когато ап. Петър написал първото си послание, не 
може да се каже нещо положително. Според Н. Appel7 и P. Feine8, ап. Павел бил през това време в 
Испания. Учените, които приемат, че ап. Павел не бил в Рим през това време, посочват като 
основание следното обстоятелство: ап. Петър не могъл да пише послание до християни в страни, в 
които ап. Павел бил проповядвал, и именно тогава, когато ап. Павел бил в гр. Рим. Обаче, както ще 
бъде изтъкнато по-нататък, ап. Петър отправил първото си послание до християни-иудеи, и именно в 
страни,у в които ап. Павел не бил проповядвал – Понт, Северна Галатия, Кападокия, северна Асия 
(без Мизия) и Витиния. Ако ап. Павел е бил в гр. Рим, когато ап. Петър написал първото си послание, 
защо тогава той не изпраща поздрав от него? – Ап. Петър, както и ап. Павел, като избрани и равни 
помежду си апостоли на Иисуса Христа, не са намирали за уместно и необходимо, като изпращат 
поздрави от разни лица или пък на разни лица, да поставят един другиго в реда на тези лица. 
Някои учени, като взимат под внимание думите в І Петр. 5, 2: “пасете Божието стадо, което имате, 
като го надзиравате не принудено, а доброволно (и богоугодно), не заради гнусна корист, но от 
усърдие”, изказват мнението, че посланието било написано в късно време, в края на 1-вия или 
началото на 2-рия век. – Гореприведените думи обаче са 
---------------- 

1 Einl. I. d. N. T., 8. Aufl., 1936, 337. 
2 Einl. I. N. T., 1946, 291. 
3 Kaulen, Einl., ІІІ. Т., 1905, 233; Belser, Einl, 2. Aufl., 1905,665; Appel, Einl., 1922, 108; Wohlenberg, Der erste und 

Zweiste Petrusbrief und der Judasbrief, 3, Aufl, XXXI; Vrede, Der hl. Petrus und seine Briefe, 1932, 83; Meinertz, Einl., 4. Aufl., 
1933, 299; Feine, цит. съч., 240-41; Michaelis, цит. съм., 293. 

4 Вж. Н. Appel, цит. съч., 102. 
5 Вж. W. Vrede, Der hl. Petrus und seine Briefe, 1932, 83-84. 
6 Die Briefe Petri und Juda, 1912, 24-25. 
7 Цит. съч., 109. 
8 Цит. съч., 241. 
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отправени към презвитери, на които ап. Петър бил “съпрезвитер” (І Петр. 5, 1). Презвитерството е 
било учредено в ранно апостолско време (вж. Деян. 14, 23). Подробно учение за презвитерите, за 
техните права и задължения, дава ап. Павел в своите пастирски послания. Той изисквал от тях 
безкористно служене. Самият той не е бил в тежест на своите пасоми; изкарвал прехраната си със 
собствени ръце – с правене на палатки. 

Читатели на посланието. В надписа на своето първо послание ап. Петър дава преки 
сведения за читателите, към които отправя посланието: “Петър, ап. на Иисуса Христа, до 
пришелците, пръснати ( parepidhvmoiV diaspora`V ) по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, 
избрани по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с 
кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва” (1, 1-2). За да могат да бъдат правилно 
разбрани сведенията, които ап. Петър дава на читателите на първото си послание, ще трябва 
предварително да бъдат разяснени въпросите: кои са точно страните, споменати в надписа на 
посланието, и какво трябва да се разбира под думите “пришелците, пръснати ( parepidhvmoiV diaspoVàV 
= пришелци на разсеянието)”. 

Страните, споменати в надписа на І Петр., се намирали в Мала Азия. Страната Понт се 
намирала в североизточната част на Мала Азия, по брега на Черно море (своето име тя получила от 
името на Черно море – Pontus Euxinus); Галатия и Кападокия се намираи на югозапад от Понт; Асия 
се намирала на запад от Галатия; Витиния била разположена на север от Асия и на северозапад от 
Галатия – на изток от Мраморно море. През времето на апостолите Асия се наричала изобщо 
западната част на Мала Азия, разположена по източния бряг на Егейско море и обхващаща страните 
Мизия, Лидия и Кария. Когато ап. Петър след чудесното си освобождение от тъмницата отишъл в 
къщата на Мария (майката на еванг. Марко) и оттам отишъл “на друго място” – в гр. Рим (вж. стр. 6), 
той минал през страните: Понт, Галатия (навярно северната й част), Кападокия, Асия (навярно 
северна Асия – без Мизия) и Витиния. Значи, ап. Петър минал през страни, в които ап. Павел не бил 
проповядвал (той проповядвал, навярно, в южна Галатия и в страни на Асия, разположени по 
източния бряг на Егейско море). Като описва второто пътешествие на ап. Павел, еванг. Лука казва: 
“Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Духа Светаго да 
проповядват словото в Асия. А като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат във Витиния; но Духът ги 
не пусна” (Деян. 16, 6-7). През време на третото си пътешествие ап. Павел, като минавал през Галатия 
и Фригия, отишъл в гр. Ефес (Деян. 18, 23; 10, 1). Може да се допусне, че ап. Павел е проповядвал 
изобщо в южна Мала Азия и предимно на християни-езичници, а ап. Петър е проповядвал в северна 
Мала Азия и предимно на християни-иудеи (вж. Гал. 2, 6-9). В малоазиатските страни, през които ап. 
Петър минал, имало иудеи. Акила, иудеин по произход, бил родом от Понт (Деян. 18, 1). 

Под думите “пришелците”, пръснати ( parepidhvmoiV diaspora`V) по Понт…” (І Петр. 1, 1) 
мнозина изследователи разбират изобщо християни, а не само християни от иудейски произход. 
Действително на много места в Св. Писание както на Ветхия, така и на Новия Завет, се изтъква, че 
човек е пришелец, странник на земята и че неговото постоянно жилище е на небето (срвн. Бит. 23, 4; 
47, 9; Псал. 38, 13; Филип. 3, 20; І Петр. 2, 11; Евр. 11, 13; 13, 14 и др.). Но като се вземе под 
внимание, че в І Петро е казано не само “до пришелците (parepidhvmoiV)”, но е добавено още “на 
разсеянието (diasporàV)”, ще трябва да се приеме, че ап. Петър е отправил своето първо послание до 
християните от иудейски произход в страните Понт и т. н. Под hJ diaspora`V = разпръ- 
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сване, разсейване, – в Св. Писание както на Ветхия (прев. на 70-те), така и на Новия Завет (Юд. 5, 19; 
ІІ Макав. 1, 27; Йоан. 7, 35; Як. 1:1), се разбират иудеите, пръснати вън от Палестина. Ап. Петър 
отправя своето първо послание към иудеи-християни, към каквито отправя своето послание и ап. 
Яков (1, 1). В местата на І Петр. – 1, 14, 28; 2, 9 сл.; 4, 9 сл. и др., които места някои учени привеждат 
като доказателство за това, че посланието е отправено до християни-езичници, се разбират християни 
иудеи: до дохождането на Иисуса Христа иудеите се намирали в известни отношения в “неведение” (І 
Петр. 1, 14); след дохождането на Христа те, като приели Неговото учение, станали “род избран, 
царствено свещенство, народ свет”, “народ Божий” (І Петр. 2, 9, 10); мнозина от иудеите до 
дохождането на Христа прекарвали в суетен живот, вършили “волята на езичниците – tÉo qevlhma tw`n 
ejqnẁn”,  били се предали на разпътство (І Петр. 1, 18; 4, 3). Само за иудеи, а не за езичници, може да 
се каже, че са вършили “волята на езичниците”. 

Мнозина изследователи, като се почне още от древно време, приемат, че ап. Петър бил 
отправил първото си послание до християни-иудеи. Такива са: Ориген, Евсевий Кесарийски (Църк. 
ист., ІІІ 4), св. Епифаний Кипърски (Ереси, 27, 6), блаж. Иероним (De vir. ill., 1), блаж. Теофилакт, 
Hug, B. Wiess, Kuhl и др.1 Мнението, че І Петр. било изпратено до християни-езичници, приемат: св. 
Амвросий Медиолански, блаж. Августин, М. Лютер, Н. Appel, М. Мeinertz. Los. Sickenberger, W. 
Michaelis2 и др. Това мнение започва да си пробива път главно от началото на 19 век, от времето на 
Guericke и Steiger.3 Някои учени – Bisping, Hundhausen, Belser, Camerlink, Keil, Zahn и др. намират, че 
І Петр. било отправено не само към християни-иудеи, но и към християни от езически произход. 
Ап. Петър отправил своето първо послание главно към християни-иудеи ( diaspora`V ), към каквито 
християни отправил своето послание и ап. Яков (1, 1); той обаче е имал предвид в същото време и 
християните езичници, каквито е имало в страните Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, 
когато било изпратено посланието. 

Някои учени – W. Michaelis (Einl., 290) и др. предполагат, че ап. Петър не бил виждал 
читателите на своето първо послание; от много места обаче в посланието (1, 14; 2, 9-10; 4, 3; 5, 1-3 и 
др.), както от много места от ІІ Петр. (особено от 1, 16: “ние ви явихме…”), може с положителност да 
се заключи, че ап. Петър е бил между читателите на своите послания и ги е познавал лично. Th. Zahn 
даже изказва мнението, че авторът на ІІ Петр. не само проповядвал между читателите на посланието 
си, но даже се намирал с тях в общуване от дълго време, и дори до края на своя живот (1, 13, 14).4 
От обстоятелството, че ап. Петър нарича в 2, 2 читателите “новородени младенци” и че в 1, 12 и 3, 21 
употребява наречието “сега – nùn”не може да се вади заключението, че читателите на посланието 
били наскоро обърнати в християнството. Той нарича в 2, 2 читателите “новородени младенци”, 
защото там говори за словото Божие, наричано 
---------------- 

1 Толковая Библия, т. 10, 1912, стр. 260. – М. Мeinertz, i. d. N. T., 4. Aufl 1933, 296; P. Feine, Einl. i. d. N. T., 8. 
Aufl., 1936, 237 

2 Appel, Einl., 102-3; 105-6; Meinertz, Einl., 296; Sickenberger, Kurzgef. Einl. 159; Michaelis, Einl., 289. 
3 Вж. H. Appel, цит. съч. 102. 
4 Einl. i. d. N. T., 3 Aufl., B. ІІ, 1907, 43-62. 
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“неподправено словесно мляко”; в1, 12 и 3, 21 употребява нарeчието “сега”, защото има пред вид 
апостолското време, в което сам той живеел и проповядвал христовото учение. 

Когато ап. Петър отправял първото си послание към християните в Понт, Галатия, Кападокия, 
Асия и Витиния, там имало вече устроени християнски общини, както се вижда от І Петр. 5, 1-3: 
“ония, които са между вас презвитери, моля аз, съпрезвитер техен и свидетел на Христовите 
страдания и съучастник в славата, която има да се открие: пасете Божието стадо, което имате, като го 
надзиравате не принудено, а доброволно (и богоугодно), не заради гнусна корист, но от усърдие, и не 
като господарствате над причта ( tẁn klhvrwn ), а като давате пример на стадото”. 

Посланието било изпратено на читателите по Силуана. – “Написах ви накратко по Силуана ( 
diÉa Silouanoù ), видния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска Божия 
благодат, в която вие стоите” (І Петр., 5, 12). Името SilouanovV произхожда от латинското Silvanus. 
Това име се среща на четири места в Новия Завет (І Кор. 1,  19; І Сол, 1, 1; І Петр. 5, 12). На други 14 
места (Деян. 15, 22; 16, 19 и др.) се среща името Сила – SivlaV. Името сила е съкратена форма на 
името Силуан. Неоснователно е мнението на L. Radermacher, че Силуан и Сила са две отделни лица.1 

Повод за написване на посланието. За повода, поради който посланието било 
написано, може да се заключава от следните места в него. 

“Възлюбени! Не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на 
случка, странна за вас; но, доколкото участвате в страданията на Христа, радвайте се, та и кога се яви 
Неговата слава, да се възрадвате и развеселите” (4, 12-23). – “И тъй, ония, които страдат по волята на 
Бога, нека предадат Нему като на верен Създател, душите си, правейки добро” (срвн. 2, 19; 3, 14, 17; 
4, 16; 5, 10). “Възлюбени! Моля ви, като пришелци и странници да отбягвате от плътските похоти, що 
воюват против душата, имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като 
злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението” (2, 11, 12). – 
“Написах ви накратко по Силуана, верния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е 
истинска Божия благодат, в която вие стоите ( sth̀te ). Sth̀te стои в: Sin A B 5, 7, 9 и др.; Lachm., 
Tischend., Tregeles, W. et Hort; вместо sth̀te стои eJsthvkate в: KLP и др., R. Steph., издание на Scrivener.  
От горните места се вижда, че за читателите било настанало някакво си огнено изкушение, че те 
търпели страдания (не от властта, а от езичниците – вж. стр. 16), че били укорявани от езичниците и 
че някои от тях се били предали на плътски похоти и не стояли в истинската Божия благодат – не 
изповядвали истинското Христово учение. Тези обстоятелства дали повод на ап. Петър да напише 
първото си послание. Не е известно кой дал сведения на ап. Петър за състоянието на християните, 
към които той отправя своето първо послание. Ioh Ev. Belser2 и W. Vrede3 предполагат, че сведенията 
му били дадени от Силуана, който след второто пътешествие на ап. Павел действал в малоазийските 
страни и след освобождението на ап. Павел от първите му римски окови отишъл в Рим. – Може да се 
допусне, че въпросните сведения били дадени на ап. Петър от малоазийски християни из страните, 
споменати в надписа на І Петр. Християни от тези страни ходили 
---------------- 

1 Der erste Petr. und Silvanus; ZntW ХХV 287-299. Вж. Los. Sickenberger, Kurzgef. Einl. i. d. N. T., 5. Aufl., 1939, 159. 
2 Einl. i. d. N. T., 2. Aufl., 1905, 680. 
3 Der hl. Petrus und seine Briefe, 1932, 81.  
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в Рим поради разни причини. Акил, произхождащ от Понт, живял известно време в Рим с жена си 
Прискила (вж. Деян. 18, 2). 

Цел за написване на посланието. Като е имал предвид обстоятелствата, които му дали 
повод да напише първото си послание, ап. Петър съобразно тези обстоятелства си поставил и 
главните цели при писането на своето послание, а именно: да утеши и подкрепи неговите читатели в 
скърбите и притесненията, да ги отклони от пътя на плътските похоти (като им даде наставления за 
добродетелен живот), да им изтъкне някои основни истини на Христовото учение и да потвърди, че е 
истинско Божието слово, на което те са били наставени. 

Ап. Петър утешава подхвърлените на страдания и изкушения читатели на своето послание, 
като им изтъква, че те по такъв начин се изпитват и пречистват като злато чрез огън и стават 
достойни за похвала, чест и слава, “кога се яви Христос”, поради това те не трябва да скърбят, а, 
напротив, да се радват (1, 6-7; 4, 12-13). “Доколкото участвате в страданията на Христа, радвайте се, 
съветва ап. Петър читателите на посланието си, та и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и 
развеселите” (4, 13). Съветва той, и в същото време моли читателите на своето послание, да отбягват 
“плътските похоти” и да се стремят към свят живот, защото Бог казва: “бъдете свети, понеже Аз съм 
свет” (Лев. 11, 41; 1 Петр. 14-16; 2, 11-12). Свет живот те могат да постигнат, като имат “добра 
съвест” (3, 16) и като насаждат в себе си християнските добродетели: любов един към други (4, 8), 
надежда (1:3-5), милосърдие, смиреномъдрие и др. (3,8); те не трябва да отвръщат на злото със зло, а 
да вършат винаги добро и да благославят (3, 9). Като изисква от читателите на първото си послание 
добродетелен живот, той дава поотделно наставления на мъжете (3, 6), на жените (3, 1) и на слугите 
(2, 18). Дава той също така и наставления към презвитерите, като техен съпрезвитер – да надзирават 
стадото “доброволно (и богоугодно), не заради гнусна корист” (5,1-4). 

“Това е словото, пише ап. Петър на читателите, което е вам благовестено” (1, 15), като има 
пред вид Христовото учение, на което те били наставени. За да покаже, че то е истинското слово, 
истинското Христово учение, изтъква им някои основни истини на това учение, а именно: “Иисус 
Христос, като Бог е чист от всякакъв грях (“Той не стори грях, нито се намери в устата Му лъст” – 1, 
22); Той извършил изкуплението на човешкия род, като, подобно на непорочен и чист агнец, 
принесъл Себе Си на кръста в жертва и по такъв начин възнесъл греховете на човеците “на дървото” 
(І, 18-20; 2, 24); Иисус Христос е “краеъгълен камък, избран, драгоценен, и който вярва в Него, няма 
да се посрами” (2,4-8); получавайки “многоразличната Божия благодат” чрез кръстната жертва на 
Иисуса Христа, вярващите в Него се очистват от своите грехове и стават свети (“вие сте род избран, 
царствено свещенство, народ свет” – 2, 9); очистването от греховете става чрез тайнствено кръщение, 
което “спасява сега и нас чрез възкресението на Иисуса Христа” (3, 21); Бог ще съди при края на 
света “живи и мъртви” (4, 5); “близо е краят на всичко” и поради това християните трябва да бъдат 
благоразумни и да бодърстват в молитва (4, 7). 

Сам ап. Петър във второто си послание – 3, 1, посочва една от целите, поради която написал 
двете си послания, а именно: да просвети техния разум с истините на вярата и благочестието – “това е 
вече второ послание, що ви пиша, възлюбени; в тия две послания с напомняне пробуждам вашия чист 
разум”. 

Подлинност – достоверност на посланието. Както бе изтъкнато по-рано (вж. автор на 
посланието; древни свидетелства – стр. 1), и в самото послание, и в древната християнска писменост 
има ясни и твърди доказателства и свидетелства, че посланието било написано от св. ап. Петър; 
поради това обстоятелство подлиността на това послание не се атакува така силно от учените, както 
се атакува подлинността  на някои други новозаветни свещени книги. Въпреки това, има 
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някои учени, които считат, че посланието не било написано от ап. Петър. Такива учени са например 
следните. 

В началото на миналия век Cludius1 отхвърлил подлинността на І Петр. поради силното 
влияние на ап. Павел в него. Поради същото обстоятелство отхвърлят подлинността на І Петр. D. 
Schulz и др., - Schwegler, както и Baur2, считат, че І Петр. било съставено с тенденциозна цел от някой 
привърженик на ап. Павел през времето на импер. Траян (98-117). – Според Ad. Hilgenfeld3 І Петр. 
било писмо, изпратено от римската църква до християните в Мала Азия през време на Траяновото 
гонение, за да ги укрепи и затвърди във вярата. – Ad. Harnack4 изказва мнението, че І Петр. било 
първоначално проповед, съставена от виден презвитер през годините 83-93; в началото на ІІ в. 
авторът на ІІ Петр. добавил към тази проповед сегашните увод и заключение и по такъв начин я 
превърнал в послание. – Volter5 намира, че І Петр. било съставено от неизвестен автор под името на 
ап. Петър през времето на импер. Домициана (81-96). – Според Sievers6, еванг. Марко бил съставил І 
Петр. от малки (около 36) фрагмента из послания на ап. Петър и ап. Павел. – Perdelwitz7 отнася 
написването на І Петр. във втория век; според него то се състои от две части – кръщална проповед и 
кратко поучение, съставени от някой си “апостол” Петър; те били обединени, като към тях били 
добавени увод и заключение. – Отхвърлят подлинността на І Петр. още Ad. Iulicher8, R. Knopf9 и др. 

Мнозина учени, въз основа на някои места в І Петр. и осоебно на думите: “написах ви 
накратко по Силуан, верния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска 
Божия благодат, в която вие стоите” (5, 12), – изказват следните, различаващи се помежду си 
несъществено, мнения: а) посланието било написано по поръчка на ап. Петър и под негово 
ръководство от другиго: Марко, Силуан и др.; б) то било написано от ап. Петър при съдействието на 
Силуан, като това съдействие се определя различно; в) посланието било написано не от ап. Петър, а 
от другиго, в духа на ап. Петър, и т. н. – Според Semler10 І Петр. било съставено от Марко (споменат в 
5, 13) по поръка на ап. Петър. – Bohme11 предполага, че Силуан бил превел І Петр. свободно от 
еврейски на гръцки език. – Usteri12 приема, че І Петр. било съставено още през времето на ап. Петър 
под негов авторитет, като счита, че мислите в посланието произхождат от Силуан. Според 
Wohlenberg13 І Петр. било написано от Силуан под ръководството на ап. Петър. – von Soden14 
намира, че І Петр. било съставено след смъртта на ап. Петър от Силуан в духа на ап. Петър. – Ad. 
Harnack в Mission und Ausbreitung des Christentums, В. І, 4. Aufl., 85, нарича Силуан писател на 
инспирираното от ап. Петър послане.15 
Мнението, че І Петр. било съставено от ап. Петър при съдействието на Силуан (тъй наречената 
Hilfshypothese или Silvanus-Hypothese), се поддържа още от първата половина на миналия век и до 
сегашно време, от мнозина протестантски и католически 
---------------- 

1 Uransichten d. Christentums, 1803. Вж. Н. Аppel, Einl. i. d. N. T., 1922, 101. 
2 Th. Jb., 1856, 193 ff. Вж. Н. Аppel, цит. съч. 101. 
3 Вж. Н. Аppel, цит. съч., 101. 
4 Chron., 1897, B. І, Т. 2., 451 ff. 
5 Der 1. Retrusbrief, seine Entstehung und Stellung in der Gesch. D. Urchristentums, 1906. Вж. Н. Аppel, цит. съч., 102. 
6 Der Textaufbau der Evv 74 ff.; Вж. М. Мeinertz, Einl. id. N. T., 4. Aufl., 1933, 297. 
7 Die Mysterienreligion und das Problem des 1. Petrbfs., 1911. Вж. Н. Аppel, цит. съч., 102. 
8 Einl. i. d. N. T., 1. u 2. Aufl, 1894, 132 ff. 
9 Според него І Петр. е едно настнавническо и утешително писмо, изпратено до християните в Мала Азия ок. 90 г. 

– Einf, i. d. N. T., 3. Aufl., 1930, 88-90= 
10 Paraphrasis in priorem epistolam Patri, 1783. Вж. Н. Аppel, цит. съч., 101. 
11 Episiolam ad Hebraeos latine vertit atque commentario instruxit perpetuo, 1825. Вж. Н. Аppel, цит. съч., 101. 
12 Kommentar, 1887. Вж. Н. Аppel, цит. съм. 102. 
13 Der erste u. zweite Petrusbrief…, 3. Aufl., 1923, 157. 
14 Jb. P. Th., 1883, 461 f. Вж. Н. Аppel, цит. съч., 102. 
15 Вж. М. Меinertz, Einl. i. d. N. T., 4. Aufl., 1933, 297.  
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богослови: Steiger1, Reuss, Ewald, Schenkel, Fr. Barth (съдействие в стила)2, Th. Zahn (съдействие в 
стила)3, Н. Аppel4. P. Feine5, Wilh. Michaelis6 (протестанти); - Joh. Belser (съдействие във формата на 
изложението, езика и стила)7, Wilh. Vrede (съдействие в езика и стила)8, М. Меinertz (съдействие в 
езика и в използването на 70-те)9, К. Тh. Schafer10, Jos. Sickenberger (съдействие в езика, стила и в 
използването на 70-те)11. – Учените Jacquier  и Henkel отричат съдействието на Силуан при писането 
на І Петрово.12 – Има учени, протестанти и католици, които поддържат директното написване на І 
Петр. от ап. Петър: Weiss, Kuhl (протестанти)13, Fr. Kaulen (католик)14 и др. 

Няма основания да се отхвърля подлинността – достоверността на І Петрово. За това, че 
посланието е било написано от ап. Петър, могат да бъдат преведени многобройни свидетелства. Тези 
свидетелства са два вида: външни и вътрешни. Външни са многобройните свидетелства в древната 
християнска писменост. Тези свидетелства са посочени подробно на стр. 1, 2. Вътрешни са 
свидетелствата в самото послание. Ще посочим някои от по-важните между тях. 

Сам ап. Петър в приветствието на посланието посочва себе си като негов автор: “Петър, 
апостол на Иисуса Христа, до пришелците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния” 
(1, 1). Авторът на ІІ Петрово (който е също ап. Петър – “Симон Петър, раб и апостол на Иисуса 
Христа” – 1, 1) в 3, 1 изтъква, че е автор и на І Петрово – “това е вече второ послание, що ви пиша 
възлюбени; в тия две послания с напомняне подбуждам вашия чист разум”. В края на първото си 
послание ап. Петър пише: “поздравява ви избраната с вас църква във Вавилон, и син ми Марко” (5, 
13). Евангелист Марко е бил спътник и ученик на ап. Петър; бил е той също така спътник и на ап. 
Павел. Според свидетелството на ап. Йоан, запазено в съчинението на св. Папия Иераполски 
“Изяснения на Господните слова” (вж. Евсев. Кесар., Църк. ист., ІІІ, 39), еванг. Марко бил 
“изтълкувател” на ап. Петър и написал евангелие, в което изложил проповедта на ап. Петър и Иисуса 
Христа и Неговото учение. Ап. Петър бил близък на дома на Марковата майка Мария (вж. Деян 12, 
12-17). Еванг. Марко придружавал ап. Петър при първото му отиване в гр. Рим, дето и написал своето 
евангелие. Сам ап. Петър е могъл да нарича еванг. Марко негов духовен син. Навярно ап. Петър го е 
кръстил, както 
---------------- 

1 Kommentar, 1893. Вж. Н. Аppel, цит. съч., 101. 
2 Einl. i. d. N. T., 4. 5 Aufl., 1921, 138 
3 Einl. i. d. N. T., 3. Aufl. 1924, 11. 
4 Силван бил написал І Петр. свободно в името на ап. Петър и под негов авторитет, или пък по поръка на ап. 

Петър, след като при него дошли християни от Мала Азия. Einl. i. d. N. T., 107. 
5 Силван, като секретар на ап. Петър, написал І Петр. под авторитета на ап. Петър; на Силуан се дължи стилът на 

посланието, използването на 70-те и на ап. Павловите послания. Einl. i. d. N. T., 8. Aufl., bearb. v. Joh. Behm, 1936, 240= 
6 Силуан съставил свободно І Петр. по указанията на ап. Петър. Einl. i. d. N. T., 1946, 293. 
7 Einl. i. d. N. T., 2. Aufl, 1905, 680. 
8 Der hl. Petrus und seine Briefe, 1932, 116. 
9 Einl. i. d. N. T., 4. Aufl., 1933, 298. 
10 Grundriss der Einl. i. d. N. T., 1938, 163-164. 
11 Kurzgef. Einl. i. d. N. T., 5. Aufl., 1939, 158-159. 
12 Jacquier Histoire ІІІ 260; Henkel, Der zweite Brief des Apostelfursten Petrus, in: BSt 9,5 (1904). Вж. М. Меinertz, цит. 

съч., 198. 
13 Вж. Н. Аppel, цит. съч., 102. 
14 Einl, i. d. Heil. Schrift. Alt. и N. T., 3. T., 5. Aufl., 1905, 227. 
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предполагат мнозина учени.1 Ad. Harnack2 счита неоснователно местата І Петр. 1, 1 и І Петр. 5, 12-14 
за по-късна прибавка към посланието.3 Ако те не са такива, заявява той, тогава ще трябва да се счита, 
че автор на І Петр. е ап. Петър. Като пречка за признаването на ап. Петър за автор на І Петр. някои 
учени изтъкват обстоятелството, че той не познавал лично християните (в страните Понт, Галатия, 
Кападокия, Асия и Витиния), към които отправя своето послание. Както обаче бе посочено от нас 
(вж. стр. 6, 7), ап. Петър след чудесното си освобождение от тъмницата, в която бил затворен по 
заповед на цар Ирод Агрипа І, напуснал Палестина заедно с еванг. Марко, и като минал през 
горепосочените страни и гр. Коринт, отишъл в гр. Рим. 

Авторът на І Петр. на много места в посланието представя себе си като свидетел на 
Христовите дела, като ученик на Иисуса Христа, запознат непосредствено с Неговото учение. “Ония, 
пише той на своите читатели, които са между вас презвитери, моля аз, съпрезвитер техен и свидетел 
(mavrthV) на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се открие” (5, 1). Като 
очевидец на Христовите дела изтъква той себе си и във второто си послание: “ние ви явихме силата и 
пришествието на Господа нашего Иисуса Христа, не като следвахме хитро измислени басни, а като 
станахме очевидци на Неговото величие” (1, 16). След като говори в същото си послание за гласа на 
Бога отца през време на преобразяването на Иисуса Христа на планината Тавор, той подчертава: “и 
тоя глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на светата планина” (1, 18). Че авторът на І 
Петр. е бил непосредствено запознат с учението на Иисуса Христа, могат да бъдат приведени като 
примери следните места в посланието му: 1, 17 (= Мат. 6, 9); 2, 12 (= Мат. 5, 16); 4, 14 (= Мат. 5, 11). 
На много места в І Петр. се проявява характерът на ап. Петър: жива и образна мисъл, даване бърз 
израз на появилите се у него мисли и чувства, бързо пристъпване към дейност, твърдост във вярата и 
надеждата и др. (1, 3, 7, 13; 5, 9 и др.). 

Авторът на І Петр. е иудеин. Това се вижда от обстоятелството, че той познава много добре 
Ветхия Завет и го използвал нашироко в своето послание (вж. стр.13, 14). Както в първото си 
послание, така и във второто, а също така и в своите речи ап. Петър говори подробно, като в никоя 
друга новозаветна книга, за ветхозаветните пророци и за предсказанията им относно някои 
новозаветни събития, които предсказания те били извършили по вдъхновение на Дух Свети (вж. І 
Петр. 1, 10-12; ІІ Петр. 3, 2; Деян. 1, 16; 3, 18-24; 10, 43 и др.). 
В І Петр., както също и във ІІ Петр. и в речите на ап. Петър, запазени в книгата Деяния на св. 
апостоли, има много общо в изложението на някои основни догматични истини, каквито са: истините 
за страданията на Иисуса Христа, за Неговото възкресение, 
---------------- 

1 Вж. Хр. Н. Гяуров, Евангелие от Марко, Годишн. На Соф. универс., Богосл. факулт.  т. ХІV. 3, 1936/37, стр. 6 сл. 
2 Chron., 1897, В. І. Т. 2., 455 ff. 
3 Против това мнение на Harnack привежда здрави доказателства Н. Аppel – Einl. 1. d. N. T., 1922, 107. 
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за християнската надежда и др. (вж. І Петр. 1, 3-5, 21; 2, 21-25; 3, 18-22; 5, 1; ІІ Петр. 1, 16-18; Деян. 1, 
22; 2, 23-27, 32; 3, 14-18; 4, 10; 5, 30-32; 10, 39-41 и др.). Обръща внимание върху себе си 
обстоятелството, че в І Петр. и в речите на ап. Петър има много места, които са еднакви не само по 
съдържание, но в известни отношения и по форма (І Петр. 1, 20 = Деян. 2, 23; І Петр., 2, 4-6 = Деян. 4, 
11 и др. 

Авторът на посланието е бил началстващо лице в църквата. Обръща се към презвитерите с 
наставления, като нарича себе си техен “съпрезвитер ( sunpresbuvteroV )” “Ония, пише им той, които 
са между вас презвитери, моля аз, съпрезвитер техен и свидетел на Христовите страдания и 
съучастник в славата, която има да се открие: пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате 
не принудено, а доброволно (и богоугодно), не заради гнусна корист, но от усърдие, и не като 
господарувате над причта ( tẁn klhvrwn ), а като давате пример на стадото”. (5, 13). 

Мнозина учени при разглеждането на въпроса относно подлинността на І Петр. спират 
вниманието си върху 5, 12, дето ап. Петър казва: “написах ви накратко по Силуан ( diÉa Silouanoù ), 
верния брат, както мисля ( toù pistoù ajdelfou`, wJV logivzomai), като ви утешавам и уверявам, че това е 
истинска Божия благодат, в която вие стоите”. Едни от тези учени, протестанти и католици, 
обясняват думите “diÉa Silouanoù“ не в смисъл, че посланието било изпратено по Силуан, а в смисъл, 
че посланието било написано при дейното участие на Силуан, като определят различно това участие 
(вж. стр. 22, 23). Според привържениците на това мнение, като се приеме, че посланието било 
написано при съдействието на Силуан, или пък че било написано от  Силуан под ръководството на 
ап. Петър, може да се обясни добрият гръцки език на посланието, използването на Ветхия Завет по 
превода на 70-те, еднаквостта по много места, по мисли и идеи между І Петр. и посланията на ап. 
Павел до Римляните и Ефесяните. 

Обаче действителният смисъл на думите “diÉa Silouanou`” е, че посланието било изпратено по 
Силуан. Като казва за Силуан “верния брат, както мисля”, ап. Петър изтъква на читателите на своето 
послание, че Силуан, по когото той изпраща посланието, е надежден човек, че посланието, което той 
носи, е действително послание на ап. Петър и че в него е изложена истинската Божия благодат. Така 
се изразява ап. Петър за Силуан, защото, изглежда, Силуан не е бил лично познат на някои от 
читателите на посланието. – Предлогът diÉa в израза “diÉa Silouanoù” е употребен в също такъв 
смисъл, в какъвто той е употребен в подобни изрази в древната християнска писменост. – Св. 
Игнатий Богоносец († 107): послание до Филаделф. 11, 2: “поздравява ви любовта на братята в 
Троада, отдето аз ви пиша по Вура (gravfw uJmi`n diÉa Bouvrron); вж. също посл. до Смирн. 12, 1; до Рим. 
10, 1. – Св. Поликарп Смирненски († 155): посл. до Филип. 14, 1: “написах ви това по Кресцента ( 
tau`ta e[graya uJmi`n diÉa KrhvskentoV ), когото аз винаги съм ви препоръчвал и сега също препоръчвам”. 
Ап. Петър не е имал нужда от Силуан в езика и стила на посланието, защото той сам е знаел, особено 
като галилеец, много добре гръцки език (вж. стр. 13). Мнозина учени приемат също, че ап. Петър е 
знаел добре гръцки език: Р. Feine1, W. Michaelis2 и др. Не е имал нужда той също от  
---------------- 

1 Einl. i. d. N. T., 8. Aufl., bearb. v. l. Behm, 1936, 239. 
2 Einl. i. d. N. T., 1946, 42, 292. 
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съдействието на Силван при изложението на някои мисли и идеи, взети из някои послания на ап. 
Павел, защото самият той е имал под ръка и е познавал добре посланията на ап. Павел, написани до 
времето, когато било написано ІІ Петр. В това си послание ап. Петър пише следното за ап. Павел и 
неговите послания: “и дълготърпението на Господа нашего считайте за спасение, както и 
възлюбеният наш брат Павел ви писа според дадената му мъдрост, както той говори за това и във 
всички послания, дето има някои места мъчни за разбиране, които невежи и неукрепнали изопачават, 
както и другите писания за своя си погибел"”(3, 15-16). Като е знаел добре гръцки език, ап. Петър не е 
имал нужда също да прибягва към помощта на другиго при използването на превода на 70-те, който 
превод е използван също и от други новозаветни свещени писатели: еванг. Матей, еванг. Марко, ап. 
Павел и др. Ако се допусне, че Силван е оказал някакво съдействие на ап. Петър при писането на 
неговото първо послание, не може да се определи какво е било това негово съдействие, защото няма 
за него никакви указания нито в самото послание, нито в древната християнска писменост.1 
---------------- 

1 Литература върху първото послание на ап. Петър посочват: Н. Е. F. Guericke, Введение в новозаветныя книги 
Священнаго Писания, перевод под редакц. архим. Михаила, Москва, 1869, І, 239; – авторът на “Первое соборное послание 
св. ап. Петра” в Толк. Библия, Петерб., 1912, т. Х, 263-64; – М. Мeinertz, Einl. i. d. N. T., 4. Aufl, 1933, 294; – P. Feine, i. d. 
N. T., 8. Aufl., bearb. v. Loh, Behem, 1936, 236; W. Vrede, Der hl. Petrus und seine Briefe, 1932, 79; – K. Th. Shafer, Grunpriss 
der Einl. i. d. N. T., 1938, 160; W. Michaelis, Einl. I. d. N. T., 1946, 293-4. 
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