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Евангелието на евреите е едно от древните апокрифни евангелия, което най-
много се е изследвало в богословската литература. Изследването на това евангелие
се е започнало от преди няколко столетия. Особено много се е засилило това
изследване от времето на Лесинг, който виждал в евангелието на евреите основата
на синоптичните евангелия1. Върху евангелието на евреите се е създала обширна
литература. Причината, за да се обръща особено внимание върху това евангелие, се
заключава в обстоятелството, че то се счита от мнозина богослови, като ключ за
разрешение на въпроса относно произхода на синоптичните евангелия. Според
Хилгенфелд, “в евангелието на евреите трябва да се търси архимедовия пункт на
целия евангелски въпрос, който напразно досега се е търсил у Марк”. 2 Като се
отдава важно значение на евангелието на евреите при разрешаването на въпроса за
произхода на синоптичните евангелия, в същото време се и признава, че
изследването на това евангелие е придружено от големи затруднения. Тези
затруднения се предизвикват от следните две обстоятелства: 1) пълният текст на
евангелието на евреите не се е запазил до нас; стигнали са до нас само няколко
извадки от това евангелие в съчиненията на древните църковни писатели, за някои
от които и до сега се спори, дали принадлежат на евангелието на евреите; 2)
оскъдни са древните исторически свидетелства за произхода на това евангелие;
освен това, малкото сведения, които някои от древните църковни писатели дават за
това евангелие, са в някои отношения неясни и противоречиви. Посочените две
обстоятелства са станали причина, да се появяват в богословската литература
разнообразни и противоречиви възгледи върху произхода, съдържанието и
---------------------                          

1 Lessing, Neue Hypothese u. s. w., theol. Nachlass, 1784, вж. Rud. Handmann, Das Hebräer –
Evangelium, Texte und Untersuchungen. B. 5. Leipzig, 1888 S. 1.

2 Вж. у R. Handmann, Op. cit. S. 19.
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значението на евангелието на евреите. Големите затруднения, които се появяват,
при изследването на евангелието на евреите, изтъква също така и Х. Вайтц в
началото на своята статия: “Иудео-християнски евангелия в древно църковната
литература”. “Проблемът, за който се касае, казва той, е един от най-трудните на
апокрифната литература; трудна е поради оскъдността и несъгласието на
патристичните свидетелства, трудна е също поради твърде много противоречащите
помежду си резултати на научното изследване.”1    

Указанията за литературата върху евангелието на евреите могат да бъдат
намерени у следните автори: 1) Rudolf Handmann, Das Hebrдer – Evangelium, Texte
und Untersuchungen, B. 5. Leipzig, 1888, S. 1 – 25; 2) Theodor Zahn, Geschichte des
neutestamentlichen Kanons. 2 B. 2 H. Erlangen und Leipzig, 1892, S. 642; 3) Otto
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 1 B., 2 Auflage, Freiburg im
Breisgau, 1913, S. 517 – 518; 4) H. Waitz, Die judenchristlichen Evangelien in der
altkirchlichen Literatur, в Neutestamentliche Apokryphen, издадени от Edg. Hennecke,
2 Aufl. Tьbingen, 1924, S. 10.

Апокрифни иудео-християнски евангелия. В първите векове на
християнството се появили апокрифни евангелия не само на християнска, но и на
иудео-християнска почва. Апокрифни евангелия се появявали главно между тези
християни, които се били отклонили от учението на православната християнска
църква и изпаднали в разни ереси. Също така и апокрифни иудейски евангелия се
появили между тези от християните – иудеи, които не се придържали строго от
новото Христово учение, не се отказвали от изпълнението на вехтозаветния
Мойсеев закон и възприемали някои, несъгласни с учението на църквата,
положения. Апокрифни иуд. – християнски евангелия намираме, например, у
иудействуващите християни, известни под името назареи и евионити. В древната
християнска литература има сведения за някои иудео-християнски евангелия. Тези
сведения обаче са оскъдни и често пъти противоречиви помежду си. Запазили са се
до нас и някои фрагменти от апокрифни иудео-християнски евангелия. Но не е
указано точно, от какви иудео-християнски евангелия са тези фрагменти. Поради
това в научната богословска литература се изказват разнообразни и противоречащи
помежду си мнения както относно числото на древните иудео-християнски
евангелия, така и относно това, към кои от тези апокрифни евангелия принадлежат
запазилите се до нас фрагменти.
-----------------------------             

1 Edg. Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen, 2 Auflage, Tübingen, 1924, S. 10.
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Според едни изследователи, като Шнекенбургер,1 Реш2 и др., имало само едно
апокрифно иудео-християнско евангелие, евангелие на евреите, което с течение на
времето претърпяло две редакции: назарейска и евионитска. Назарейската
редакция, според тези изследователи, е по-стара и се приближава до
ортодоксалното християнско учение. Евионитската редакция пък е по-нова и е с
гностичен характер. Повечето от изследователите като Хандман,3 Харнак,4 Цан,5

Белзер,6 Барденхевер7 и др., приемат, че имало две отделни, самостойни по
произход апокрифни иудео-християнски евангелия: 1) евангелие на евреите, което
се употребявало от назарейската секта и поради това се нарича още назарейско
евангелие, и 2) евангелие на евионитите или евионитско евангелие, което в
древността било известно още под името евангелие на дванадесетте апостоли.
Алфред Шмидтке пък намира, че евангелието на назареите и евангелието на
евреите са две различни помежду си евангелия и че евангелието на евреите и
евангелието на евионитите не са две отделни евангелия, а са едно и също
евангелие.8 В последно време Х. Вайтц се старае да докаже, че в първите векове на
християнството е имало три отделни иудео-християнски апокрифни евангелия: 1)
евангелие на назареите, 2) евангелие на евионитите и 3) евангелие на евреите.9

Измежду гореизложените възгледи върху иудео-християнските апокрифни
евангелия най-правдоподобен и отговарящ на действителността е възгледът на
повечето изследователи, според които се признава съществуването само на две
иудео-християнски апокрифни евангелия: евангелие на евреите или назареите и
евангелие на евионитите или на 12-те апостоли. Основания за истинността на този
възглед ние ще дадем в нататъшните наши изследвания върху евангелието на
евреите в този труд.
------------------------

1 Вж. R. Handmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 9 –10.
2 Alfr. Resch, Agapha, aussercanonische Schriftragmente, Texte und Unteersuchungen, B. 15,

Leipzig. 1906, S. 364.
3 R. Hadmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 111.
4 Ad. Harnack, Die Chronologie dertaltchristlichen Literatur bis Eusebius, 1 B., Leipzig, 1897, S.

628 – 29.
5 Th. Zahn, Gcschichte des neutestamentlichen Kanons, 2 B, 2 2 H., Erlangen und Leipzig, 1892,

S. 724.
6 Joh. Ev. Belser, Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl. Freiburg im Breisgau, 1905, S . 808.
7 Otto Bardenhewer, Geschichte der altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl. Freiburg im Breisgau,

1913, S. 518.
8 Alfred Schmidtke, Neue Fragmente und Untersuchungen zu den judenchristlichen Evangelien,

Texte und Untersuchungen, 37 B., Leipzig, 1911, S. III, 161, 170.
9 H. Waitz, Die judenchristlichen Evangelien in der altkirchlichen Literatur, в Neutestamentlichen

Apokryphen от Edg. Hennecke, 2 Aufl., Tübingen, 1924. S. 16 – 17. 
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Назареи (или назореи – nazwpai oi, Деян. 24, 5; Епифаний, Ереси, 29, 1) и
евионити (или евионеи – e biwnai oi). Тъй като при изследването на евангелието
на евреите често пъти ще се натъкваме на назареите, у които се е появило това
евангелие и които се ползвали от него, необходимо е предварително да се
запознаем с тяхната история. Като разглеждаме въпроса за назареите, не можем да
не засегнем и въпроса за евионитите, понеже между назареите и евионитите има
тясна историческа връзка. В древната християнска литература не намираме пълни и
ясни сведения относно споменатите две иудео-християнски секти. Първи по-
подробни сведения за евионитите ни дава св. Ириней в съчинението си “Против
ересите”, че светът е сътворен от Бога; но в отношение към Господа те изказват
мнение, подобно на Керинт и Карпократ. Те се ползуват само от евангелието на
Матей, отхвърлят апостол Павел, като го наричат отстъпник от закона. Относно
пророческите писания, те се стараят да ги обяснят чрез извъртания; извършват
обрязването, пазят обредите на закона и начина на живот на иудеите, тъй че се
покланят на Йерусалим, като че ли той е дом Божий”.1 На други места в своето
съчинение “Против ересите” св. Ириней съобщава, че евионитите гледали на Исуса
Христа като на обикновен човек, родил се от брачното съжителство между Йосиф и
Мария.2 За произхода и историята на евионитите не намираме сведения у св.
Ириней. За евионитите говори също така и св. Иполит Римски. Той съобщава, че
основател на евионитите бил някакъв си еретик Евион.3 Евионитите, според
Иполит, учили подобно на Керинт и Карпократ.4 Сведения за евионитите има също
така у Ориген.5 Според Ориген, евионитите водели своето начало още от първите
времена на християнството. “Евионити се наричат, пише той, иудеите, които
приемат Исуса като Христос (w V CriVto n)”6. Те се делят на два класа. Едни от тях
признавали Христа за Бог, а други не.7 Но и двата класа евионити, според Ориген,
отхвърляли посланията на ап. Павeл.8 Тертулиан също съобщава, че основател на
евионитите бил Евион.9 Сведения за евионитите, подобни на тези у Ориген, само че
по-обширни, 
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намираме у Евсевий Кесарийски. Евсевий, също като Ориген, дели евионитите на
два класа. Евионитите от първия клас не считали Исус Христос за Бог. Те “Го
почитали, пише сам Евсевий, за беден и обикновен човек, който само заради
нравственото си усъвършенстване бил признат за праведен и който се родил от
съединението на мъжа с Мария. Те считали за необходимо пазенето на обредовия
закон, като че ли едната вяра в Христос и съобразеният с нея живот не могли да ги
спасят.”1 Вторият клас евионити, според Евсевий Кесарийски, били по-умерени. Те
признавали, че Исус Христос се бил родил от Дева Мария и Св. Дух, но все пак не
приемали предвечността на Неговото битие и не Го считали за Слово и Премъдрост
на Бога. Умерените евионити, подобно на строгите, пазели обредите, предписвани
от закона, наричали ап. Павел отстъпник от закона и отхвърляли неговите писания.
Те се ползвали само от евангелието на евреите, а другите Писания малко
уважавали. Заедно с християните тези евионити празнували неделния ден, като ден
за възпоменание на Христовото възкресение. Но в същото време те празнували и
съботата. 2 И според Евсевий Кесарийски евионитите водели своето начало от
първите времена на християнството, защото както съобщава той, още “първите
християни (oi prw toi) ги наричали евионити”. 3 Евионитите, според Евсевий,
били наречени така, не защото техен основател бил някой си Евион, а заради
“оскъдността на своя ум, тъй като това име у евреите значи “беден”. 4 Първите
християни нарекли иудействащите християни евионити, като са имали пред вид
тяхното “оскъдно и унизително понятие за Христа”. 5 Преди Ориген и Евсевий
Кесарийски за два вида иудействащи християни, признаващи Христос за Бог и
отричащи Неговото Божество, говори още св. Иустин Мъченик, но без да
употребява названието евионити. 6 Между древните църковни писатели най-много
сведения за назареите и евионитите дава св. Епифаний Кипърски. В своето
съчинение “Ереси” той трактува специално за назареите (29 ерес) и евионитите (30
ерес). Но сведенията, които св. Епифаний дава за тези две иудейски секти, не са
ясни и точни. Поради това мнозина изследователи, като Хандман, 7 Шмидтке8 и др.,
отхвърлят тези сведения. Но
-----------------------------------        

1 Църковна история, 3, 27, 2.
2 Op. cit. 3, 27, 3 – 6.
3 Op. cit. 3, 27, 1.
4 Op. cit. 3, 27, 6.
5 Църк. История, 3, 27, 1.
6 Разговор с Трифон Иудеянин, гл. 47.
7 Das Hebräer – Evangelium, S. 106.
8 Neue Fragmente und Untersuchungen zu den judenchr. Evangelien, S. 100, 104.
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въпреки своята неясност, сведенията на св. Епифаний за назареите и евионитите
съдържат ценен исторически материал. Според Епифаний, назареите водели своето
начало още от първите времена на християнството, когато всички повярвали в
Христа се наричали назареи, защото Христос живял в Назарет, и този град се
считал като Негово родно място.1 Но като отделна секта назареите започнали да се
проявяват, когато голяма част от християните - иудеи, малко преди разрушението
на гр. Йерусалим (70г.), се преселили в местностите на изток от р. Йордан – в
Декаполис, Перея (гр. Пела) и Васан (с. Кокави). Някои от тях се заселили и в долна
Сирия, в гр. Верея, на изток от Антиохия.2 В своето учение назареите, според
Епифаний, не се отличавали рязко от учението на православната църква. “Те имат,
пише Епифаний, цялото (plhpre;staton) евангелие според Матей на еврейски. У тях
то се пази точно, както от начало е било написано с еврейски букви.”3 Подобно на
Иполит и Тертулиан, Епифаний съобщава, че основател на евионитската ерес бил
Евион, който действувал в местностите на изток от р. Йордан около времето на
разрушението на гр. Йерусалим. 4 Евионитите, според Епифаний, се различавали от
назареите. Тяхното учение рязко се отклонявало от учението на православната
църква. То имало гностически характер. Евионитите, като назареите, пазели
вехтозаветния обредов закон. Те не признавали Христос за Бог и не приемали
догмата за троичността на Бога. Евионитите, както съобщава св. Епифаний, се
ползували също от евангелието на Матей, но това евангелие у тях не било пълно, а
било изопачено и осакатено (nenoqeume ny, kai; h krwthriasme ny).5 Кратки
сведения за назареите намираме у бл. Йероним. Той съобщава, че още в негово
време имало назареи в сирийския град Верея. Тези назареи се ползвали от
евангелието на Матей на еврейски език. Бл. Йероним снел копие от тяхното
евангелие и то превел на гръцки и на латински език. 6 Сведенията, които блаж.
Йероним дава за назареите са особено важни поради това, че сам бл. Йероним бил в
тяхната среда и общувал с тях. Както Иполит, Тертулиан и Епифаний, също така и
бл. Йероним счита, че основател на евионитите е Евион. Ако ние пазим обредовия
Моисеев закон, пише блаж. Йероним, “падаме в ереста на Керинт и Евион, които
заради това били
---------------------------                      

1 Ереси, 29, 1.
2 Ереси, 29, 7.
3 Ереси, 29, 9.
4 Ереси, 30, 1.
5 Ереси, 30, 13.
6 De vir. iII. c. 3.
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анатемосани от отците, че като вярвали в Христа, примесвали към Христовото
евангелие обредите на закона и така изповядвали нещо ново, като не оставяли
древното.”1 Като тълкува последните думи от 3 гл. 13 ст. на посланието на Павел до
Галатяните, блаж. Йероним казва: “Тези думи Евион, известен полухристиянин и
полуиудей, превел така: o ti u{briV Qeou o krema menoV, т. е.: защото увисналия
е срам за Бога.”2 На евионитите блаж. Йероним гледа като на отделна ерес. Макар
блаж. Йероним да нарича назареите “съучастници на евионитите” (abjonitarum
socii),3 той разграничава назареите от евионитите. Общото между назареите и
евионитите според блаж. Йероним се заключава в това, че и едните и другите пазят
обредовия Мойсеев закон. Назареите в своето догматично учение не се различават
рязко от учението на православната църква. Те, както съобщава блаж. Йероним,
“вярват в Христа, Сина Божия, роден от Дева Мария, и казват, че Той е Онзи, Който
пострадал при Понтия Пилат и възкръснал, -- в Когото и ние вярваме; но, като
желаят да бъдат и иудеи и християни, те не са нито иудеи, нито християни.” 4

Ето какви сведения за назареите и евионитите ние намираме у древните
църковни писатели. Какви заключения могат да се направят от тези сведения? –
Тъй като има противоречие между някои от тези сведения, едни от тях ще трябва да
се приемат, а други да се отхвърлят. Като несъмнено ще трябва да се счита, че
назареите водят своето начало още от първите времена на християнството, когато
първите повярвали в Христос иудеи се наричали и назареи, понеже Христос бил
жител на гр. Назарет. Дали навсякъде в Палестина те се наричали с това име, не
може да се твърди. Вероятно е, че те се наричали така само на някои места в
Палестина. Първоначално назареите се числели към православната християнска
църква. Като отделно общество те започнали да се сформират след апостолския
събор в гр. Йерусалим, когато около времето на разрушението на Йерусалим се
преселили в местностите на изток от реката Йордан – Перея, Декаполис и Васан.
Някои от назареите се преселили в гр. Верея, на изток от гр. Дамаск, в долна
Сирия.5 Назареи в гр. Верея имало още в
---------------------------------                        

1 Писмо 112, до Августин.
2 Comm. in Gal. ad 3, 13.
3 Comm. in Gal. ad с. 1, 12.
4 Писмо 112, до Августин.
5 Неоснователно Шмидтке се старае да докаже, че назарейската община била основана още

в първите времена на християнството в гр. Верея, в долна Сирия, и че тази община няма нищо общо
с иудейските християнски общини, преселили се около времето на разрушението на Йерусалим в
местностите на изток от р. Йордан. Освен Епифаний и блаж. Йероним ясно свидетелствува, че
назареи е имало не само в гр. Верея, но и на много други места на Изток (Писмо 112, до Августин).
Вж. Schmidtke, Neue Fragmente…, S. 95 – 126.
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края на ІV век, във времето на блаж. Йероним, който живял между тях и преписал
тяхното евангелие на еврейски (арамейски) език. През петия век назареите вече
изчезват. Като се отделили от православната църква, назареите макар в общи черти
да запазили православното учение. Все пак изпаднали в някои съществени
неправославни учения. Те строго пазили обредовия Мойсеев закон, ползвали се
само от тъй нареченото евангелие на евреите и отхвърляли посланията на ап. Павел,
както съобщава Евсевий Кесарийски.1 Назареите, според Евс. Кесарийски
приемали, че Христос се бил родил от Дева Мария и Св. Дух, но не допускали
предвечността на Неговото битие и не Го изповядвали като Слово и Премъдрост на
Бога. 2

Евионитите се появили из средата на назареите. Техен основател бил някой
си Евион, който действувал в местностите на Изток от р. Йордан, след
разрушението на гр. Йерусалим. Повечето от западните богослови, като
Барденхевер,3 Улхорн4 и др. приемат, че не е съществувало някакво си лице с името
Евион, като основател на евионтската ерес. Тези богослови обясняват, че
названието “евионити” произлиза от еврейската дума evionim (или evionajia), която
значи “бедни”. Така били наречени бедните потомци и последователи на
християнската община в Йерусалим, членовете на която още в посланието на ап.
Павел към Галатяните (2, 10) се наричали “бедни” – ptwcoi . Но за Евион, като
основател на евионитската ерес, има твърди свидетелства у Иполит, Тертулиан,
Епифаний и Йероним, както вече видяхме. Блаж. Йероним даже привежда един
цитат от негови тълкувания. В един флорилегий, съставен около 700-та година под
заглавие “Doctrina partum de incarnatione Verbi” се привеждат три цитата от едно
тълкувание на пророците, приписвано на Евион – ‘Sbi wnoV e k th V peri;
profhtw n e xhgh sewV.5 При тези данни не може да се отрича съществуването на
Евион. Евионитите живели в местностите на изток от р. Йордан, където живели и
назареите.6 Но по своето учение те се отличавали от назареите. Ползували се от
свое евангелие, различно от евангелието на евреите, употребявано от назареите.
Подобно на назареите и 
------------------------------                    

1 Църк. История, 3, 27, 4.
2 Jbid., 3, 27, 3.
3 Gesch. d. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 377 – 8.
4 Realencyklop. für protest. Theol. u. Kirche, 3 Auflage, B. 5, S. 126.
5 “Doctrina Partum” издание на Fr. Diekamp, Münster i. W. 1907, S. 302 f. Вж. у O.

Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Liter., 1 B., 2 Aufl., S. 378.
6 Така предполага и Ioh. Belser, Einleitung in das Neue testament, 2 Aufl., S. 807.
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евионитите пазели строго изпълнението на обредовия Мойсеев закон. Евионитите
не считали Христос за Бог, а гледали на Него като на обикновен човек, родил се от
Йосиф и Мария. Учението на евионитите имало гностически характер. Виден
представител на евионитите е Самах, които живял през втората половина на втори
век, превел Св. Писание на Вехтия Завет и написал коментар на евангелието на
Матей (т. е. на евангелието на евионитите, което има за своя основа евангелието на
Матей). Евионитската ерес изчезва през шестия век.

Фрагменти от евангелието на евреите. От евангелието на евреите са се
запазили до нас, в съчиненията на древни църковни писатели, 44 фрагмента. Десет
от тези фрагменти се повтарят, тъй че може да се каже, че до нас са достигнали
собствено 34 фрагменти от евангелието на евреите. Два фрагмента са запазени у
Климент Александрийски,1 три у Ориген,2 един в Оксирински папирус от 3-ия век, 3

три – у Евсевий Кесарийски,4 един – в коптски превод на едно слово на Кирил
Йерусалимски,5 двадесет и един – в разни съчинения на блаж. Йероним6 и
тринадесет фрагмента се намират на полетата на няколко новозаветни ръкописи с
пояснението, че са взети от иудейското евангелие (to; i oudako n), под което
евангелие трябва да се разбира евангелието на евреите, както предполагат почти
всички изследователи; неоснователно твърди Алфр. Реш, след откриването на
първите четири фрагмента, че тези фрагменти, не се отнасят към евангелието на
евреите, в назарейската му редакция (Agrapha, 251). Четири от последните
фрагменти, отнасящи се към евангелието на Матей: 4, 5; 16, 17; 18, 22 и 26, 74 се
съдържат в един новозаветен ръкопис от ІХ в.7 и са обнародвани от Тишендорф в
Notitia edit. cod. bibl. Sinaitici (1860). Шмидтке е намерил фрагмента, отнасящ се
към Мат. 26, 74, още в други два
----------------------           

1 Стром. ІІ, 9, 45; Стром. V, 14, 96.
2 Jn Joh. tom. II, 12; Jn Jer. hom. XV, 4; Jn Matth. tom. XV, 14.
3 В. P. Grenfell and A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papiri. Part 4, London, 1904, nr. 654.
4 Църковна Ист., ІІІ, 39, 17 (съобщава, че в евангелието на евреите се намирал разказът на

жената уловена в прелюбодеяние (вж. Йоан. 8. 3 – 11); Теофания у Mai, Nova partum bibl. IV, 1, p.
155. вж. Schmidtke, Neue Fragmente…, S. 34; Теоф. (сир.), ІV, 12. вж. Schmidtke, ibid.

5 Budge, Micellaneous Coptic texts, 1915 и V. Burch в IthSt, 1920, p. 310; вж. Ed. Hennecke,
Neutesamentliche Apokryphen, 2 Aufl., S. 54.

6 Ad. Ephes. V, 3 – 4; Comm. in Mich. ad. 7, 6; De vir. ill. c. c. 2, 3, 16; Comm. in Ies. ad: 11, 2;
40, 12, praef. In libr. XVIII; Comm. in Ezech. ad: 16, 13; 18, 7; Comm. in Matth. ad: 2, 5; 6, 11; 12, 13; 23,
35; 27, 16; 27, 51; Dial. adv. Pelag. III, 2 (два фрагмента); Ер. 20 ad Damasum; In Psal 135; Epist. 120, 8
ad Hedibiam,

7 Oxford, Bodl. Misc. Gr. 310. – Petersburg, K. Ö. Bibl. 54.
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ръкописа от ХV в.,1 само че поставени не в полето, а в самия текст, вместо
каноническия. Същият фрагмент, както и фрагмент отнасящ се към Мат. 18, 22, той
бил намерил в един ръкопис от ХІ в.2 Фрагментите, отнасящи се към Мат. 16, 17 и
26, 74 Шмидтке намерил още в един ръкопис от Х в., пазещ се в библиотеката на
манастира th V Panagi aV th V Ei kosifoini sshV (под. № 124), който се намира
в околностите на македонския град Драма. В същия ръкопис Шмидтке намерил
осем фрагмента от иудейското евангелие (евангелие на евреите). Един нов
фрагмент той намерил и в ръкописа от ХІ в.,3 в които се съдържали и фрагментите,
отнасящи се към Мат. 18, 22 и 26, 74.4 Кодексите, на полетата на които се намират
извадките от иудейското евангелие (евангелие на евреите), имат общо помежду си,
поради което може да се предположи, че са с един и същи произход. Всички те
водят своето начало от някое древно издание на евангелието (древен евангелски
кодекс). Това издание на евангелието се появило в Йерусалим, на планината Сион.
Основание за това служи обстоятелството, че в някои от споменатите кодекси и в
сродните на тях (всичко 36)5 се говори за светата гора в Йерусалим, т. е. за
Сионската планина. Кирил Йерусалимски в едно от своите катихизични слова6

съобщава за апостолската църква, построена на Сионската планина и известна в
следващите времена като h a gi a Siw n.7 В тази църква навярно е имало и
библиотека. Ерхард8 и Шмидтке9 предполагат, че в библиотеката на апостолската
църква на Сионската планина се пазил началният евангелски кодекс, от който
произхождат гореспоменатите евангелски ръкописи. Този кодекс се нарича
Сионски кодекс или Сионско издание на евангелието и се обозначава с буквата Z
(Zion=Сион). Кой е авторът на този кодекс и кога се е появил самият кодекс?
Трудно може да се отговори на тези въпроси. Шмидтке предполага, че авторът на
този кодекс е живял през времето от втората половина на ІV в. до края на V в.
Според Шмидтке авторът на Сионското издание на евангелието се е ползувал от
съчиненията на Аполинарий Лаодикийски (род. в 310 г.) и именно от неговия
коментар на Матеевото евангелие. Аполинарий Лаодикийски е знаел много 
---------------------                           

1 Paris, Bibl. Nat. Gr. 84. Paris, Bibl. Nat. Gr. 91.
2 Upsala, Univ. Gr. 4.
3 Вж. заб. 2.
4 Вж. Alfr. Schmidtke, Neue Fragmente…, S. 21 – 23.
5 Alfr. Schmidtke, Neue Fragmente…, S. 1.
6 XVI, 4, Migne, P. G. 33, 924.
7 Вж. Alfr. Schmidtke, op. cit., S. 12.
8 Römische Quartalschrift, V, 1891, вж. у Schmidtke, op. cit., S. 12.
9 Op. cit., S. 12.
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добре еврейски език1 и навярно е давал извадки в своя коментарий на Матеевото
евангелие от евангелието на евреите. Авторът на Сионското издание на евангелието
е взел своите фрагменти от евангелието на евреите от коментара на Матеевото
евангелие на Аполинарий Лаодикийски.2 Въз основа на това обстоятелство
Шмидтке предполага, че Сионското издание на евангелието, в което първоначално
се намирали запазените до нас фрагменти от евангелието на евреите, се е появило
между годините 370 – 500.3 С възгледа на Шмидтке за Сионското издание на
евангелието и съдържащите се в него фрагменти от евангелието на евреите се
съгласява Х. Вайтц.4 Но не може със сигурност да се предполага, че съставителят
на Сионския евангелски кодекс се ползвал при съставянето на своя кодекс от
коментари на евангелието. По-вероятно е да се предположи, че той се е ползвал от
разни древни евангелски ръкописи, между които е било и евангелието на евреите.
За думите в Мат. 2, 15: “за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който
казва: “от Египет повиках Сина си”, авторът на Сионският кодекс казва на полето
при Мат. 2, 21: “в някои копия (ръкописи) тук стоят” (e}n tisin a ntigpra foiV).5

Изразът “e}n tisin a ntigra foiV” той употребява и при мат. 6, 13.6 Този израз
показва, че авторът на Сионският кодекс е имал под ръка различни евангелски
ръкописи. Имал е под ръка също и иудейското евангелие (евангелието на евреите),
защото на няколко места казва: “to; ‘Iouda�ko n”. Ако авторът на Сионския кодекс
не се е ползувал от коментара на Аполинарий Лаодикийски, а е имал под ръка
самото иудейско евангелие, може да се предположи, че той е съставил своя кодекс
и по-рано от времето, когато е живял Аполинарий.

Запазените до нас фрагменти от евангелието на евреите ние ще приведем
по реда на местата от евангелието на Матей, към което се отнасят тези фрагменти.
Фрагментите даваме във връзка с местата, където те се намират. При някои
фрагменти посочваме и годината на появата на съчинението, в което те се намират,
защото това обстоятелство има известно значение при изследването на
фрагментите.

І. “Написано е в евангелието на евреите: “Когато Христос желаеше да
дойде на земята при човеците,
-----------------------                 

1 О. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 3 B., 1923, S. 287.
2 Alfr. Schmidtke, Neue Fragmente…, S. 31, 71.
3 Op. cit. S. 12.
4 У Edg. Hennecke, Neutestamentl. Apokryphen, 2 Aufl., S. 14.
5 Кодекс d 30 (спор. сигл. на Содена), пазещ се в манастира при гр. Драма. Вж. Schmidtke,

Neue Fragmente…, S. 22
6 To; o}ti sou e stin h Basilei a e}wV tou a mh;n e]n tosin a ntigra fois ou kei tai.

Ibid.
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Бог Отец избра една могъща сила на небето, която се казваше Михаил, и
предаде Христа на нейните грижи. И силата дойде в света, и бе наречена
Мария, и Христос беше седем месеца в нейното тяло.”

Този фрагмент се съдържа в един коптски превод на едно слово на Кирил
Йерусалимски.1 Отнася се към рождението на Исуса Христа. Мат. 1, 18 сл.

Приведеният фрагмент е взет навярно от разказа за рождението на Христа,
съдържащ се в евангелието на евреите. От съдържанието на фрагмента може да се
заключи, че разказът за рождението на Исус Христос в евангелието на евреите не е
еднакъв с разказа в евангелието на Матей (1, 18 – 25). Ясно личи неговият
апокрифен характер. Не може да се твърди, че във фрагмента има гностично
влияние, макар в него да се говори за небесна сила. Небесната сила е архангел
Михаил. Учението, че Св. Дева Мария била небесна сила архангел Михаил и че
Христос престоял седем месеца в тази сила, указва известен докетизъм. В
гореприведения фрагмент се говори за предвечното съществувание на Христос като
син Божий.

ІІ. “А те му казаха: “Във Витлеем Иудейски, защото така е написано чрез
пророка: “и ти Витлееме, земя Иудина…” Тук има грешка на преписвачите. Защото
ние се придържаме от мнението, че първоначално от евангелието било написано
така, както ние четем в самото еврейско, т.е. на Иуда, а не Иудейски.”

Блаж. Йероним, Тълкувание на Матей (2, 5 – 6). 398 г. Мат. 2, 5.
Някои от изследователите, като Креднер2 и др., намират, че тук блаж.

Йероним не говори за евангелието на евреите. Под думите “в самото еврейско” (in
ipso hebraico) те разбират еврейски текст на Вехтия Завет (Мих. 5, 2), от където е
взет цитатът у Матей (2, 6). Но не може под думите на блаж. Йероним “в самото
еврейско” да се разбира еврейският текст на Вехтия Завет. Под тези думи ще трябва
да се разбира евангелието на евреите.3 Че блаж. Йероним под “hebraico” разбира
евангелието на евреите, се вижда от обстоятелството, че същото название, само че
придружено с думата “evangelium” той употребява в тълкуванието на пророка
Иезекиил (5, 4). В 3 гл. на съчинението си “За знаменитите мъже” блаж. Йероним
нарочно подчертава, че
----------------------------                   

1 Budge, Miscellaneous Coptic texts 1915 и V. Burch в IthSt, 1920. p. 310. Вж. у Edg. Hennecke,
Neutestamentliche. Apokryphen, 2 Aufl., S. 54.

2 Вж. у Alfr. Resch, Agrapha, Texte und Untersuchungen, B. 15, Leipzig, 1906, S. 233.
3 Така разбира тези думи и Реш. Op. cit., S. 233.
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в евангелието на евреите при привеждането на свидетелства от Вехтия Завет се
следва не преводът на 70-те тълковници, а еврейският текст. Св. Епифаний също
така употребява названието “еврейско” – e braiko n.1 В извадките от евангелието
на евреите, поместени в полетата в поменатите по-рано евангелски кодекси, както
вече видяхме, същото евангелие се нарича “to; i oudako n”. Във Вулгата, в някои
италлийски ръкописи, в сирския евангелски текст на Куретон, а също така у
Киприан, стои не “иудейски”, а “на Иуда”. От гореприведените думи на блаж.
Йероним може да се заключи, че в евангелието на евреите се съдържало това, което
сега стои в евангелието на Матей в 2, 5 — 6, с разликата, че вместо “иудейски”
стояло “на Иуда”.

ІІІ. “В него (т. е. в евангелието на евреите, б. н.) обръща внимание това, че
навсякъде, където евангелистът или от свое лице, или от лицето на Господ
Спасителя привежда свидетелства от вехтозаветните книги, той следва не превода
на 70-те тълковници, а еврейският текст, от който (свидетелства) са, например,
следните две: “От Египет повиках Моя син”, и “че Назарей ще се нарече”.

Блаж. Йероним, “За знаменитите мъже”, гл. 3. 392 год. Мат. 2, 15. 23.
Ако в евангелието на евреите, както съобщава блаж. Йероним, имало

цитатите от Вехтия Завет: “От Египет повиках Моя син” и “че Назарей ще се
нарече”, които цитати се съдържат и в евангелието на Матей: 2, 15. 23, със
сигурност може да се предположи, че в това евангелие се съдържали разказите за
поклонението на мъдреците, за бягството на Йосиф в Египет, за избиването на
Витлеемските младенци от Ирод и за връщането на Йосиф от Египет и заселването
му в гр. Назарет (евангелието на Матей, 2 гл.).

ІV. “В евангелието според евреите, което макар да е написано на халдейски
и сирски език, но с еврейски букви, от което се ползуват и до днес назареите, в
евангелието според апостолите, или както мнозина предполагат, според Матей,
което се намира в Кесарийската библиотека, се повествува: “Ето майката на
Господа и Неговите братя Му казваха: “Йоан Кръстител кръщава за опущение
на греховете; да идем и да се кръстим от него”. той обаче им каза: “Какво
съгреших, че да ида и се кръстя от него, освен ако самото това, което казах, е
незнание?”

Блаж. Йероним, “Разговор против пелагианите”, 3, 2. 415 год. Към Мат. 3, 13
сл.
За разговора между Исуса Христа, Неговата майка и братята Му преди кръщението
Му от Йоан няма указания
----------------------              

1 Ереси, 30, 13.
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нито в едно от синоптичните евангелия. Авторът на съчинението “De rebartismate”,
появило се през 3-и век под името на св. Киприан Картагенски, съобщава, че
подобен разговор се съдържал в апокрифа “Проповед на Павел”,1 под който някои
изследователи разбират апокрифа “Проповед на Петър” (Kh rugma tou Pe trou). 2

Според този апокриф сам Исус Христос признавал Своята греховност и отишъл да
се кръсти не доброволно, а по принуждението на Своята майка. Едни
изследователи, като Алфр. Реш,3 Иох. Белзер4 и др., изказват мнението, че в
гореприведения фрагмент от евангелието на евреите се оспорвала безгрешността на
Исуса Христа, други пък, като Руд. Хандман,5 Дж. Ропс,6 намират, че не се отричала
безгрешността на Христа. И действително, трябва да се признае, че във фрагмента
не се говори против безгрешността на Христа. Думата “незнание” (ignorantia) в края
на фрагмента е употребена в смисъл на грях.7 Исус Христос признава Своята
безгрешност, когато казва: “Какво съгреших, че да ида да се кръстя от него?”
Думите на Христос: “освен ако самото това, което казах, е незнание (грях)”, трябва
да бъдат изтълкувани в следния смисъл: признанието на Христа, че той е
безгрешен, не може да се счита за грях, защото Той, като Бог, в действителност е
такъв. Такова едно признание никой от човеците не може да направи, защото няма
човек безгрешен (І Йоан. 1, 18). Разговорът между Христос, Неговата майка и
братята Му преди кръщението Му от Йоан няма историческа достоверност. Той
има легендарен характер. Думите във фрагмента “Йоан Кръстител кръщава за
опущение на греховете” съответстват на Марк. 1, 4 и на Лук. 3, 3. Но и у Матей се
говори за прощаване на греховете при Йоановото кръщение (3, 6). Безгрешността
на Исуса Христа се изтъква в евангелието на Матей, 3, 14.

V. “Според евангелието, което е написано на еврейски език, назареите четат:
“Върху Него слезе целият източник на Светия Дух”… По-нататък в евангелието,
за което преди упоменахме, намираме написано следното: “Случи се, че когато
Господ излизаше от водата, слезе целият източник на Светия Дух и почина
върху Него и Му каза: ”Сине Мой, във
----------------------------------             

   1 Вж. Alfr. Resch, Agrapha, S. 234.
   2 Вж. у O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 550.
  3 Agrapha, S. 234.
  4 Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 799.
  5 Das Hebärer-Evangelium, S. 67.
6 Die Sprüche Iesu, die in der kanonischen Evangelien nicht überliefert sind, Texte und

Untersuchungen, B. VIII, Leipzig, 1896, S. 127.
7 Th. Zahn., Geschichte des neutestament. Kanons, 2 B., 2 H., S. 689.
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всички пророци Те очаквах, за да дойдеш и да почина в Тебе. Защото Ти си
Моят покой; Ти си Моят първороден Син, –Ти, Който царстваш във вечност.”

Блаж. Йероним. Тълкувание на Исая, 11, 2. 409 год. Мат. 3, 16 – 17.
Разказът за кръщението на Христос от Йоан Кръстител в евангелието на

евреите съществено се различава от разказа на синоптиците. Той няма самостоен
характер, както твърди Ад. Харнак,1 а е свободна преработка на разказа в
евангелието на Матей (3, 16 – 17). Изразът “целият източник на Светия Дух” не се
среща нито в Св. Писание, нито пък в древната християнска литература. Под
думите “целият източник на Светия Дух” се разбират всичките благодатни дарове
на Св. Дух, за които се говори на много места в Св. Писание, както и в древната
християнска литература.2 При кръщението на Христа авторът на евангелието на
евреите вижда изпълнението на думите на пророк Исая: “И ще почива върху Него
Дух Господен” (11, 2). Думите в евангелието на евреите “и почина върху Него”
нямат паралел в евангелието на Йоан 1, 32. 33.3 В арабското евангелие за
детинството на Христа се среща нещо подобно: “Hic est filius meus dilectus, in quo
acquiesco”.4 Авторът на евангелието в своя разказ за кръщението на Господ
изхвърля явяването на Дух Светий във вид на гълъб, защото обръща главно
внимание не върху слизането на Дух Светий, а върху почиването на Дух Светий
върху Господа. Говоренето на Дух Светий, а не на Отец, при кръщението на Христа
се среща само в евангелието на евреите. Също така само в евангелието на евреите
се нарича Христос, първороден син на Дух Светий. Христос е първороден на Бога
Отца, като Син Божий (Йоан. 3:16; Евр. 1, 6), и на Св. Дева Мария, като човек (Мат.
1, 25; Лук. 2, 7).5

VІ. “Иудейското (евангелие) няма “в светия град”, но “в Йерусалим”.
Евангелски кодекс от ІХ в. Петроград, Импер. Публ. Библиотека. 54.

(Според Содена e 77, а според Тишендорф 566). Мат. 4, 5.
----------------------------------------                   

1 Die Hronologie, 1 B., S. 644. Харнак не намира, че липсата на гълъб има древен характер.
Такъв характер той придава на израза “първороден син”.

2 Йоан, 7, 39; Рим. 5, 5; Послание на Варнава, 1, 3 и др.
3 Вж. Th. Zahn, Gcsch. d. neutestamentl. Kanons, 2 B., 2 H., S. 689.
4 С. 54. вж. у Alfr. Resch. Agrapha, S. 235.
5 В Рим 8, 29 Христос се нарича първороден по отношение на членовете на Христовата

църква.
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В евангелието на Матей стои: “Тогава дяволът Го завежда в светия град” (4,
5). А в евангелието на Лука пък се казва: “И заведе Го в Йерусалим” (4, 9). Тук
текстът в евангелието на евреите стои по-близо до текста на евангелието на Лука,
отколкото до текста на евангелието на Матей. Но въпреки това не може да се каже,
че авторът на евангелието на евреите се е ползувал от евангелието на Лука, защото
много други места показват, че той е имал под ръка евангелието на Матей. Той е
изпуснал от евангелието на Матей само думите: “светия град”.

VІІ. а) “Ако пък някой приеме евангелието според евреите, дето сам
Спасителят казва: “веднага Ме хвана Моята майка, Светият Дух, за един от
Моите косми и Ме отнесе на голямата планина Тавор”, ще запита по-нататък,
как може да бъде майка на Христа, произлезлият чрез Словото, Дух Светий. Това
пък и тук не е трудно за обяснение.”

Ориген, Тълкувание на Йоан, том ІІ, 12. Мат. 4, 8.

б) “Ако пък някой приеме: “веднага Ме хвана Моята майка, Светият Дух,
и Ме отнесе на голямата планина Тавор”, и следващото, може да разбере от него
майката.”

Ориген, Тълкув. На Йеремия, бес. ХV, 4.

в) “На този, който ще чете “Песен на Песните” и който повярва на
евангелието, което от изданието на еврейски неотдавна преведохме и в което от
лицето на Спасителя се казва: “веднага Ме понесе Моята майка, Светият Дух, за
един от моите косми”, този няма да се усъмни да каже, че словото Божие е
произлязло от Духа, и поради това душата, която е невеста на словото, има Дух
Светий, като своя свекърва”.

Блаж. Йероним, тълкувание на Михей, 7, 6. 392 г.

г) “В евангелието, което е написано според евреите, назареите четат,
че Господ казва: “Веднага Ме отнесе Моята майка, Светият Дух”.

Тълкувание на Исая, 40, 12. 409 г.

д) “Също в евангелието на евреите, което четат назареите, Спасителят
се представя да говори: “веднага Ме грабна Моята майка, Светият Дух”.

Блаж. Йероним, тълкув. на Иезек., 16, 13. 410 – 15 год.
Някои изследователи, като напр. Реш,1 отнасят гореприведения фрагмент не

към разказа за Изкушението на Исуса Христа, а към разказа за преображението на
Господа.
-----------------------               

1 Agrapha, 240.
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Но този фрагмент трябва да се отнесе към разказа за изкушението на Христа, както
предполагат повечето изследователи, като Хандман,1 Белзер,2 Харнак,3 Шмидтке,4

Барденхевер,5 Вайтц6 и др. Исус Христос сам разказва Своето изкушение, защото
никой друг не е присъствувал на него; а при преображението са присъствали трима
от учениците на Христа. Едни от последните изследователи – Белзер, Барденхевер,
Вайтц, отнасят фрагмента към (Мат. 4, 1), а други пък – Харнак, Шмидтке – към
(Мат. 4, 8). Барденхевер намира, че може да бъде отнесен и към (Мат. 4, 8). От
съдържанието на фрагмента се вижда, че той трябва да бъде отнесен към (Мат. 4,
8). У Матей не се среща думата веднага (a~rti); тази дума се среща у (Марк 1, 12),
но вече в началото на разказа за изкушението. Не може да се отрече, че авторът на
евангелието на евреите е преработил с добавки (Мат. 4, 8). Той пояснил, че
високата планина е голямата планина Тавор. Това навярно е направил, защото, като
назарей, е живял в местност близо до тази планина (виж. стр. 7). Своята преработка
авторът е направил въз основа на пророка Иезекиил 8, 3, където стои: “И простря
Той като че ли ръка и ме хвана за космите на главата ми, и духът Ме издигна между
земята и небето и Ме занесе в Божии видения в Йерусалим…”7 Споменатият
фрагмент няма гностичен характер. В древната християнска литература за пръв и
последен път ние срещаме само в евангелието на евреите, да се нарича Дух Светий
майка на Господа. Авторът на това евангелие нарича Светия Дух майка на Господа
навярно заради това, че чрез Дух Светий е станало зачеването на Христа, а на
еврейски език думата дух е от женски род – ruach. Върху последното обстоятелство
обръща внимание и блаж. Йероним.8 Не може да се признае, както предполага Реш,
че наричането на Дух Светий майка на Христа указва на гностицизъм.9

Обстоятелството, че авторът на евангелието на евреите нарича Дух Светий майка
на Христа, не може да служи като основа на предположението, че в своето
евангелие той не повествува за раждането на Исуса Христа от
-----------------------------                      

1 Das Hebäer-Evangelium, S. 70.
2 Einleitung in das Neue Testament, S. 798.
3 Die Chronologie, 1 B., S. 644.
4 Neue Fragmente…, S. 128.
5 Gesch. d. altkirchl. Liter., 1 B., 2 Aufl., S. 515.
6 Die judenchr. Evangelien in der altkirchl. Literatur, у Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen,

2 Aufl., S. 13.
7 Не е прав Харнак, когато твърди, че въпросният фрагмент има самостоен характер. Op. cit.

649.
8 Тълкув. на Михей 7, 5 – 7.
9 Agrapha, 239.
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Дева Мария (виж. стр. 12). Вайтц, като предполага, че гореприведения фрагмент от
евангелието на евреите съответствува на Мат. 4, 1, идва до заключението, че в това
евангелие се разказва само за едно изкушение на Исуса Христа. Но фрагмент VІ,
запазен в евангелския кодекс e 77 – 566, ясно свидетелствува, че в евангелието на
евреите се е говорело и за трите изкушения на Христа.

VІІІ. “В евангелието според евреите, което имали обичай да четат
назареите, за най-голямо престъпление се счита това, когато някои опечали
духа на своя брат.”

Бл. Йероним, Тълкув. на Иезекиил, 18, 7. 410 – 415 г.
Хилгенфелд отнася този фрагмент към Мат. 18, 6 и 7;1 Николсон – към Мат.

18, 16 и 17;2 Хандман пък го отнася към Мат. 5, 22 и към 18, 6;3 Реш го отнася към
Мат. 5, 22; 18, 6 и 25, 45;4 Т. Цан намира, че той еднакво може да бъде отнесен към
Мат. 5, 21 – 26; 18, 6 сл. или 18, 31.5 Шмидтке, подобно на Хандман, го отнася към
Мат. 5, 22.6 Съвсем неоснователно Ньосген намира връзка между гореспоменатия
фрагмент от евангелието на евреите и Ефес. 4, 30.7 Този фрагмент трябва да бъде
отнесен към Мат. 5, 22, както предполагат Хандман и Шмидтке. От всички
изследователи се признава, че във въпросния фрагмент от евангелието на евреите се
излага един от главните етични принципи на християнството, поради което някои
предполагат,8 че в този фрагмент се указва на някои собствени думи на Христа,
незаписани в книгата на Св. Писание на Новия Завет.

ІХ. “Думата “безразсъдно” в някои копия не стои, нито в иудейското
(евангелие).”

Новозаветният кодекс, Драма, манастир th V Panagi aV th V
Ei kosifoini sshV, 124. Към Мат. 5, 22.

Думата безразсъдно (без причина) – ei kh , в някои кодекси стои, но в
много кодекси тя липсва.9

Х. “В някакво си еврейско евангелие четем, че Господ говори на
учениците: “И никога, казва, няма да бъдете
-----------------------                          

1 Вж. у Handmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 99.
2 Ibid.
3 Die Sprüche Iesu, die in der kanonischen Evangelien nicht über liefert sind, S. 145.
4 Agrapha, S. 235.
5 Gesch. d. neutestam. Kanons, 2 B., 2 H., S. 702.
6 Neue Fragmente, S. 139.
7 Вж. Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 702.
8 Resch, Agrapha, S. 235 – 36.
9 Вж. K. Tischendorf, Novum Testamentum Graece, VIII ed., Lipsiae, 1869. p, 18, 19.



67/19

радостни, освен когато гледате на вашия брат с любов.”
Блаж. Йероним, Тълкув. на Ефес. V, 3 – 4. 387 г. Мат. 5, 43 – 44.
Хилгенфелд отнася този фрагмент към Мат. 18, 6 и 7, а Николсон към Мат.

18, 16 и 17.1 Ропс го отнася пък към Мат. 5, 24. Но най-подхожда въпросният
фрагмент към Мат. 5, 43 – 44. Алфр. Реш отнася израза “с любов” (in caritate) не
към субекта, а към обекта и съзира във фрагмента нещо казуистично, законическо.2

Харнак не се съгласява с Реш и отнася “in caritate” към субекта, както постъпваме и
ние.3 Неправилно схваща смисъла на фрагмента Швартц, когато превежда: “Вие не
трябва да празнувате никакъв празник, ако не видите вашия брат на агапията.”4 И в
този фрагмент от евангелието на евреите, както и в предходния, се излага един
основен етически християнски принцип. А. Мейер нарича този фрагмент “перла” на
евангелието на евреите.5

ХІ. а) “В евангелието, което се нарича според евреите, вместо насъщен
хляб се намира Mahar, което значи утрешен (бъдещ), тъй че се появява смисълът:
“хляба наш утрешен (т. е. бъдещ) дай ни днес.”

Блаж. Йероним, Тълкув. на Матей, 6, 11. 398 г. Мат. 6, 11.

б) “В еврейското евангелие според Матей стои така: “хляба наш утрешен
дай ни днес”.

Блаж. Йероним, Тълкув. на псал. 135. 392 г.
Ад. Харнак счита, че не може да се определи, този фрагмент към Мат. 6, 11,

ли се отнася или пък към Лук. 11, 3.6 Но не може да има съмнение, че този
фрагмент се отнася към Мат. 6, 11, защото неоспорима е изобщо зависимостта на
евангелието на евреите от евангелието на Матей. Употребената тук еврейска
(арамейска) дума mahar дава основание на мнозина изследователи, като Реш,7

Вайтц8 и др., да предполагат, че евангелието на евреите е еврейски превод, с
преработка, на гръцкия Матей. Според мнението на тези изследователи тук
арамейската дума mahar е неправилен превод от гръцката e piou sioV, която значи
насъщен, а не утрешен
-----------------------           

1 Вж. Rud. Handmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 99.
2 Agrapha, S. 236.
3 Ibid. Boehmer превежда: “Seid niemals fröhlich, es sei denn, dass euer Blick mit Liebe auf

eurem Bruder ruhe”, ibid.
4 Z N W, 1906, S. 1. вж. H. Waitz, Die judenchristlich. Evang. in. d. aitkirchl. Lit. у Edg.

Hennecke, Neutestamentl. Apokryphen, 2 Aufl., S. 24.
5 H. Waitz, ibid.
6 Die Hronologie, 1 B., S. 644.
7 Agrapha, S. 237.
8 Op. cit., стр. 19. 
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(произлиза от e pi; и ou si a, а не от h e piou sa – следващ, утрешен ден –
Деян. 7, 26; 16, 11; 20, 15; 21, 18), Хандман,1 Т. Цан2 и др., намират, че знанието на
e piou sioV в Мат. 6, 11 е не насъщен, а утрешен. Но макар значението на
e piou sioV в Мат. 6, 11 и да е насъщен, пак не може да се признае, че еврейската
(арамейската) дума е mahar е неправилен превод от гръцката e piou sioV.
Чудновато е да се предполага, че назареите, които водят своето начало още от
първите времена на християнството, ще си служат с едно евангелие, което е превод
от гръцки език. 

ХІІ. а) “Както и в евангелието според евреите е написано: “Който се е
удивлявал, ще царува, и който е царувал, ще се успокои.”

Климент Александрийски, Стром. ІІ, 9, 45. Мат. 7, 7 – 8. 

б) “Защото онова е подобно на това: “няма да се успокои, който търси,
докато не намери; който пък е намерил, ще се удивлява, а който се е
удивлявал, ще царува; който пък е царувал, ще се успокои.”

Клим. Александрийски, Стром. V, 14, 96.

в) [Казва Исус:] “Не би могъл да почине, който тъ[рси, докато не]
намери; и когато намери, [ще се удивлява; и който се е уди]влявал, ще царува;
и [който е царувал], ще се успо[кой].”

B. P. Grenfell and A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papiri, Part 4, London, 1904,
nr. 654.3

някои изследователи, като Т. Цан4 Х. Вайтц5 и др., не намират паралел на този
фрагмент в каноничните евангелия. Хелгенферд, Николсон и Хандман6 го отнасят
към Мат. 11, 29. Реш намира пък такова едно отнасяне за неоснователно.7 Шмидтке
пък отнася фрагмента към Апок. 14, 13; 20, 4 сл.,; Мат. 7, 8; Лук. 15, 4 – 8; Марк. 1,
27.8 Но има основания да се предполага, че гореприведеният фрагмент
съответствува на Мат. 7, 7 – 8. Вайтц намира в този фрагмент автентични думи на
Христа, незаписани в каноническите 
------------------------------                        

1 Das Hebräer-Evangelium, S. 98.
2 Das Evangelium des Matthäus, Leipzig, 1903. S. 275 – 79.
3 вж. също Alfr. Besch, Agrapha. S. 70.
4 Gesch. d. neutest, Kanons, 2 B., 2 H., S. 704.
5 Die judenchr. Evangelien, у Edgar Hennecke, Neutest. Apokryphen, 2 Aufl. S. 12.
6 Das Hebräer-Evangelium, S. 95.
7 Agrapha, S. 215.
8 Neue Fragmente, 133.
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книги на Новия Завет.1 Но повечето изследователи, като Хандман,2 Ропс,3 Реш4 и
др., отхвърлят това. Във въпросния фрагмент има известни черти на хилиазъм.5

ХІІІ. “Иудейското тук има така: “ако вие лежите на моите гърди и не
изпълнявате волята на Моя Отец в небесата, ще ви откъсне от Моите гърди.”

Новозав. Кодекс, драма, манастир th V Panagi aV th V Ei kosifoini sshV,
124. В кодекса фрагментът е поставен при Мат. 7, 5, но справедливо забелязва
Шмидтке,6 че първоначално той е стоял към Мат. 7, 23. Фрагментът се отнася не
само към Мат. 7, 23, но и към Мат. 7, 21.

Тук авторът на евангелието на евреите е преработил Мат. 7, 21 сл. Не може
да се приеме, както предполага Х. Вайтц,7 че в гореприведения фрагмент се
съдържат автентични думи на Христа.

ХІV. “Иудейското (евангелие): “повече от змии”.
Намира се в същия новозаветен кодекс, в който се намира и фрагмента ХІІІ.

Поставен е при Мат. 10, 16. 
Добавката “повече” свидетелства за това, че евангелието на евреите е

преработка на еванг. на Матей.
ХV. “Началото на произлизащите в къщите разделения на душите сам

(Христос) проповядвал, както ние намираме на едно място в евангелието, което се
намира у иудеите на еврейски език, в което се казва: “Аз ще си избера добрите;
добрите са тези, които Моят Отец на небето Ми даде.”

Евсевий Кесарийски, Теофания, на сир. ез., ІV, 12. Мат. 10, 34 – 36.
Сирският текст на горния фрагмент дава Т. Цан8 и Дж. Ропс.9 Сам

Евсевий Кесарийски привежда горния фрагмент от евангелието на евреите за
обяснение на Мат. 10, 34 – 36, като не съобщава изрично, че фрагментът в
евангелието на евреите отговаря на посоченото място от Матей. Поради това почти
всички изследователи изказват мнението,
---------------------------                 

1 Die judenchr. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutest. Apokryphen, 2 Aufl. S. 12, 49. Също
така мисли и Ад. Харнак. Вж. Alfred Resch, Agrapha, S. 216.

2 Das Hebräer-Evangelium, S. 96.
3 Die Sprüche Jesu, die in den kanonischen Evangelien nicht überliefert sind, S. 128.
4 Agrapha, S. 216.
5 Ropes, op. cit. S. 129.
6 Neue Fragmente, S. 39.
7 Op. cit. S. 22.
8 Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 702.
9 Die Sprüche Jesu, die in kanonisch. Evangelien nicht überliefert sind. S. 148.
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че споменатият фрагмент не съответствува на Мат. 10, 34 – 36. Ропс1 намира
паралел на фрагмента в Мат. 24, 31, а Х. Вайтц2 в Мат. 20, 23. Но може да се
предположи, че фрагментът се е намирал на такова място в евангелието на евреите,
което съответства на Мат. 10, 34 – 36. Авторът на евангелието на евреите навярно е
добавил горните думи, когато е преработвал Мат. 10, 34 – 36. И в Мат. 10, 34 – 36, и
във фрагмента говори сам Исус Христос. За да се получи правилен смисъл, както
предполагат някои изследователи, напр. Т. Цан,3 ще трябва да се изостави показ.
местоимение в сирския текст – ilias. Хилденфелд, като се основава върху
авторитета на Меркс, превежда фрагмента по следния начин; “Аз си избирам
добрите, онези добри, които Моят небесен Отец Ми дава”4. С превода на
Хилгенфелд се съгласяват Николсон5 и Ропс6. Нестле пък превежда: “aligo mihi quae
placent: placent mihi quae mihi dat pater meus in caelis”7. Ние даваме фрагмента
според превода на Евалд8 и Т. Цан9. Във фрагмента не се говори за избора на
апостолите. Под добри се разбират тези между последователите на Христа, които
приемат Неговото учение и го изпълняват и които Отец дава на Христос (Мат. 11,
27; Йоан. 6, 37, 39; 17, 2, 6; 9, 24). Не е прав Евалд, когато вижда във въпросният
фрагмент отглас на Йоанови идеи.10 Изразът “Моят Отец на небесата” е чисто
Матеев.

ХVІ. “Иудейското (евангелие) има “се граби” (царството небесно).
Новозаветният кодекс d 30. Мат. 11, 12.
Вместо kai; biastai; a rpa zousin au th n в Мат. 11, 12 в евангелието на

евреите стои само diarpa zetai. Кратката форма в евангелието на евреите тук не
може да служи като основание за предположението, че това евангелие е служило за
източник при съставянето на евангелието на Матей. Авторът на евангелието на
евреите е съкратил по-нашироко казаното от Матей в 11, 12.

ХVІІ. “Иудейското (евангелие): “благодаря Ти”.
Новозав. Кодекс d 30. Мат. 11, 25.
Израза в евангелието на Матей “благославям Те”

(e xomologou mai  soi) авторът на евангелието на евреите е заменил
-----------------------------                          

1 Op. cit. S. 149.
2 Die judenchr. Evangelien…, у Ed. Hennecke, Neutest. Apokryphen, 2 Aufl. S. 24. 
3 Op. cit., S. 702.
4 Вж. Rud. Handmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 96.
5 Ibid.
6 Op. cit. S. 149.
7 Вж. А. Resch, Agrapha, S. 220.
8 У R. Handmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 96.
9 Gesch. d. neutestam. Kanons, 2 B., 2 H., S. 702.
10 R. Handmann, Op. cit., ibid.
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с “благодаря Ти” (eu caristw soi). Тук разликата между евангелието на Матей е
евангелието на евреите не е голяма, защото глаголът e xomologe wmai освен
“признавам”, “прославям”, значи още и “благодаря.”

ХVІІІ. “В евангелието, от което се ползват назареите и евионите, което ние
неотдавна преведохме от еврейски език на гръцки и което се нарича от мнозина
подлинник на Матей, човекът, който има суха ръка, се представя за каменоделец,
молещ с такива думи помощ: “Бях каменоделец, който с ръце изкарва
прехраната си. Моля Те, Исусе, да ми възстановиш здравето, за да не прося
позорно храна.”

Блаж. Йероним, Тълкув. на Матей, 12, 13. 398 год.
Гореприведеният фрагмент от евангелието на евреите стои по-близо до Мат.

12, 10 – 13, отколкото до Лук. 6, 6 – 10 и Марк. 3, 1 – 5. Това признава и Ад.
Харнак.1 Едни от изследователите, като Хандман,2 Харнак,3 Вайтц4 и др., считат
разказа за човека с изсъхналата ръка в евангелието на евреите за самостоен и по-
древен, отколкото разказа в синоптичните евангелия. Други пък, като Реш,5 Белзер6

и др. справедливо изтъкват неговия апокрифически характер. “Цялото изложение
прави непоносима мисълта, казва Алфр. Реш, че бъбривата реч на каменоделеца е
съставна част на първоначалния текст.”7 Авторът на евангелието на евреите е
украсил разказа за каменоделеца, навярно, за да оправдае излекуването му от
Христа в събота.

ХІХ. “Иудейското (евангелие) няма “три д(ни и три нощи).” Евангел. кодекс
e 175 – 899. Мат. 12, 40. Краят на фрагмента е скъсан, но се подразбира.

Посоченият фрагмент се отнася към втората половина от 40 ст. в 12 гл. от
евангелието на Матей. Авторът на евангелието на евреите навярно е изпуснал
повтарящите се в края на Мат. 12, 40 думи “три дни и три нощи”, защото ги е
намерил за излишни.

ХХ. “Иудейското (евангелие): “курбан (жертва, дар) е, което вие
получавате от нас.”

Новозав. кодекс d 30. Мат. 15, 5.
В евангелието на Матей, 15, 5, стои: “това, с което би се той ползувал от

мене, е Богу дар”. В евангелието
---------------------------------                   

1 Die Chronologie, 1 B., S. 644.
2 Das Hebräer-Evangelium, S. 86.
3 Op. cit., стр. 649.
4 Die judenchr. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutest. Apokryphen, 2 Aufl. S. 23.
5 Agrapha, S. 238.
6 Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 795.
7 Ibid.
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пък на Марк 7, 11, се казва: “курбан е, сиреч, дар на Бога е онова, с което би се ти
ползувал от мене”. Х. Вайтц намира, че приведеният фрагмент от евангелието на
евреите стои по-близо до Марк, отколкото до Матей.1 Но текстът у Матей и Марк е
един и същ; само думите са разменени. Тъй като в много други случаи евангелието
на евреите явно стои близо до евангелието на Матей, ще трябва да признаем, че и
тук то стои в зависимост от евангелието на Матей, а не на Марк.

ХХІ. “Означаваното чрез звезда не се намира в другите (ръкописи), нито в
иудейското (евангелие)”.

Новозав. кодекс d 30. Мат. 16, 2 – 3.
Смисълът на този фрагмент, или по-точно обяснение, е, че 2 и 3 стихове от

16 гл. в евангелието на Матей липсвали в някои новозаветни кодекси, както и в
евангелието на евреите. И блаж. Йероним, като тълкува 2 и 3 ст. от 16 гл. на Матей,
казва: “Това (т. е. 2 и 3 ст.) в много кодекси липсва.”2 Ясно е, че между
съобщението на новоз. кодекс d 30 и съобщението на блаж. Йероним относно Мат.
16, 2 – 3 има нещо общо. Но как е произлязло това общо? Може ли да се обясни то
чрез обстоятелството, както постъпва Шмидтке,3 че и блаж. Йероним, и авторът на
Сионското издание на евангелието, са се ползвали еднакво от коментара на
Аполинарий Лаодикийски върху евангелието на Матей, в който коментар
Аполинарий взима под внимание и евангелието на евреите? Такова едно
предположение едва ли би могло да се направи, защото в Сионското издание на
евангелието стои “в другите (ръкописи)”, а у блаж. Йероним – “в много кодекси”.
Навярно и блаж. Йероним, както и авторът на Сионското издание на евангелието, е
имал под ръка някои евангелски кодекси, в които стиховете 2 и 3 от 16 гл. на
евангелието от Матей са липсвали.

ХХІІ. “Иудейското (евангелие): “сине на Йоан”.
В новозав. кодекси d 30 и e 77 – 566. Мат. 16, 17.
В евангелието на Матей (16, 17) Симон Петър се нарича син на Иона. Така

се нарича той и в евангелието на Йоан (1, 44; 21, 15; 16; 17). Но в много древни
кодекси (като B*L и др.) в евангелието на Йоан стои o ui o;V Iwa nnou. И в
изданието на гръцкия текст на Новия Завет (8-то) от Тишендорф стои също
Ioa nnou. Някои от изследователите, като Хилгенфелд, Хандман4 и др., изказват

мнението, че текстът
-----------------------------------                

1 Die judenchristlish. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutestam. Apokryphen, 2 Aufl. S. 30.
2 Тълкув. на Матей, 16, 1 – 4.
3 Neue Fragmente…, S. S. 42, 74, 75 – 94.
4 Das Hebrдer-Evangelium, S. 85 - 6.
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в евангелието на евреите в горния фрагмент е правилен, а в евангелиато на Матей е
погрешен. Но да се твърди нещо подобно няма основание, защото в повечето
древни кодекси Симон Петър се нарича син на Йоан.

ХХІІІ. а) “И в същата книга (разбира се в евангелието на назареите):
“Ако съгреши, казва, твоят брат в слово и моли прошка от тебе, седем пъти в
деня го приеми (му прости). “Каза му Неговият ученик Симон: “Седем пъти в
деня?” Отговори Господ и му каза: “Даже Аз ти казвам: до седемдесет пъти по
седем. Защото и у пророците също, след като са били помазани от Дух Светий,
било намерено слово на греха.”

Блаж. Йероним. Разговор против Пелагианите, ІІІ, 2. 415 год. Мат. 18, 21 –
22.

б) “Иудейското евангелие има след седемдесет пъти по седем: “Защото и у
пророците, след като били помазани с Дух Светий, се намира словото на
греха.”

Евангел. Кодекси e 77, 175.
За опрощаването на прегрешенията на ближните се говори в Мат. 18, 21 – 22

и в Лук. 17, 3 – 4. Гореприведеният фрагмент е по-близък до евангелието на Матей,
отколкото до евангелието на Лука. Някои изследователи, като Хандман1, Вайтц2 и
др. предполагат, че Мат. 18, 21 – 22 и Лук. 17, 3 - 4 са преработка на евангелието на
евреите. “Че по отношение към това просто и естествено изложение (на
евангелието на евреите), казва Хандман, вариантът Мат. 18, 21 – 22 се оказва като
едно несполучливо съкращение, не може лесно да се откаже”.3 Но повечето
изследователи намират, че горният фрагмент в евангелието на евреите е преработка
на евангелието на Матей (18, 21 – 22). “И в това място на евангелието на евреите
ясно личи ръката на компилатора, казва Алфр. Реш, която неопитно съединява
съвсем разнородни материали.”4 Фразата “защото и у пророците също, след като са
били помазани от Дух Светий, било намерено слово на греха” не може да се счита
за произнесена от Христос, макар и не дословно, както предполага Хандман.5 Тя е
добавена в евангелието на евреите, за да се усили необходимостта от прощаване.
Справедливо забелязва Реш, че думите “в
--------------------------------         

1 Das Hebrдer-Evangelium, S. 87.
2 Die judenchristlichen. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutestam. Apokryphen, 2 Aufl. S. 23.
3 Op. cit., ibid.
4 Agrapha, S. 241.
5 Das Hebräer-Evangelium, S. 88.



74/26
 

слово” са прибавени, за да се получи съгласие с втората половина на фрагмента, в
която се говори, че и у пророците било намерено “слово на греха”.1

ХХІV. “Той (Папий) разказва историята за жената, която обвинявали пред
Господа за много престъпления, – за което се пише и в евангелието на евреите.”

Евсевий Кесарийски, Църковна история, ІІІ, 39, 17.
На кое място в евангелието на евреите се е намирал разказът за жената,

която обвинили пред Господа за много престъпления? Холтцман, а заедно с него и
Вайтц2 предполагат, че разказът се е намирал на такова едно място, което
съответствува на Матей 22, 22 сл. Но по-правилно е, ако се приеме, както мисли и
Хилгенфелд, че мястото в евангелието на евреите, където се намирал разказът,
съответствува на Матей 19, 3 сл. 3 От съобщението на Евсевий не може да се извади
заключението, че Папий е знаел за евангелието на евреите и се е ползувал от него,
както предполага Вайтц.4 В евангелието на Йоан (8, 3 – 11) се говори за жената,
хваната в прелюбодеяние, а в евангелието на Лука (7, 37 – 50) се говори за жената
грешница. В някои новозаветни кодекси (вж. К. Тишендорф, Novum Testamentnm
Graece, ed. VIII, p. 826) не се намира в евангелието на Йоан разказът за жената,
хваната в прелюбодеяние. Но в много новозаветни кодекси този разказ съществува.
“В евангелието на Йоан, пише блаж. Йероним, в много и гръцки и латински
кодекси се намира мястото за прелюбодейната жена, която обвинили пред Господа”
(Разгов. против Пелагианите, 2 ,17). Изпускането на този разказ в някои кодекси е
ставало навярно от преписвачите, които са намирали в него нещо съблазнително,
без да вникнат в неговата дълбока идея. Едни от изследователите, като Ебрард,5

Вайс, Реш6 и др. подържат, че историята на жената грешница в евангелието на
евреите съответствува на разказа за жената грешница в евангелието на Лука 7, 37 –
50. За основание им служи обстоятелството, че в съобщението на Евсевий се говори
не за жена, хваната в прелюбодеяние, както е в евангелието на Йоан, а за жена,
обвинена в много престъпления, т. е. грешница, както е в евангелието на Лука.
Повечето пък изследователи, като Николсон,7 Ропс,8

-------------------------------------        
1 Agrapha, S. 242.
2 Die judenchristl. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutest. Apokryphen, 2 Aufl. S. 18, 21.
3 Вж. Rud. Handmann, Op. cit., S. 93.
4 Op. cit., S. 11 – 12.
5 Вж. у Rud. Handmann, ibid.
3 Agrapha, S. 218.
4 Вж. Rud. Handmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 93 – 94.
5 Die Sprьche Jesu…, S. 144.
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Вайтц,1 Т. Цан2 и др. намират, че разказът за жената –грешница в евангелието на
евреите е еднакъв с разказа за жената хваната в прелюбодеяние, намиращ се в
евангелието на Йоан (8, 3 – 11). Има пък и изследователи, като Хилгенфелд и
Хандман,3 които изказват мнението, че в евангелието на евреите се съдържат
разказ, съвършено различен от разказите у Лука 7, 37 – 50 и Йоан 8, 3 – 11. Едни от
изследователите, които приемат, че разказът за жената –грешница в евангелието е
еднакъв с разказа в Лук. 7, 37 – 50, вадят заключението, че авторът на евангелието
на евреите се е ползувал от евангелието на Лука.4 Някои пък от изследователите,
които намират, че споменатият разказ в евангелието на евреите е еднакъв с разказа
в Йоан. 8, 3 – 11, изказват мнението, че разказът в евангелието на евреите има
древен характер и че в евангелието на Йоан той е заимствуван от евангелието на
евреите.5 Макар в евангелието на Йоан да се казва за жената, че е “уловена в
прелюбодейство”, а в съобщението на Евсевий да стои: “която обвинявали пред
Господа в много престъпления”, въпреки това пак ще трябва да се признае, че
разказът за жената в евангелието на евреите и в евангелието на Йоан (8, 3 – 11) е
един и същ. Същият разказ, пак с подобна вариация, се намира и в запазилата се на
сирски език Апостолска Дидаскалия (“тази, която беше съгрешила”), а също така и
в Апостолски Постановления, 2, 24 (e te ra tiV h marthkui a). В новозаветния
кодекс D, в който се намира разказът за жената блудница (Йоан. 8, 3 – 11), се казва:
“която бе хваната в един грях”. Папий Йерополски не е имал под ръка евангелието
на евреите. Той е взел разказа за жената, хваната в прелюбодейство, от евангелието
на ап. Йоан. Неоснователно Николсон се старае да докаже обратното, че този разказ
е преминал от Папий в евангелието на ап. Йоан.6 Папий Йераполски е бил много
добре запознат с евангелието на ап. Йоан. Има даже предание, че ап. Йоан е
диктувал своето евангелие на Папий.7 Но защо Евсевий Кесарийски съобщава, че
въпросният разказ се намира в евангелието на евреите, а не казва нищо за това, че
същият разказ се намира и в евангелието на ап. Йоан? Две предположения могат да
се направят за това: или че Евсевий е
------------------------                           

1 Die judenchristlichen. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutestam. Apokryphen, 2 Aufl. S. 21.
2 Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 703.
3 Das Hebräer-Evangelium, S. 92.
4 Alfr. Resch, Agrapha, R. 218.
5 H. Waitz, Op. cit., S. 21.
6 Вж. Rud. Handmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 93 – 94.
7 Хр. Гяуров, “Подлинност на евангелието от св. апостола Йоан Богослов”, София, 1929 г.,

стр. 36, 43.
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имал под ръка такива новозаветни кодекси, в които е липсвал в евангелието на ап.
Йоан разказът за жената, хваната в прелюбодейство (8, 3 – 11), или пък че той не е
намерил за нужно до спомене, че този разказ се намира в евангелието на ап. Йоан.

ХХV. “Написано е в някакво евангелие, което се нарича според евреите, ако
обаче някому е угодно да го приеме не като авторитет, а като изяснение на
поставения въпрос: “Каза на него, повествува (евангелието), другият (от
двамата) богат: “Учителю, какво добро трябва да направя, за да живея?” Каза
му: “Човече, изпълнявай законите на пророците”. Отговаря му: “Изпълних”.
Каза му: “Иди, продай всичко, каквото притежаваш, и раздай на бедните, и
ела ме последвай”. Започна обаче богатият да се чеше по главата, и не му
хареса (словото на Христос). И каза на Него Господ: “Как можеш да кажеш:
“Изпълних закона и пророците, когато е написано в закона: “Ти трябва да
обичаш ближния си, като себе си! Ето мнозина твои братя, синове на Авраам,
са облечени в дрипи и умират от глад, а твоят дом е пълен с много блага, и
нищо не излиза от благата към тях”. И, като се обърна, каза на Своя ученик
Симон, който седеше при Него: “Симоне, сине на Йоан, по-лесно е камила да
мине през отвора на иглата, отколкото богатият в небесното царство”.

Ориген, Тълкувание на Мат., ХV, 114. Мат. 19, 16 – 24.
Разговорът между Христос и богатият момък, изложен в гореприведения

фрагмент от евангелието на евреите, се намира както в евангелието на Матей 19, 16
– 24, така и в евангелието на Марка 10, 17 – 25, и на Лука 18, 18 – 25. Но, както
признават почти всички изследователи, като Ропс1, Харнак2, Белзер3, Реш4 и др.,
гореприведеният фрагмент стои по.близо до Матей, отколкото до Лука и Марк.

В евангелието на Марк и Лука липсва думата добро. Освен това, само в
евангелието на Матей се споменава, както
--------------------------------         

1 Die Sprüche Jesu…, S. 148.
2 Die Chronologie, 1 B., S. 645.
3 Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 794.
4 Agrapha, S. 216.
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и във фрагмента, за любовта към ближния. Според приведения фрагмент излиза, че
двама богати са разговаряли последователно с Христос. В евангелието на евреите
изрично стои: “каза на Него другият богат”. Какъв е бил разговорът с първия богат
човек, според евангелието на евреите, на нас не ни е известно. Ориген привежда
разговора само с втория богат. Според синоптичните евангелия Исус Христос е
водил разговор само с един богат момък. Освен това, между разговора в
синоптичните евангелия и разговора в гореприведения фрагмент има значителни
различия. Според евангелието на Матей, богатият момък се обърнал към Христос с
думите: “Учителю благи”, които не стоят във фрагмента. Исус Христос му
отговорил: “Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог”. И тези думи
не стоят във фрагмента. Във фрагмента не се изреждат някои от 10-те Божии
заповеди, както в евангелието на Матей К. Тишендорф премахва първото различие,
като дава следния текст на 16 и 17 ст. от 19 гл. на Матей: “Kai; i dou; ei V
prose qw;n au tw ei en: dida skale, ti a gaqo;n poih sw I}na scw zwh;n
ai w noin; o  de  ei pen au tf : ti  me e rwta
peri; tou a gaqou ei V e sti;n d a gaqo V.”1 Но справедливо възразява против
този текст на Тишендорф Рудолф Хандман, като казва, че обръщението “учителю
благи” и следващите след него думи на Христос са здраво засвидетелствани в
древната християнска литература на Ориген (св. Иустин Мъченик, разговор с
Трифон Иудеянин, гл. 101; Аполог. І, гл. 16; Ириней Лионски, Прот. Ерес., І, 20, 2 и
др.2 Хандман от своя страна изказва мнението, че разговорът в евангелието на
евреите между Христос и двамата богати бил преработен в разговор на Христос
само с един богат в синоптичните евангелия. Първият богат се обърнал към
Христос с думите “Учителю благи”. Когато Христос възразил, че Той не е благ, и
че само един Бог е благ, вторият богат подхваща разговора с думите; “какво добро
да сторя”.3 Това мнение на Хандман обаче няма никаква здрава основа под себе си.
Както в текста на Матей, така и в текста на Марк и Лука не могат да бъдат
намерени следи от подобна комбинация. Ропс4, Вайтц5 и други изследователи
предполагат, че текстът в гореприведения фрагмент от евангелието на евреите има
древен характер и че е послужил като основа при съставянето на синоптичните
евангелия. Но трябва да се 
-------------------------------           

1 Novum Testamentum Graece, ed. VIII, p. 115 – 117.
2 Das Hebräer-Evangelium, S. 90.
3 Ibid.
4 Die Sprüche Jesu…, S. 147.
5 Die judenchr. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutest. Apokryphen, 2 Aufl. S. 24.
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каже тъкмо обратното, както подържат Белзер1, Реш2 и др., именно, че евангелието
на евреите в случая се намира в зависимост от евангелието на Матей. Чисто
апокрифичен характер имат изразите във въпросния фрагмент: “започна обаче
богатият да се чеше по главата”, “ето мнозина твои братя, синове на Авраам, са
облечени в дрипи и умират от глад”. Последните думи не са могли да бъдат казани
от Христос, защото по Негово време еврейският народ не се е намирал в такова
бедствено положение, в каквото той изпаднал след разрушението на гр. Йерусалим.
Изразът “синове на Авраам”, употребяван у Лука (13, 16; 199, 9), не може да служи
като доказателство за зависимостта на евангелието на евреите от евангелието на
Лука. Този израз има общ иудейски характер и се е употребявал от мнозина.

ХХVІ. “Накрая Матей, който написал евангелие на еврейски език, пише
така: “Осана Barrama, което значи “осана във висините.”

Блаж. Йероним, писмо 20, до Дамас, 383 г. Мат. 21, 9.
В евангелието на Матей стои: “Осана във висините” (21, 9). Същият израз се

намира и в евангелието на Марк (11, 10). У Лука намираме вече друг израз: “слава
във висините” (19, 38). Гореприведеният фрагмент от евангелието на евреите е
значи по-близък до евангелията на Матей и Марк, отколкото до евангелието на
Лука. Но не можем от тук да вадим заключението, че евангелието на евреите се
намира в зависимост както от евангелието на Матей, така и от евангелието на Марк,
защото няма други места, от които да се вижда зависимостта на евангелието на
евреите от евангелието на Марк. Всички запазени до нас фрагменти от евангелието
на евреите указват на зависимостта на това евангелие от евангелието на Матей.
Думата “осана”, както предполагат мнозина изследователи, като Т. Цан,3 Алфр.
Реш4 и др. не е арамейска, а е еврейска, взета от Вехтия Завет. Двадесет и пети стих
от 125 псалом, където се намира тази дума, е имал литургическа употреба у
еврейския народ.

ХХVІІ. “В евангелието, от което се ползуват назареите, вместо на Варахий
намираме написано син на Иойада.”

Блаж. Йероним, Тълкувание на Матей, 23, 35.
В евангелието на Матей (23, 35) стои: “до кръвта на Захарий, син Варахиин”.

В евангелието на Лука името Варахия е изпуснато: “до кръвта на Захарий, убит
между жертвеника и храма” (11, 51). Във втората книга на Паралипоменон,
-----------------------------           

1 Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 794.
2 Agrapha, S. 216.
3 Gcsch. d. neutestam. Kanons, 2 B., 2 H. 694 – 95.
4 Agrapha, S. 243.
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24, 20 – 21, се разказва, че Захарий, син на свещеника Иодая, бил убит с камъни в
двора на храма по заповедта на царя Йоас. Йосиф Флавий пък разказва (Иуд. война,
4, 5, 4), че Захарий, син на Варух, бил убит в 63 г. също така в храма. Според
протоевангелието на Яков (24 гл.), Захарий, бащата на Йоан Предтеча, бил убит по
заповед на царя Ирод също така в храма. Някои изследователи 1 предполагат, че
както в евангелието на лука, така също и в евангелието на Матей първоначално
името на Варахий не е стояло и че то отпосле било прибавено, или като се
отъждествил по погрешка Захарий в Мат. 23, 35 с пророка Захарий, син на Варахий
(Захар. 1, 1), или като се взел под внимание разказът у Йосиф Флавий за убийството
на Захарий, сина на Варух. Но в древните новозаветни кодекси в евангелието на
Матей 23, 35 името Варахий стои, поради което не може да се счита за по-късна
прибавка. Не може да се предположи, че в евангелието на Матей се говори за този
Захарий, синът на Варух, в 63 г.2 Мнозина богослови, като Белзер,3 Т. Цан4 и др.
предполагат, че в евангелието на Матей се говори за този Захарий, за когото се
повествува във 2 Паралипоменен, 24, 20 – 21. Но защо тогава той се нарича син на
Варахий, а не на Иодай, както е във 2 Паралипоменен? Теодор Цан5 и др.
изследователи обясняват това по следния начин. Във еврейския оригинал на Матей
е било погрешно поставено името на Варахий. Тази грешка не била забелязана от
преводача на еврейския Матей и оставена така, както си е. Авторът на евангелието
на евреите обаче, като преработвал евангелието на Матей, я забелязал и поправил.
Белзер,6 а заедно с него и много други изследователи изказват мнението, че в
еврейския текст на евангелието на Матей е стояло правилно: на Иойада; после, при
превеждането на евангелието на Матей на гръцки език името на Иойада било
погрешно заменено с името на Варахий. Но не може да се предположи, че
преводачът на Матей съвършено безогледно е заменил името на Иойада с името на
Варахий. За кой Захарий, син на Варахий, става въпрос в евангелието 
--------------------------             

1 Вж. Rud. Handmann, Das Hebräer-Evangelium, S. 101.
2 Ibid.
3 Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 796.
4 Gesch. d. neutestam. Kanons 2 B., 2 H., S. 695.
5 Gesch. d. neutestam. Kanons 2 B., 2 H., S. 711 – 12.
6 Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 797.
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на Матей (23, 35), според Реш, не може с положителност да се каже.1 Според
църковното предание, той е бил бащата на Йоан Предтеча. Авторът на евангелието
на евреите по свои съображения е заменил името на Варахий с Иойада, като
преработвал евангелието на Матей.

ХХVІІІ. “Намиращото се у нас евангелие с еврейски букви отправя
заплашването не към този, който е скривал, а към този, който е живял развратно;
три слуги имал (господарят): един, който разпилял имуществото на господаря с
блудници и свирачки, други пък който умножил (имуществото), и трети, който пък
стрил таланта; после единият бил похвален, другият бил само порицан и третият
пък бил затворен в тъмница.”

Евсевий Кесарийски, Теофания.2 Мат. 25, 14 –30.
Притчата за талантите се съдържа в мат. 25, 14 – 30 и в лук. 19, 11 – 27.

Различията между Матей и Лука не са съществени. Според Матей и Лука двамата
слуги, които увеличили дадените им пари, били похвалени и възнаградени, а от
третия слуга, който скрил дадените му пари и нищо не притурил към тях, били
взети парите и дадени на първия. Матей добавя, че третият слуга бил хвърлен в
тъмница. По друг начин се предава тази притча в евангелието на евреите, според
съобщението на Евсевий Кесарийски. Според това евангелие един от слугите
разпилял дадените му пари с блудници и свирачки; другият увеличил парите, а
третият пък ги скрил. Наказан бил само този слуга, който разпилял дадените му
пари; който ги увеличил, бил похвален, а който ги скрил бил само порицан. В какъв
ред се е говорило за слугите в евангелието на евреите, не може да се предположи
със сигурност от съобщението на Евсевий. Някои изследователи, като Белзер,3 Реш4

и др. намират, че авторът на евангелието на евреите се е ползвал не само от
евангелието на Матей, но и от евангелието на Лука, в което за блудния син се казва,
че разпилял имота си с блудници (15, 13 – 30). Но едва ли може да се признае тук
някаква зависимост между евангелието на Лука и евангелието на евреите. Притчата
за блудния син се отличава коренно от притчата за талантите. Хандман5 и Вайтц6 се
стараят да докажат, че разказът за притчата за талантите в евангелието на евреите
има древен характер и че той е послужил за основа на Матей и Лука. “Не може да
се отрече, пише Хандман, че евангелието на евреите дава най-простата
-------------------------      

1 Alfr. Resch, Agrapha, S. 243.
2 Mai, Nova patrum bibl. IV, 1, S. 155, вж. Alfr. Resch, Op. cit. S. 219.
3 Einleitund in das Neue Testament, 2 Aufl, S. 796.
4 Agrapha, S. 219.
5 Das Hebräer-Evangelium, S. 103.
6 Die judenchristlichen. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutestam. Apokryphen, 2 Aufl. S. 24.
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и най-естествената форма на тази притча, по отношение на която изложенията на
Матей и Лука се оказват като по-абстрактно съставени варианти”.1 В евангелието
на евреите не е схваната основната идея на притчата за талантите, както тя се
предава в евангелието на Матей. Ясно е, че авторът на евангелието на евреите е
преработил по своему притчата в евангелието на Матей.2

ХХІХ. “Иудейското (евангелие): “и (той) отрече се и се закле, и прокле.”
Новозаветни кодекси: d 30, e 77, 175, 370 и 371. Мат. 26, 

74.
За трикратното отричане на ап. Петър се говори в евангелието на Матей (26,

69 – 75), на Марк (14, 66 – 7) и на Лука (22, 55 – 62). Но гореприведеният фрагмент
от евангелието на евреите стои по-близо до евангелието на Матей, отколкото до
евангелието на Марк и Лука, както намира и Ад. Харнак.3 Х. Вайтц изказва
мнението, че мястото в Мат. 26, 74 е коректура на гореприведения фрагмент от
евангелието на евреите.4 Руд. Хандман,5 подобно на Вайтц, доказва, че текстът във
фрагмента от евангелието на евреите е по-естествен, отколкото текстът в
евангелието на Матей. В евангелието на евреите, казва Хандман, ап. Петър най-
напред се отрича, след това се кълне, а най-накрая проклина. И у Матей е запазен
почти същият ред, но накрай Матей се повръща и наново казва, че ап. Петър се
кълне (26, 74). Но защо е необходимо да се изисква, щото ап. Петър най-напред да
се отрича, след това да се кълне и най-подир да проклина? От ап. Петър, който се
намирал в едно особено състояние, не може да се изисква спазването на един такъв
ред. Напълно естествено е той да завърши своето отричане не с проклинане, а с
кълнене. И така, авторът на евангелието на евреите и тук е преработил, евангелието
на Матей.

ХХХ. “Този (Варава) в евангелието, което се надписва според евреите, се
счита за син на техен учител; той бил осъден за бунт и убийство.”

Блаж. Йероним, тълкув. на Мат. 27, 16 сл. 398 год.
В текста, който легнал в основата на Оригеновия коментар върху

евангелието на Матей, в Syrus Hierosolymitanus и в Syrus Sinaiticus, в 17 ст. от 26
глава в евангелието на Матей, разбойникът, който иудейският народ искал да
-----------------------------              

1 Das Hebrдer-Evangelium, S. 103
2 “Wenn nun das Hebrдerevangelium nach Eusebius, пише Алфр. Реш, die Motive aus beiden

Gleichnissen entnehmend, ein neues drittes geschaffen hat, so liegt die secundäre, um nicht zu sagen
tertiäre, Verarbeitung urevangelischer Quellenstoffe und die “Mache” des Compilators offen zutage.”
Agrapha, S. 219.

3 Die Chronologie, 1B., S. 645..
4 Die judenchr. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutestam. Apokryphen, 2 Aufl., S. 22.
5 Das Hebräer-Evangelium, S. 74.
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бъде пуснат вместо Исуса, се нарича “Исус Варава”.1 Николсон,2 Теодор Цан,3 Реш4

и др., намират това за достоверно. Но едва ли би могло да се твърди, че в
първоначалния текст от евангелието на Матей пред Варава е стояло името Исус.
Само Ориген съобщава, че в много кодекси това име липсвало. Не може също така
да се твърди, че и в евангелието на евреите Варава се е наричал Исус.

Мнозина изследователи, като Е. Г. Паулус, Креднер, Де Вете, Блек, Делич,
Холтцман, Реш5 и др., гледат на употребената в евангелието на евреите дума
Варава, във връзка с обяснението на блаж. Йероним, като на доказателство за
положението, че еврейският (арамейският) текст на евангелието на евреите е
превод от оригиналния гръцки текст на това евангелие. Преводачът на гръцкия
текст та евангелието на евреите, в което името barabba стояло във вин. падеж, по
недоразумение го произвел от barraban. Последната дума може да се преведе със
“син на учител”, защото еврейската дума abba (баща) в преносен смисъл означава
свещеник, пророк или учител.7

Как трябва сега да бъдат обяснени думите на блаж. Йероним: “Този (Варава)
в евангелието, което се надписва според евреите, се счита за син на техен учител;
той бил осъден за бунт и убийство”. Може ли да се предположи, че сам блаж.
Йероним превежда (обяснява) думата Варава? Не може да се направи такова едно
предположение, защото тогава безсмислено се явява указанието на блаж. Йероним
върху евангелието на евреите. Няма нужда той тогава да посочва това евангелие, а
направо да обясни, какво значи думата Варава. От горното съобщение на блаж.
Йероним се вижда, че в самото евангелие на евреите Варава се считал за син на
иудейски учител и се указва на неговите престъпления: бунт и убийство. В
евангелието на евреите думата Варава не се превежда нито пък се обяснява, а се
указва на произхода на Варава, именно, че той бил син на иудейски учител.
Неоснователно е обяснението на Шнекенбургер8 и на Т. Цана9, че с думата abba тук
се указва на дявола,
---------------------         

1 Вж. Th. Zahn, Das Evangelium des Matthäus, Leipzig, 1903, S. 700.
2 Вж. Rud. Handmann, Das Hebräer-Evangelium S. 75 – 76.
3 Op. cit. 700.
4 Agrapha, S. 244 – 45.
5 Ibid. Вж. Alfr. Handmann, ibid.
6 Вж. Rud. Handmann, Das Hebräer-Evangelium S. 75.
7 Ibid.
8 Ibid. S. 76.
9 Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 699 – 700. Das Evangelium des Matthäus, S. 700.
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който в Йоан. 8, 44 се нарича баща на иудеите и е поставил началото на убийствата.
ХХХІ. а) “В евангелието, което често споменаваме, четем, че наддверието

на храма, от необикновена големина, се счупило и разделило.”
Блаж. Йероним, Тълкув. на Мат. 27, 51. 398 г.

б) “В евангелието обаче, което е написано с еврейски букви, четем, че не
завесата на храма се разкъсала, но че наддверието на храма, от необикновена
големина, се срутило.”

Блаж. Йероним, Писмо 120, до Хедибия. 406 – 07 год. Мат. 27, 51.
В синоптичните евангелия не се говори за срутването на наддверието на

храма при кръстната смърт на Христос. Евангелист Матей пише: “И ето, храмовата
завеса се раздра на две, отгоре до долу; и земята се потресе; и скалите се
разпукаха”. За раздирането на храмовата завеса на две говорят също така и
евангелистите Марка (15, 38) и Лука (23, 45), без да съобщават за някакво
земетресение. Тъй като само Матей говори за земетресение, при което скалите се
разпукали, можем да твърдим, че евангелието на евреите при описанието на
смъртта на Христос стои по-близо до Матей, отколкото до Марк и Лука. Вярно ли
е, че наддверието на храма, както съобщава евангелието на евреите, се срутило при
кръстната смърт на Христос? Има здрави основания да се предполага, че е вярно.
Ако, както съобщава еванг. Матей, при кръстната смърт на Христос се е появило
земетресение и камъните се разпукали, могло е и наддверието на храма да се срути.
Йосиф Флавий също така съобщава, че при смъртта на Христа наддверието на на
големия вход в Йерусалимския храм се било срутило.1 Значи, при кръстната смърт
на Христа не само завесата се раздрала на две, но и наддверието на храма се
срутило. За тези две събития съобщава блаж. Йероним в 18-то си писмо до Дамас:
“Казват, че наддверието се подигнало в това време, когато се раздрала завесата на
храма, и целият израилски дом бил затъмнен от облака на заблуждението”. Харнак,2

Хандман3 и др. изследователи изказват мнението, че при кръстната смърт на
Христос не се е била раздрала завесата на храма, а само се било срутило
наддверието на главния вход в Йерусалимския храм. Според тях, съобщението на
евангелието на евреите за срутването на наддверието в Йерусалимския храм било
затъмнено в синоптичните евангелия с легендата за раздирането на храмовата
завеса. Едно 
--------------------------------------------         

1 Иудейската война, 6, 5, 3.
2 Die Chronologie, 1 B., S. 649.
3 Das Hebrдer-Evangelium S. 76 – 77.
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от главните основания на Хандман е това, че разкъсването на завесата не може да
се обясни чрез земетресението, както може да се обясни срутването на наддверието,
и че на разкъсването на завесата се придавало символически характер, какъвто не
се придавало на срутването на храма. Но и на срутването на наддверието може да
се придаде символически характер. Освен това, разкъсването на завесата е едно
чудо, което не може да бъде поставено в зависимост от появата на земетресение.
Авторът на евангелието на евреите е пропуснал разкъсването на завесата навярно
затова, че не е разбрал неговото символическо значение, а се е спрял върху
срутването на наддверието, за което той е знаел от преданието и на което е гледал
като на знак за разрушението на Йерусалимския храм.

ХХХІІ. “Иудейското (евангелие): “и (той) им даде въоръжени човеци, за
да стоят пред (гроба) пещерата и да я пазят ден и нощ.”

Новозав. кодекс d 30. Мат. 27, 65.
Евангелист Матей пише: “имате стража, идете завардете, както знаете” (27,

65). Няма ли тук противоречие между евангелието на евреите и евангелието на
Матей? Според евангелието на евреите, Пилат дал стража на иудеите, за да
завардят гроба Господен, а според евангелието на Матей той им казва: “имате
стража”. Думите на Пилат “имате стража” (e]cete kousiwdi an) означават, че той
дал на разположение на иудеите едно отделение войници, за да завардят гроба.1

Иудеите, като подвластни на римляните, не са разполагали със своя стража.
Авторът на евангелието на евреите е разширил казаното от Матей в 27, 65. По
никакъв начин не могат думите на еванг. Матей в 27, 65 да бъдат изведени от
гореприведения фрагмент из евангелието на евреите.

ХХХІІІ. “Също и евангелието, което се нарича според евреите, и от мене
неотдавна е преведено на гръцки и латински език, от което често се ползувал
Ориген, след (повествуването за) възкресението на Исуса Христа съобщава:
“Господ пък, като даде погребалните обвивки (платното) на слугата на
свещеника, отиде при Яков и му се яви. Защото Яков (именно) се бе заклел, че
не ще яде хляб от този част, в който бе пил чашата на Господа, докато не Го
види възкръснал от спящите (мъртвите).” И пак след малко: “Донесете, казва
Господен, маса и хляб”. И веднага добавя: “Взе хляб и благослови, и разчупи, и
даде на Яков Праведни,
--------------------------------------------------            

1 Th. Zahn, das Evangelium des Matthäus, S. 707.
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и му каза: “Брате Мой, яж твоя хляб, защото възкръсна Сина човечески от
спящите (мъртвите)”.

Блаж. Йероним, “За знаменитите мъже”, гл. 2. 392 г.
Това, за което се говори в току-що приведения фрагмент от евангелието на

евреите, не се среща нито в евангелието на Матей, нито пък в евангелията на Марк
и Лука. Само в своето първо послание към Коринтяните (15, 7) ап. Павел говори за
явяването на Христос след възкресението Му на Яков. След като съобщава за
явяването на Христа след възкресението Му на Петър, на единадесетте и на повече
от петстотин братя наведнъж, ап. Павел пише: “после се яви на Яков, след това на
всички апостоли” (15, 7). От тези думи на ап. Павел се вижда, че Христос се явил не
на Яков Зеведеев или Яков Алфеев, които били от дванадесетте апостоли, а на
Яков, брат Господен по плът. 1 Съобщението на ап. Павел за явяването на Христос
след възкресението Му на Яков, братът Господен по плът, може да служи като
доказателство, че в гореприведения фрагмент от евангелието на евреите се говори
не за явяването на Христос на ап. Яков Алфеев, както предполагат някои
католически богослови, като Белзер2 и др., а за явяването на Яков, брата Господен
по плът. Че във фрагмента се говори за явяването на Яков, братът Господен по
плът, вижда се от думите, с които Христос се обръща към него: “Брате мой, яж твоя
хляб”. Така се обръща Христос към Яков, защото бил Негов брат по плът. Друго
доказателство за това, че във фрагмента се говори за явяването на Христос на Яков,
брата Господен по плът, е обстоятелството, че във фрагмента Яков се нарича
Праведни. Така се е наричал не ап. Яков Алфеев (той бил известен под името Яков
Младши (Марка 15, 40), а Яков, братът Господен по плът. За това има свидетелства
у Егезипа3 и Климент Александрийски.4 Не може да се счита за вярно съобщението
в евангелието на евреите, че Исус Христос се явил най-напред на Яков, защото това
явно противоречи на съобщенията за явяването на Христа в синоптическите
евангелия, в евангелието на ап. Йоан и в първото послание на ап. Павел към
Коринтяните (15, 5 – 7). В евангелието на евреите се изтъква, че най-напред се явил
---------------------------------------               

1 Разни мнения се изказват относно братята Господни по плът. Едни ги считат за братовчеди
на Христос, а други за синовете на Йосиф от първия му брак. Последното мнение може да се счита
за по-правдоподобно, защото за него има достатъчно свидетелства в древната християнска
литература.

2 Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 793.
3 У Евс. Ксарийски, Църк. История, 2, 23, 4. Егезип казва: “o o nomasqei;V u ho; pa ntwn

dikaio;V a po; tw n tou kupi ou cro nwn me cri cai; h mw n.”
4 Hypot., flag. 17.
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Христос на Яков, брата Господен по плът, навярно от желание, както предполагат
мнозина изследователи, като Белзер1, Вайтц2 и др. да се постави Яков, който бил
строг пазител на закона и традициите, на първо място между учениците на Христос.

Не може също така да се признае за вярно съобщението във фрагмента, че
Христос след възкресението Си дал погребални обувки на слугата на свещеника.
Излиза, че при гроба на Христос първосвещениците и книжниците поставили своя
стража, а не римски войници, което не отговаря на действителността. В самото
евангелие на евреите се казва (фрагм. ХХХІІ), че Пилат дал стража за пазенето на
гроба Господен. Въпросното съобщение във фрагмента има легендарен характер.

Нека да разгледаме сега съобщението във фрагмента за клетвата на Яков.
Според текста във фрагмента: “Яков се бе заклел, че не ще яде хляб от този час, в
които бе пил чашата на Господа, докато не Го види възкръснал от мъртвите”,
излиза, че Яков, братът Господен по плът, бил присъствувал на тайната вечеря,
заедно с апостолите, когато е известно, че Исус Христос на тайната вечеря бил само
с 12-те апостоли (Мат. 26, 20; Лук. 22, 14). Никой друг освен апостолите не е
присъствувал с Христос на тайната вечеря. Съвършено неоснователно Николсон3

предполага, че на тайната вечеря, освен апостолите са присъствували и други,
между които е бил и Яков, братът Господен. Съобщението на евангелието на
евреите, че Яков, братът Господен, присъствал на тайната вечеря, не отговаря на
действителността. Това съобщение е прибавено в евангелието на евреите, както
предполагат изследователите Хилгенфелд, Хандман4 и др., с цел да се приравни
Яков, който бил предстоятел на Йерусалимската община, с дванадесетте апостоли
на Христа.

Лайтфут прави опит да изтълкува думите на евангелието на евреите: “че не
ще яде хляб от този час, в който е пил чашата на Господа (qua biberat calicem
Domini)” в смисъл, че те се отнасят не към тайната вечеря, а към страданията на
Господа, както в Мат. 26, 39 (също 20, 22) и Лук. 22, 42. Според Лайтфут, в
първоначалния текст на блаж. Йероним вместо domini (род. падеж) е стояло
dominus (имен. падеж). Тогава се получава следният смисъл: “в който бе пил
чашата Господ”. Лайтфут се основава върху един древен гръцки превод, в който
стои също
-------------------------------------         

1 Einleitung in daseue Testament, 2 Aufl., S. 794.
2 Die judenchristlichen. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutestam. Apokryphen, 2 Aufl. S. 49.
3 Вж. Rud. Handmann, Das Hebräer-Evangelium S. 79.
4 Ibid.



87/39

така именителен падеж “ku rioV”.1 Че Яков се клел да не яде хляб не на тайната
вечеря, на която той не е присъствал, а при кръстните страдания и смъртта на
Господа, за това могат да бъдат приведени потвърждения в съчиненията на някои
църковни писатели. Псевдо-Авдий пише, че “когато (Спасителят) бил разпънат,
(Яков) не желаел да взема храна, докато не Го види възкръснал от мъртвите.”2 Така
пише и Григорий Турски: “апостол Яков, когато вече видял Господа мъртъв на
кръста, засвидетелствувал и се заклел, никога да не яде хляб, докато не види
Господа възкръснал.”3 В същият смисъл обяснява приведения от бл. Йероним
фрагмент из евангелието на евреите и Яков де Ворагине: “В петък, когато Господ
бил мъртъв, така говори Йосиф и Йероним в книгата “Книгата на знаменитите
мъже”, Яков дал обет, да не яде, докато не види, че Господ възкръснал от
мъртвите.”4 Т. Цан се обявява против горното обяснение на Лайтфут.5 Но ще трябва
да се признае, че Лайтфут има право, както приема Алфр. Реш.6 Думите във
фрагмента от евангелието на евреите: “в който бе пил чашата на Господа”, ще
трябва да се поправят, както предлага Лайтфут: “в който бе пил чашата Господ”. Но
не може да се приеме за достоверно, че Яков, брата Господен, давал някаква клетва,
не само на тайната вечеря, но и при кръстните страдания на Христа, защото за
подобна клетва няма никакви свидетелства в древната християнска литература. Не
може да се приеме също така за достоверно явяването на Христа след
възкресението Му на Яков така, както то се описва в гореприведения фрагмент от
евангелието на евреите.

От къде е черпил авторът на евангелието на евреите своите сведения за
клетвата на Яков и за едно подобно явяване на Христос след възкресението Му на
него, с точност не може да се определи. Той не се е ползвал нито от евангелието на
Матей, нито пък от евангелието на Марк и Лука, защото в тях не се намира нищо
подобно. Навярно той е черпил своите сведения от някой апокрифен разказ за
кръстните страдания на Христос. На кое място от евангелието на евреите се
намирал гореспоменатият фрагмент, също така не може определено да се каже.
Може да се предположи, че той се е намирал на такова едно място, което
съответствувало на Мат. 28, 9 сл.
-----------------------------------------                

1 Ibid. стр. 79 –80. Th. Zahn, Gesch. d. neutestam. Kanons, 2 B., 2 H., S. 701.
2 Hist. apost. VI, 1. Alfr. Resch, Agpapha, S. 248.
3 Hist. Franc. I, 21. Ibid. стр. 248 – 49.
4 Legenda aurae LXVII. Ibid. стр. 249.
5 Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 701.
6 Agrapha, S. 250.
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ХХХІV. а) “Когато именно апостолите Го считали за дух, или според евангелието
на евреите, което четат назареите, за безтелесен дух, казал им: “Защо сте смутени и
мисли се появяват  във вашите сърца?” 

Блаж. Йероним, Тълкувание на Исая, предговор към кн. ХVІІІ. 410 год.

б) “Написал послание и до Смирняните (и особено до Поликарп, като му
повярва Антиохийската църква), в което и от евангелието, което не отдавна е
преведено от мене, привежда свидетелство за личността на Христа, като казва: “Аз
действително и след възкресението Го видях в плът и вярвам, че е Той”. И когато
дойде при Петър и при тези, които бяха с него, каза им: “Ето, докоснете се до Мене
и вижте, че не съм безтелесен дух”. И веднага се докоснаха до Него и повярваха.”

Блаж. Йероним, “За знаменитите мъже”, гл. 16, 392 год.
От съобщението на блаж. Йероним в предговора на кн. ХVІІІ от

Тълкуванието на пророка Исая могат да се направят следните заключения: 1) в
евангелието на евреите се казвало, че апостолите считали Христос за “безтелесен
дух”, когато Той им се явил след възкресението Си; 2) думите на Христа: “защо сте
смутени и мисли се появяват във вашите сърца”, блаж. Йероним взима не от
евангелието на евреите, а от евангелието на Лука (24, 38). Не може да се твърди, че
такива думи на Христос са се съдържали в евангелието на евреите.

Да разгледаме сега мястото от 16 гл. на “За знаменитите мъже”, в което
блаж. Йероним привежда един цитат от посланието на св. Игнатий до Смирняните
(3, 1—2) и казва, че този цитат сам св. Игнатий бил заимствал от евангелието на
евреите. Същият цитат от посланието на св. Игнатий до Смирняните привежда и
Евсевий Кесарийски в своята Църковна История (3, 36, 11). Но като привежда този
цитат, Евсевий изрично съобщава, че “неизвестно е, откъде е заимствал” св.
Игнатий въпросния цитат. Рудолф Хандман изказва мнението, че блаж. Йероним
бил взел цитата не от самото послание на св. Игнатий до Смирняните, а от
Църковната История на Евсевий, като направил някои изменения.1 Това мнение на
Хандман може да се счита за напълно неоснователно. Блаж. Йероним е взел цитата
от Евсевий Кесарийски, но в началото му е направил такова едно изменение, което
дава съвършено друг смисъл. Вместо думите у Евсевий Кесарийски: “аз знам и
вярвам, че Христос и след възкресението се явявал в плът”, както стои в самото
послание на св. Игнатий,
-------------------             

1 Das Hebrдer-Evangelium, S. 83.



89/41

блаж. Йероним поставил: “Аз действително и след възкресението Го видях (vidi) в
плът, и вярвам, че е Той”. Думите: “аз знам и вярвам, че Христос и след
възкресението се явявал в плът”, са на св. Игнатий. Според превода на тези думи,
направени от блаж. Йероним, излиза, че сам св. Игнатий бил видял Христос след
възкресението Му в плът. Подобно нещо не може да се предположи, нито пък има
свидетелства за него в древната християнска литература. Понеже Евсевий
Кесарийски съобщава, че не знае откъде е взел св. Игнатий думите на Христос,
приведени от него в посланието му до Смирняните (3, 2), блаж. Йероним допълва
Евсевий, като казва, че те били взети от евангелието на евреите. Това сведение на
блаж. Йероним не може да бъде признато за достоверно, както предполагат
мнозина изследователи, като Т. Цан,1 Белзер,2 Реш3 и др. В евангелието на евреите
са били употребени думите “безтелесен дух”, като се е говорило за явяването на
Христа след възкресението Му, но в каква връзка са били употребени, това не може
с положителност да се каже. Блаж. Йероним, като е знаел за употребата на тези
думи в евангелието на евреите и като ги намира в посланието на Св. Игнатий до
Смирняните, прави заключение без грижлива проверка, че думите на Христа в това
послание (3, 2) св. Игнатий бил заимствувал от евангелието на евреите. Ако в
евангелието на евреите е имало такива думи на Христос, щеше да укаже на това сам
Евсевий Кесарийски, който е бил непосредствено и добре запознат с това
евангелие.

Ориген съобщава,4 че в апокрифната книга “Учение на Петър”5 Христос
казва на учениците Си; “Аз не съм безтелесен дух”. Значи, думите “безтелесен дух”
освен в евангелието на евреите и посланието на св. Игнатий до Смирняните, се
съдържали и в “Учението на Петър”. Шмидтке подържа мнението, че св. Игнатий
се е ползувал от “Учението на Петър”. Но това мнение не може да се признае за
основателно, защото “Учението на Петър” се е появило по-късно от времето, когато
е живял св. Игнатий.6 Х. Вайтц пък намира, че както св. Игнатий Богоносец, така и
авторът на “Учението на Петър”, а също така и Евангелист Лука, са се ползували от
евангелието на евреите.7 Но да се твърди
-------------------------------               

1 Gesch. d. neutestam. Kanons, 2 B., 2 H., S. 701. 
2 Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 802 – 3.
3 Agrapha, S. 246.
4 За началата, предговор, 8.
5 Тази книга е известна още под името “Проповед на Петър”, вж. O. Bardenhewer, Gesch. d.

altkirchl. Literatur, B. 1, 2 Aufl., S. 548.
6  О. Барденхевер, Op. cit., стр. 549.
7 Die judenchristlichen. Evangelien…, у Edg. Hennecke, Neutestam. Apokryphen, 2 Aufl. S. 10 –

11.
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нещо подобно, ще трябва да се знае, какво собствено е имало в евангелието на
евреите. Ние знаем, че в евангелието на евреите са се съдържали само думите
“безтелесен дух” и нищо повече.1 Своето съобщение за явяването на Христа на
апостолите заедно с Петър и думите на Христа в посланието до Смирняните св.
Игнатий Богоносец е комбинирал по памет въз основа на евангелието на Лука, 24,
33 – 45, и устното църковно предание. 2 Евангелист Лука пише за апостолите,
когато им се явил Христос: “Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух;
но той им рече: защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви?
Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попипайте Ме и вижте; понеже
духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам” (24, 37 – 39). Думите на
Христа: “попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости…”, са могли
много лесно да бъдат превърнати в църковно предание в равнозвучащите: “не съм
безтелесен дух”. Ако евангелието на евреите не е служило за източник на
евангелието на Лука и на св. Игнатий Богоносец, тогава откъде авторът на това
евангелие е почерпил своите сведения за явяването на Христа на апостолите и
думите “безтелесен дух”? Белзер предполага, че той е черпил от евангелието на
Лука и Йоан (20, 19 сл.). Но едва ли би могло да се прави такова едно
предположение със сигурност, както казва Т. Цан.3 По-близо до истината ще бъде,
ако се приеме, че авторът на евреите, който не е нищо друго освен един
преработвач на евангелието на Матей, в своя разказ за явяването на Христос след
възкресението Му на апостолите е привнесъл нещо и от църковното предание.
Разказът за явяването на Христос на апостолите се е намирал навярно на едно
такова място в евангелието на евреите, което съответствува на Мат. 28, 16 сл.

Систематичен обзор на разните възгледи върху евангелието на евреите.
Изследването на евангелието на евреите започва от преди няколко столетия. С него
са се занимавали в края на 17 и началото на 18 век учените Рихард Симон, Йох.
Грабе и др., но тогава не се е обръщало голямо внимание върху него, защото не се
бил разработвал с нужната ширина и дълбочина изобщо въпросът за произхода на
каноничните книги на Св. Писание на Новия Завет и частно за произхода на
синоптичните евангелия. Въпросът за евангелието на евреите придобил особена
важност от времето на Лесинг, който пръв изказал мнението, че това евангелие е
по-древно от 
-------------------------------------              

1 Alfr. Resch. Agrapha, S. 247.
2 Belser, Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 803.
3 Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 701. 
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синоптичните евангелия и че е послужило за тяхна основа.1 От времето на Лесинг и
досега евангелието на евреите се изследва с жив интерес. Изследва се то както в
общи, така и в специални съчинения. Отделни съчинения върху евангелието на
евреите са писали: Weber, Neie Untetsuchung ьber Alter und Ansehen des Hebrдer –
Evangelium, 1806.; E. B. Nicholson, The Gospel according to the Hebrews, London,
1879; Rud. Handmann, Das Hebräer – Evangelium, Leipzig, 1888.; J. Chrzaszcz, de
Evangelio secundum Hebraeos (Diss. inaug.), Gleiwitz, 1888; Еписк. Михаил, О
евангелiи от евреев; A. Rouanet, Йtude exйgйtigue et critique de I’Иvangile des
Hйbreux (Thиse), Cahors, 1904; Alfr. Schmidtke, Neue Fragmente und Untersuchungen
zu den Judenchristlichen Evangelien, Leipzig, 1911. Много и разнообразни възгледи са
изказани върху евангелието на евреите. Тези възгледи могат да бъдат сведени към
следните няколко групи.

1. Според Лесинг, евангелието на евреите е било написано преди
синоптичните евангелия на еврейски език за християните от иудейски
произход. Апост. Матей превел това евангелие на гръцки език.
Преведеното от Матей евангелие на гръцки език получило заглавието
“евангелие според Матей”. Но и еврейското евангелие, от което
превеждал Матей, с течение на времето получило същото заглавие,
понеже било еднакво с преведеното от Матей.2 Изказаното от Лесинг
мнение за евангелието на евреите не почива върху никакви исторически
свидетелства и не може да бъде прието. Никой друг изследовател не е
изказвал мнение, подобно на Лесинговото, върху евангелието на евреите.

2. Айхорн, който след Лесинг подема въпроса за евангелието на евреите,
изказва друг възглед върху това евангелие. Като взема пред вид голямата
общност между синоптичните евангелия, Айхорн идва до заключението,
че тези евангелия са имали за източник едно друго евангелие, което не е
било пълно и планомерно съставено, а е съдържало само суров материал.
Но тъй като между синоптичните евангелия има и различия, той
предполага, че синоптиците са се ползвали и от други, посредстващи
евангелия. Евангелието на евреите, според Айхорн, е било едно от тези
евангелия. То е стояло по-близо до първоначалното евангелие
(Urevangelium), отколкото сегашните синоптични евангелия.3

3. Ученикът на Айхорн – Вебер, отива по-нататък. Той намира, че
евангелието на евреите е първоначалното евангелие

-------------------------                     
1 Lessing, Neue Hypotese u. s. w., theol. Nachlass, 1784. Вж. Handmann, Das Hebräer –

Evangelium, S. 1 – 2, o. Bardenhewer, Gech. d. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 513.
2 Вж. Handmann, Das Hebräer – Evangelium, S. 2 – 3.
3 Echhorn, Einleit. In das N. T., 1805, вж. Rud. Handmann, op. cit. 3.
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(Urevangelium), от което непосредствено са черпили синоптиците. Като
доказателство на своя възглед Вебер посочва общността между синоптичните
евангелия и запазилите се до нас фрагменти от евангелието на евреите. 1

2. Подобно на Айхорн разсъждава за евангелието на евреите Рудолф
Хандман, с известни различия. Според Хандман, евангелието на евреите
е едно самостойно произведениe, появило се на иудео-християнска почва
и написано на еврейски (арамейски) език. “Характерът и различието на
материала, казва Хандман, указват на едно независимо от синоптичните
евангелия, в което се е запазило преданието за Христа съобразно
иудейското съзнание”.2 Евангелието на евреите е било рано преведено на
гръцки език в Александрия, дето се запознали с него Климент
Александрийски и Ориген.3 Хандман различава евангелието на евреите
от евангелието на евионитите, което е едно и също с евангелието на
евионитите, което е едно и също с евангелието на 12-те апостоли.4

Според Хандман евангелието на евреите е послужило за източник на
евангелието на Матей и на Лука, но не и на Марк, което също така е
служило за източник на евангелието на Матей и Лука. Евангелието на
евреите и евангелието на Марк, според възгледа на Хандман, са двата
първоначални, самостоятелни източника на евангелското предание.5

Възгледът на Ад. Харнак върху евангелието на евреите е изобщо такъв,
какъвто е и възгледът на Хандман, който е бил ученик на Харнак и е работил под
негово ръководство. Евангелието на евреите, според Харнак, е самостойно
произведение, появило се в Палестина през времето от 65 (70) до 100 година.
Наскоро след своята поява то е било преведено на гръцки език.6 То е “независимо
от каноническите евангелия”.7 Синоптичните евангелия, според Харнак, са се
появили: евангелието на Марк през 65 – 70 г., евангелието на Матей през 70 – 75 г.
и евангелието на Лука – 78 – 93 г.8 В основата на евангелието на Матей е легнало
евангелието на Марк и друг някой източник.9 Ако евангелието на евреите се е
появило по-рано от евангелието на Матей, е могло да послужи като източник на
Матей.

4. Хуг намира, че Матей е написал своето евангелие не на еврейски, а на
гръцки език. Папий Йераполски в своето

-------------------------------      
1 Weber, Neue Untersuchung über Alter und Ansehen des. H. E., 1806. Вж. Rud. Handmann, Das

Hebräer – Evangelium, S. 3 – 4. 
2 Das Hebräer – Evangelium, S. 127.
3 Op. cit. стр. 117.
4 Op. cit. стр. 111.
5 Op. cit. стр. 134.
6 Die Chronologie, 1 B, S. 630, 647 – 48, 718.
7 Op. cit. стр. 649.
8 Die Chronologie, 1 B, S. 718.
9 Op. cit. стр. 653.
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съобщение, че Матей написал евангелие на еврейски език, е бил заблуден от
иудейските християни, които, за да придадат по-голяма важност на своето
евангелие, започнали да твърдят, че било написано от апостол Матей. Значи,
според Хуг, евангелието на евреите се появило на еврейски език между
християните-иудеи в Палестина. В това евангелие има запазени някои сведения от
древното християнско предание.1

5. Гизелер гледа на евангелието на евреите като на едно чисто апокрифно
произведение. Истинското древно християнско предание за живота и учението на
Христос е записано в 4-те канонични евангелия, авторите на които са били
благочестиви мъже и са работили по вдъхновението на Св. Дух. Древното
християнско предание в някои християнски общини, които не са поддържали
здрава връзка с Христовата църква, започнало да се разширява и изопачава. От
такова едно изопачено християнско предание се появили разни апокрифни
евангелия. Такива евангелия са: евангелието на евреите, написано на сиро-
хардейски език, и Египетското евангелие, което послужило за източник на много
еретически произведения. Според Гизелер, названието евангелие на евреите, което
отговаря на “евангелие според апостолите”, се давало не на едно произведение.
Епифаний и блаж. Йероним съобщават за две различни евангелия на евреите.2

6. Шлайермахер не счита евангелието на евреите за първоначално
евангелие (Urevangelium), а го поставя на еднакъв ред със
синоптичните евангелия, които са произлезли въз основа на отделни
разкази и предания за живота и учението на Христа. Сегашното първо
каноническо евангелие е произлязло от сборника на Христовите речи,
съставен от ап. Матей, за който сборник съобщава Папий Йераполски.
Евангелието на евреите, според Шлайермахер, е един вид “сестра” на
сегашното първо синоптично евангелие.3 

7. Особен възглед върху евангелието на евреите изказва Креднер. В
основата на евангелието на евреите, както и на всички иудео-
християнски евангелия изобщо, той поставя евангелието на Петър,
което споменава Евсевий Кесарийски в своята Църковна История (6,
12) и което е едно и също с евангелието, за което говори св. Иустин в
своя “Разговор с Трифон Иудеянин” (гл. 106). От Петровото евангелие,
според Креднер, са произлезли: 1) евангелието според евреите

-------------------------                
1 Hug, Einl. In die Schriften des N. T., 2 Aufl., 1821, II, S. 15 ff. Вж. Rud. Handmann, Das

Hebräer – Evangelium, S. 4 – 5. 
2 Gieseler, Histor. Krit. Versuch über Entsteh. Der schriftl. Evangel., 1818, S. 8 ff Вж. R.

Handmann, Das Hebräer – Evangelium, S. 5 – 6. 
3 Schleiermacher, Versuch über  Lucas, 1817. Вж. R. Handmann op. cit. стр. 6. 
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(eu agge lion kaq’ ‘Ebrai ouV), за което говори св. Епифаний и текстът на което
бил изменен от евионитите, у които се то употребявало; 2) евангелието, написано
на гръцки език и засвидетелствувано от Егезип, Климент Александрийски и
Ориген; 3) евангелието, което употребявали назареите и което се считало за
написаното от ап. Матей евангелие на еврейски език. Значи, според Креднер,
евангелието на евреите е произлязло от един гръцки източник, какъвто е било
Петровото евангелие. Според Креднер собствено отделни иудео-християнски
евангелия не са съществували. Разните названия на тези евангелия, които се срещат
у древните църковни писатели, указват на евангелското предание на иудеите-
християни, водещо своето начало от Петровото евангелие.1 Възгледът на Креднер
върху евангелието на евреите стои в крайно противоречие със сведенията за това
евангелие в древната християнска литература.

8. Шнекенбургер счита, че евангелието на евреите е произлязло от
сборника на Христовите речи, съставен на еврейски език от Матей,
както съобщава Папий Йераполски (Евсевий Кесар., Църковна История,
3, 39, 16). Сегашното първо каноническо евангелие е, според
Шнекенбургер, планомерна, съкратена редакция на евангелието на
евреите. Самото евангелие на евреите е претърпяло у християните-
иудеи две редакции: 1. Назарейска редакция, с мистични украшения, но
не много отдалечила се от древното предание и 2. Евионитска редакция,
която се е появила по-късно от назарейската и имала гностичен
характер.2

Възгледът на Шнекенбургер бил усвоен и разработен по нов метод от
последователите на Тюбингенската школа. Според тази школа, евангелието на
евреите е първоначалната основа на сегашните канонически евангелия, които се
появили в борбата между павлинизма и петринизма. Швеглер се старае да обоснове
този възглед и търси следи от евангелието на евреите в древната християнска
литература от втората половина на първия век и началото на втория век.3 F. Ch.
Baur, подобно на Шнекенбургер намира, че първоначалното евангелие на евреите е
било идентично с “lo gia” на ап. Матей. То е било рано преведено на гръцки език,
претърпяло е няколко редакции, докато най-подир се появило във вида на
сегашното Матеево евангелие.4 По-късно Ф. Х.
--------------------            

1 Credner, Beiträge zur Einl. In die bibl. Schriften, 1832, I, S. 386, 399 ff. Вж. Rud. Handmann,
Das Hebräer – Evangelium, S. 6 – 9. 

2 Chneckenburger, Über den Ursprung des ersten Evangeliums, 1834, S. 105 ff. вж. R. Handmann,
op. cit. стр. 9 – 10.

3 Schwegler, Nachapostol. Zeitalter, 1846, I, S. 197 ff. вж. Handmann, op. cit. стр. 11.
4 F. Ch. Baur, Krit. Untersuchungen über die Evangelien, 1847, S. 572. Вж. Handmann, Das

Hebräer – Evangelium, S. 12 – 13. 
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Баур започва да се изказва по-въздържано върху евангелието на евреите.1 
9. Де Вете изказва възглед върху евангелието на евреите, който се намира в

противоречие с възгледа на Шнекенбургер и тюбигенската школа. Според
Де Вете, евангелието на евреите и едно апокрифно произведение,
произлязло от гръцки източници и заемащо място между евангелието на
Матей и Лука.2 Възгледа на Де Вете възприема Франк, който намира, че
фрагментите у Епифаний и Йероним произлизат от едно и също
евангелие на евреите и че това евангелие не е нищо друго, освен една
преработка на гръцкия текст на евангелието на Матей.3 

Възгледът, че евангелието на евреите е преработка на гръцкия Матей, се
усвоява и поддържа от мнозина изследователи и до сегашно време, като Блек,
Делич, Евалд, Хилгенфелд, Ангер, Холтцман, Вайзцекер, Щраус, Фолкмар и Кайм.4

В по-ново време и Алфр. Реш подържа, че евангелието на евреите е преработка на
сегашното гръцко Матеево евангелие. Според Реша евангелието на евреите е
съществувало в две редакции: назарейска, която е имал под ръка блаж. Йероним, и
евионитска, изследвана от св. Епифаний. Значи, според Реш, няма коренно
различие между евангелието на назарейте и евангелието на евионитите. “Че двете
по-късни рецензии на евангелието на евреите, казва Реш, евионитската, познание за
която ни дава Епифаний, и назарейската, чиито литературен референ главно е
Йероним, се основават върху Матеевото евангелие и представляват само две с
разнородни варианти и добавки или също със съкращения извършени преработки
на Матеевото евангелие, може с очевидност да се докаже”. 5 Като доказателство за
това, че евангелието на назареите е превод от гръцкия текст на евангелието на
Матей, Реш указва на неправилния превод на винителната форма Barabba n, която
форма е свойствена само на Матеевото евангелие. А като доказателство пък за това,
че евионитската рецензия на евангелието на евреите почива върху Матей, Реш
указва на варианта
---------------------------------            

1 Baur, Christenth. u. christl. Kirche u. s. w., II Aufl. 1860, S. 25. Вж. R. Handmann, Op.cit., S.
16.

2 Вж. R. Handmann, op.cit., S. 6.
3 Ibid. стр. 13.
4 Bleeck, Beiträge zur Evangelienkritik, 1846, S. 60 ff. Delitzsch, Zeitschr. f. luth. Theol. u.

Kirche, 1850, S. 456 ff. Ewald, Jahrb. Der bibl. Wissenschaft, VI, 1854, S. 36 ff. Anger, Leipziger
Universitätsprogramm, 1862, III. Holtzmann, Die synopt. Evangelien, 1863, S. 267. Weizsäcker,
Untersuch. über die evangel. Geschichte, 1864, S. 223 ff. Strauss, Leben Jesu für das deutsche Volk. II
Aufl. 1864, S. 49, Volkmar, Ursprung unserer Evangelien u. s. w. 1866, S. 123. Keim, Geschichte Jesu von
Nazara, 1867, I, S, 29 ff. , Вж. R. Handmann das Hebräer – Evangelium, S. 14 – 17.

5 Agrapha, 364.
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e gkri deV вместо a kri deV.1 Още в по-ново време Алфред Шмидтке в своето
обемисто съчинение “Neue Fragmente und Untersuchungen zu den judenchristlichen
Evangelien” (Leipzig, 1911) идва до същия възглед, с известни различия. Според
Шмидтке, между евангелието на назареите и евангелието на евреите има коренна
разлика. Евангелието на назареите е свободен превод на Матеевото гръцко
евангелие на арамейски (сирийски) език с еврейски букви. Този превод се е появил
преди 150 година.2 Назареите скоро забравили, че тяхното евангелие е превод от
гръцкия Матей и започнали да гледат на него като на съставено от самия Матей,
апостол на Иисуса Христа.3 Папий Йераполски е взел назарейския превод на
оригиналното евангелие на Матей, съставено от него на еврейски език, и по такъв
начин заблудил църковните писатели след него.4 Евангелието на евреите, пък,
според Шмидтке, не е нищо друго, освен евионитското евангелие, на което
Епифаний дава заглавие “kaq ‘Ebrai ouV”.5 “Под kaq ‘Ebrai ouV eu agge loin,
казва Шмидтке, трябва да се разбира едно гръцко произведение, и именно една по
съдържание и форма съществено различна от всяко измежду четирите канонични
евангелия книга, която между църковните също така изглеждала самостойна, както
египетското и Петровото евангелие”.6 Възгледът на Шмидтке върху евангелието на
евреите е неоснователен и се намира в противоречие със свидетелствата на
древните църковни писатели за това евангелие, както ще бъде показано в по-
нататъшните наши изследвания тук.

10. Напоследък, Х. Вайтц в изследването си “Die judenchristliche Evangelien
in der altkirchlichen Literatur”, поместено в сборника на Edg. Hennecke
“Neutestamentliche Apokryphen” (2 Aufl. 1924), изказва следния възглед върху
евангелието на евреите. Три са според него иуд.-християнските евангелия: 1)
Матеевото евангелие на назареите или назарейското евангелие; 2) евангелие на
евионитите и 3) евангелие на евреите.7 Евангелието на назареите по своето
съдържание, по своя обем, по начина на изложението и по своите възгледи стои тъй
близо до евангелието на Матей, че според Вайтц може да бъде наречено второ
Матеево евангелие. Различията между евангелието на назареите и евангелието на
Матей са несъществени. То е било съставено преди 100 г. на гръцки език на 
-------------------------                            

1 Op. cit., 366.
2 Neue Fragmente und Untersuchungen., S. 41.
3 Op. cit., 47.
4 Op. cit., 41.
5 Op. cit., III; вж. също стр. 161 сл.
6 Op. cit., 128.
7 Die judenchristl. Evangelien., S. 16 – 17.
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такова едно място, където иудеите-християни са говорели на гръцки език. После то
е било преведено на арамейски (сирски) език. В своя гръцки текст евангелието на
назареите е послужило като основа на сегашното Матеево евангелие. Евангелието
на назареите, според Вайтц, е първото синоптично евангелие, съставено въз основа
на първите разкази за живота и учението на Христос. Сегашното Матеево евангелие
е негова по-късна редакция.1 Тук Х. Вайтц се доближава до възгледа на Айхорн
върху евангелието на евреите (вж. стр. 43). Евангелието на евионитите, според
Вайтц, макар и да има известни съприкосновения с евангелието на Матей,
различава се от него както по съдържание и изложение, така и по своите еретико-
иудейски възгледи. 2 То е било съставено на гръцки език у евионитите, в местността
на изток от р. Йордан през 100 – 130 г. 3 Авторът на евионитското евангелие е
използувал евангелието на назареите в гръцкия му текст. Той се е ползувал и от
сегашното евангелие на Матей, като го изопачил и осакатил, както се изразява
Епифаний. 4 Евангелието на евреите, според Вайтц, и по съдържание, и по характер
се тъй значително различава от евангелието на Матей, че може да бъде счетено за
едно самостойно произведение. 5 То е било съставено на гръцки език в Египет,
където още през времето на Ориген е имало около един милион иудеи. Времето на
съставянето му, според Вайтц, са годините 125 – 150. Евангелието на евреите, както
мисли Вайтц, произлязло от “евангелието на 12-те”, съставено въз основа на
назарейското евангелие и отнесено в Египет от преселници иудеи-християни из
Палестина.6 Към евангелието на евреите Вайтц отнася само фрагментите под № 1,
6, 12 и 33. Всички останали фрагменти, с изключение на № 4, който според него
принадлежи на евионитското евангелие, той отнася към евангелието на назареите.
Възгледът на Вайтц върху иудео-християнските евангелия е изкуствено построен и
стои далеч от древните исторически свидетелства за тези евангелия.
В първите свои работи Хилгенфелд също подържал, че евангелието на евреите е
произлязло от гръцки източник.7 Но после той изменя своя възглед.8 Той дохожда
------------------------

1 Op. cit., S. 28.
2 Op. cit., S. 17.
3 Op. cit., S. 41 – 42.
4 Die judenchristl. Evangelien., S. 41 – 42.
5 Op. cit., S. 17.
6 Op. cit., S. 53 – 54.
7 Hilgenfeld, Die Evangelien nach iher Entstehung u. s. w., 1854, S. 117. Вж. Rud. Handmann,

Das Hebräer – Evangelium, S. 18.
8 Hilgenfeld, Zeitschrift für wissensch. Theol., 1863, S. 345 ff. – N. T. extra canonem receptum,

fasc. IV, I. Aufl. 1866. Вж. R. Handmann op. cit., S. 18.
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до твърдото заключение, че не могат първите иудеи-християни, каквито са били
назареите, да превеждат своето евангелие от гръцки език. Употребяваното от тях
евангелие е било първоначално съставено на еврейски (арамейски) език и после
било преведено на гръцки език. Евангелието на назареите първоначално е носило
заглавието kaqa; Matqai on и после е било наречено kaq ‘Ebrai oV.
Хилгенфелд съзира в евангелието на назареите Матеевите lo gia, за които
споменава Папий Йераполски, и го счита за източник на сегашното Матеево
евангелие. Евангелието на назареите претърпяло няколко редакции, последна от
които е евангелието на евионитите. В евангелието на назареите Хилгенфелд намира
ключа за разрешението на синоптичния проблем.1 И Ройс, подобно на Хилгенфелд,
намира, че евангелието на евреите не е произлязло от гръцки източник, че е било
написано първоначално на еврейски език и има древен характер.2 Николсон пък
счита, че евангелието на евреите било написано от самия еванг. Матей написал две
евангелия: едно но гръцки език и друго на еврейски. Еврейското евангелие,
написано от Матей, е именно евангелието на евреите. Матей написал най-напред
гръцкото евангелие, а после еврейското, като внесъл в него някои добавки.3

12. Най-много разпространен и все повече и повече си пробива път
възгледът, според който евангелието на евреите не е самостойно
произведение, съставено първоначално на гръцки език, а е преработка на
Матеевото евангелие в еврейския му оригинален текст, пак на еврейски
(арамейски) език. Пръв е изказал такъв един възглед Олсхаузен.4 След
Олсхаузен по-обстойно развива този възглед Х. В. Тирш. Според Тирш,
назареите преработили еврейското Матеево евангелие, като вмъкнали в
него някои нови неща от устното църковно предание, без да му придават
еретически характер. Още при назареите това евангелие е получило
названието “според апостолите”. Евионитите още повече преработили
евангелието на евреите и му придали вече наистина еретически
характер.5 Подобен възглед изказва и Ебрард. И той гледа на
евангелието на назареите и на евангелието на евионитите, като на две
редакции на евангелието на евреите,

-----------------------------                       
1 Вж. R. Handmann, op. cit. S. 18 – 19.
2 Reuss, Geschichte der Schriften des N. T., V. Aufl., 1874, §§ 197, 198. Вж. R. Handmann, op.

cit. S. 17.
3 Nicholson, The Gospel according to the Hebrews, London, 1879. Вж. R. Handmann, op. cit. S.

20.
4 Olshausen, Nachweis der Aechtheit Sämmtl. n. t. Schriften, 1832, S. 35. Вж. R. Handmann, Das

Hebärer – Evangelium, S. 6. Според Олхаузен сегашният гръцки текст е преработка на самия Матей
от еврейския текст, съставен пак от ев. Матей.

5 Thiersch, Versuch zur Herstellung des histor. Standp. f. d. Krit. Der n. t. Schriften, 1854, S. 185
ff. Вж. R. Handmann, Op. cit. S. 14 – 15.
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в основата на което лежи еврейското Матеево евангелие. Според Ебрард думите
“Barabbas” у блаж. Йероним и “e gkri;V” у св. Епифаний не могат да служат като
доказателство за това, че евангелието на евреите е произлязло от гръцки източник.1

Възгледът, че евангелието на евреите е преработка на еврейското Матеево
евангелие, се възприема от богословите Гла,2 Ропс,3 Барденхевер4 и мнозина други.
Най-добре е изложил и защитил този възглед Т. Цан в своето превъзходно
изследване “Das Hebrдerevangelium”, поместено в неговата Geschichete d.
neutestamentl. Kanons, 2 B., 2 H., S. 642 – 723. Според Теодор Цан евангелието на
евреите не се намира в зависимост от евангелията на Марк, Лука и Йоана.5 То се
намира в зависимост само от евангелието на Матей и представлява неговата
преработка в еврейския му текст. 6 Тази преработка, според Цан, е станала около
135 – 150 г., когато още е съществувал еврейският оригинал на Матеевото
евангелие. След като еврейският оригинал на Матеевото евангелие бил преработен
в евангелието на евреите, и последното започнало да се употребява от назареите,
той изчезва.7 Преработеното от еврейския Матей евангелие на назареите запазило
заглавието “според Матей”. По-късно то бива наречено от църковните писатели
евангелие на евреите. Според Т. Цан евангелието на евреите, употребявано от
назареите, съществено се различава от евангелието на евионитите, което е едно и
също с “евангелието според апостолите” или “евангелието на дванадесетте”.8

Сведения у древните църковни писатели 
за евангелието на евреите.
Папий Йераполски (живял в края на първия и началото на втория век). Не

са запазени до нас свидетелства на Папий за евангелието на евреите, но е запазено
неговото ясно свидетелство за това, че евангел. Матей написал своето евангелие на
еврейски език. “Матей, пише Папий Йераполски, записал беседите на Господа (ta;
lo gia tou kuri ou) на еврейски език (e bra i di diale ktf), а ги тълкувал
(h rmh neusen) всеки, както могъл”.9 Под беседи на Господа Папий разбира
евангелие. Това название се употребявало в негово време. Папий написал
------------------------------------                                

1 Вж. R. Handmann, Das Hebдrer – Evangelium, S. 15.
2 Gla, Originalsprashe des Matthäusevangel, 1887, S. 115 ff. Вж. R. Handmann op. cit. S. 22.
3 Die Sprüche Jesu…, S. 91.
4 Geschichte d. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 515.
5 Geschichte d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 707.
6 Op. cit. S. 708.
7 Op. cit. S. 722.
8 Op. cit. S. 724.
9 Евсевий Кесарийски, Църк. история, 3. 39. 16.
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тълкувание на евангелията в пет книги под заглавие “Обяснения на беседите на
Господа” (Log wn kuriakw n e;xhgh seiV). Някои превеждат тук глагола
h rmh neusin с “превеждал”, но главното значение на глагола e rmhneu w е
тълкувам, обяснявам; превеждам е неговото второстепенно значение. Не може да се
каже, че всеки “превеждал” евангелието на Матей, както е могъл, защото преводът
му може да бъде по смисъл само един, но напълно естествено е да се каже, че всеки
“тълкувал” евангелието на Матей, както можел, защото тълкуванията на
евангелието могат да бъдат различни. Свидетелството на Папий, че Матей написал
своето евангелие на еврейски език, ни дава ключа за обяснението на произхода на
евангелието на евреите, именно, че това евангелие е преработка на еврейския
Матей. Някои изследователи, като Шнекенбургер, Блек,1 Хандман,2 Шмидтке,3

Вайтц4 и др., отхвърлят свидетелството на Папий за еврейския оригинал на
Матевото евангелие. Обаче това свидетелство на Папий е здраво затвърдено в
древната християнска литература. Че Матей е написал своето евангелие на
еврейски език, също така свидетелстват: Пантен (в Църк. История на Евсев.
Кесарийски, 5, 10, 3), св. Ириней (Прот. ерес. 3, 1, 1), Ориген (у Евс. Кесар., Църк.
История, 6, 25, 3), св. Кирил Йерусалимски (Катихиз. слово 14, 15), блаж. Йероним
(De vir. ill. 3), св. Епифаний (Ереси, 30, 3. 6; 51, 5), св. Йоан Златоуст (Бес. върху
Матей, 1, 3) и др. Не може да се върви против толкова много древни свидетелства.

Егезип (работил през 2-та половина на 2-ия век). За него Евсевий
Кесарийски в своята Църковна История казва следното: “привежда той нещо и от
евангелието на евреите, и от сирски (kai; tou suriakou ), и особено от еврейски
език, с което показва, че той преминал към християнската вяра на евреите” (4, 22,
8). Вайтц под tou suriakou разбира отделно евангелие, написано на сирски, т. е.
на арамейски език. Значи, според него, Егезип е знаел за две иуд.-християнски
евангелия: едно написано на гръцки език и друго – на еврейски, арамейски език.5

Но това обяснение е крайно изкуствено. Под tou suriakou не може по никакъв
начин да се разбира отделно евангелие, а сирски език. Според съобщението на
Евсевия, Егезип привеждал цитати не само от еврейското евангелие, но и от други
произведения на сирски и особено на еврейски език. И тъй, Егезип е имал под ръка
евангелието на евреите на еврейски език.
---------------------------------                                

1 Вж. R. Handmann, Das Hebärer – Evangelium, S. 9, 15.
2 Op. cit. 140.
3 Neie Fragmente und Untersuchungen…, S. III, 41, 46.
4 Die judenchristl. Evangelien…, S. 25.
5 Die judenchristlchen Evangelien…, S. 12.
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Св. Ириней (род. около 140 г.). В съчиненията си “Против ересите”, 1, 26, 2,
Ириней пише: “Те (евионитите) се ползуват само от евангелието на Матей,
отхвърлят апостол Павел, като го наричат отстъпник на закона”. Същото пише той
и в трета книга, 11, 7: “Евионитите, които се ползуват само от евангелието на
Матей, от самото него се изобличават в своите неправилни понятия за Господа”.
Хилгенфелд и Николсон отдават голямо значение на свидетелството на св. Ириней
за евангелието на евреите и поставят това свидетелство в основата на своите
изследвания.1 Но св. Ириней Лионски, както се вижда от горните негови думи,
свидетелствува не за евангелието на евреите, употребявано от назареите, а за
евангелието на евионитите. Но защо Ириней нарича това евангелие Матеево? Така
го нарича Ириней, защото е предполагал, че то е евангелието на ап. Матей,
написано на еврейски език. Св. Ириней е знаел, че Матей написал своето евангелие
на еврейски език (Прот. ерес., 3, 1, 1); знаел е също, че евионитите се ползвали само
от едно евангелие, написано на еврейски език. Понеже живял далеч от Палестина,
той не е бил запознат със съдържанието на евионитското евангелие. Той е
предполагал, че евионитското евангелие, понеже е било написано на еврейски език,
е евангелието на Матей, написано първоначално на еврейски език и на този език
запазено у евионитите. 

Климент Александрийски († 216 г.). Като привежда едно място от
евангелието на евреите (вж. фрагм. ХІІ), Климент Александрийски пише: “както и в
евангелието според евреите е написано” (Стром. ІІ, 9, 45; ср. V, 14, 96). Климент
Александрийски пръв от църковните писатели привежда цитат от евангелието на
евреите и дава заглавието на това евангелие. Цитатът от евангелието на евреите
Климент привежда във връзка с едно място от диалога на Платон – Теетет и на
новозав. апокриф Предания на Матия. От думите на Климент: “както и в
евангелието според евреите е написано”, не може да се извади заключението, че той
гледа на това евангелие като на авторитетно, каноническо, както предполага Р.
Хандман.2 Напротив може да се заключи, че той гледа на това евангелие като на
обикновено произведение, понеже го поставя във връзка с произведението на един
езически писател и с един новозаветен апокриф.3 

Ориген († 254 г.). Своите цитати от евангелието на евреите (вж. фрагм. 6 и
25) Ориген придружава с думите: “ако пък някой приеме евангелието според
евреите, дето сам Спасителят казва”… (In Ioh. tom. II, 12); “ако пък някои приеме”.
…(In Ierem. XV, 4); “написано е в някакво
-----------------------------------------------------                      

1 Вж. R. Handmann, Das Hebärer – Evangelium, S. 35.
2 Das Hebärer – Evangelium, S. 26.
3 Belser. Einleitung in das Neue Testament, 2 Aufl., S. 799.
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си евангелие, което се нарича според евреите, ако обаче някому е угодно да го
приеме не като авторитет, а като изяснение на поставения въпрос”… (In Matth. tom.
XV, 14). От тези думи на Ориген много ясно се вижда, че той гледа на евангелието
на евреите не като на каноническо евангелие, а като на обикновено произведение,
от което могат да се почерпят някои сведения.1 В същото време трябва да се
признае, че Ориген не гледа на това евангелие като на еретическо произведение.
Оттук може да се заключи, че Ориген е имал под ръка не евангелието на
евионитите, а евангелието на евреите, от което се ползували назареите.

Евсевий Кесарийски († 340 г.). Ето какви сведения ни дава Евсевий
Кесарийски за евангелието на евреите в своята Църковна История: “Към
последните (спорните книги на Нов. Завет) някои отнасят евангелието на евреите,
което особено обичат приелите Христа евреи” (Църк. ист. 3, 25, 5). “Като наричали
(умерените евионити, т. е. назареите) апостола (Павел) отстъпник от закона, те
считали, че всички негови послания трябвало да бъдат отхвърлени и, като се
ползували от едното, тъй наричано евангелие на евреите, останалите писания
уважавали малко (Църк. ист. 3, 27. 4). Други сведения за евангелието на евреите,
заедно с извадки от него Евсевий ни дава в съчинението си “Теофания”.
“Намиращото се у нас евангелие с еврейски букви отправя заплашването не към
този, който е скривал, а към този, който е живял развратно” (“Теофания”, вж.
фрагм. ХХVІІІ). “Началото на произлизащите в къщите разделения на душите сам
(Христос) проповядвал, както ние намираме на едно място в евангелието, което се
намира у иудеите на еврейски език” )”Теофания”, вж. фрагм. ХV). Вайтц2 изказва
мнението, че сведенията, който Евсевий Кесарийски дава за евангелието на евреите
в Църковната си История, той е черпил от старите източници, Ориген и Ириней. Но
едва ли може да се предполага, че Евсевий Кесарийски, който е живял много по-
близо до родината на назареите и евионитите, отколкото Ориген и Ириней, ще
черпи за тях сведения от Ориген и Ириней. Шмидтке се старае да докаже, че
Евсевий Кесарийски, когато пишел своята Църковна история (той я е пишел и
допълвал през времето от 311 до 325 год.),3 не е имал под ръка евангелието на
евреите. С това евангелие той се бил запознал малко преди 333 година, когато
написал своето съчинение “Теофания”, в което привежда някои места от същото
евангелие.4 Към изказания от
--------------------------------              

1 T. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 645.
2 Die judenchristl. Evangelien…, S. 13.
3 O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 3 B., S. 250 – 51.
4 Neue Fragmente und Untersuchungen…, S. 61 – 63.
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Шмидтке възглед се присъединява и Вайтц.1 Но този възглед на Шмидтке едва ли
може да се признае за основателен. В своята Църковна История (3, 19, 17) Евсевий
съобщава, че историята за жената, обвинена пред Господа за много престъпления,
която разказвал Папий, се съдържала в евангелието на евреите. Ясно е оттук, че
още когато пишел своята Църковна История, Евсевий е бил запознат със
съдържанието на евангелието на евреите.

Евсевий Кесарийски отнася евангелието на евреите към спорните
новозаветни книги. Значи той не го считал за каноническа книга, но и не гледал на
него като на еретическо произведение. Ясно свидетелствува Евсевий, че
евангелието на евреите още в негово време се намирало у иудеите (назареите) и че
било написано на еврейски език. Сам Евсевий е имал това евангелие под ръка, но
не на гръцки, а на еврейски език. И за Егезип, както вече видяхме, Евсевий
съобщава, че е използвал еврейския текст на това евангелие, а не от гръцкия. Нищо
не ни съобщава Евсевий Кесарийски за някакъв гръцки превод на евангелието на
евреите.

Св. Епифаний († 403 г.). Тъй като Епифаний произхождал от родители
иудеи и живял дълго време в Палестина, би трябвало да очакваме от него най-
подробни и точни сведения за иудео-християнски секти и евангелия и за
евангелието на евреите в частност. И действително, Епифаний ни дава в
съчинението си “Ереси” доста обширни сведения за назареите и евионитите (вж.
стр. 6) и за техните евангелия. Но сведенията на Епифаний не са особено ясни и
точни. Някои изследователи, като Хандман2 и др. обясняват това с обстоятелството,
че въпросните сведения на Епифаний не са самостойни, а са компилирани из
съчиненията на разни църковни писатели. Шмидтке казва, че Епифаний бил черпил
своите сведения за назареите и тяхното евангелие от коментара на Аполинарий
Лаодикийски върху евангелието на Матей. Но не може да се признае за
основателно мнението, че сведенията на Епифаний за иудео-християнските секти и
евангелия са изцяло несамостойни. Епифаний се е ползувал от съчиненията на
разни църковни писатели, но в същото време ни предлага и свои собствени
изследвания.

За евангелието на назареите Епифаний казва следното: “Имат пък
евангелието според Матей (kata; Matqai on) най- пълно
----------------------------------------------------            

1 Die judenchristl. Evangelien…, S. 14.
2 Вж. R. Handmann, Das Hebräer – Evangelium, S. 37.
3 Neue Fragmente und Untersuchungen…, S. 97 – 8.
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(plhre staton) на еврейски (e braïsti ). Защото у тях по точно, както е написано
отначало, с еврейски букви се пази още. Не знам, дали съдържа и родословията от
Авраам до Христос” (Ереси. 29, 9). От това съобщение на Епифаний се вижда, че
той не е имал под ръка евангелието на назареите, защото сам казва, че не знае, дали
се съдържа в него родословието на Христа. Евангелието на назареите съществувало
още през времето на Епифаний на еврейски език, с еврейски букви. Никъде
Епифаний не съобщава за гръцки текст на това евангелие. То носило названието
“според Матей”. Епифаний указва тук само на едно от названията на евангелието
на назареите: “според Матей”. Така се е наричало това евангелие от някои, защото в
основата си е имало еврейското евангелие на Матей, а не поради недоразумение,
както предполага Хандман, като се имало пред вид невярното съобщение на Папий,
че еванг. Матей написал своето евангелие на еврейски език.1 От горното съобщение
на Епифаний не може да се направи заключението, че той считал евангелието на
назареите за самото евангелие на Матей, написано от него на еврейски език. Ако
той го е считал за самото Матеево евангелие, няма да се съмнява в това, дали
съдържа родословието на Христос, или не. Епифаний съобщава само това, как се е
наричало това евангелие и какво се е говорело за него. В съчинението си “Ереси”
Епифаний ни дава сведения и за евангелието на евионитите, като даже привежда
някои места от него. Значи Епифаний е имал това евангелие под ръка. “В
евангелието у тях (евионитите), пише Епифаний, наричано според Матей (kata;
Matqai on o nomazome nf), не съвсем пълно, но изопачено и осакатено, което
еврейско (e braпno n) наричат…” (Ереси, 30, 13). В Ереси 30, 3 Епифаний казва, че
евангелието на евионитите се наричало още “според евреите” – kalou si de;
au to; kata; Ebrai ouV. От това свидетелство на Епифания се вижда, че и
евангелието на евионитите се наричало (o nomazome nf) – “според Матей”, навярно
поради същите съображения, поради които така се наричало и евангелието на
назареите. Наричало се евангелието на евионитите още и “евангелие според
евреите” или само “еврейско”. Така се наричало това евангелие от другите, а не от
самите евионити, както предполага Хандман и както се разбира, от съобщението на
Епифания. Той не казва, че самите евионити наричали така своето евангелие, а само
казва: kalou si de; au to; kata; Ebrai ouV – наричат го според евреите. Не може
да се каже, че според Епифаний, само евангелието на евионитите се наричало
“според евреите”. От думите на Епифаний в Ереси 30, 132 може
----------------------------------------         

1 Das Hebrдer – Evangelium, S. 38.
2 “o}ti Matqai oV mo noV ‘Ebraпsti; kai; ‘Ebraпkoi V gra mmasin e;n th Kainh Diaqh kh/

e;poih sato th n tou  Eu;aggeli ou e]kqesi n te kai; kh rugma.”
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да се направи заключението, че и евангелието на назареите се наричало така.
Епифаний не отъждествява евангелието на евионитите с евангелието на назареите,
макар да казва, че носили еднакви заглавия.1 За евангелието на назареите той не
казва, че било еретическо, а подчертава, че било пълно; за евангелието на
евионитите пък изрично казва, че било изопачено или осакатено. Различието между
двете евангелия се вижда и от приведените фрагменти из евангелието на
евионитите у Епифаний. Нищо не съобщава Епифаний за евангелието според
апостолите или евангелието на 12-те.

Блаж. Йероним († 420 г.). Най-много сведения за евангелието на евреите и
най-много фрагменти от него ни дава блаж. Йероним, защото той се е занимавал
специално с книгите на Св. Писание, знаел е еврейски език, пътувал е и живял на
Изток, където се запознал непосредствено с назареите, и е имал под ръка
евангелието на евреите, даже го и превел на гръцки и латински език. Сведенията на
блаж. Йероним за евангелието на евреите ние дадохме заедно с неговите фрагменти
из евангелието на евреите (вж. фрагменти: 2 –5, 7, 8, 10, 11, 18, 23, 26, 27, 30, 31, 33,
34). Тук ще приведем останалите сведения на блаж. Йероним за това евангелие.

В съчинението си “За знаменитите мъже” (гл. 2), написано в 392 г., блаж.
Йероним съобщава, че Ориген “често се ползвал” от евангелието на евреите. В
същото си съчинение (гл. 3) той казва следното за това евангелие: “Самото пък
еврейско евангелие и до сега се намира в Кесарийската библиотека, която твърде
старателно събрал мъченик Памфил. Аз също имах случай да препиша това
евангелие у назареите, които в сирйския град Верея (Aleppo) се ползват от него”.
Значи блаж. Йероним указва на два запазени в негово време екземпляри от
евангелието на евреите: един в Кесарийската библиотека и друг у назареите в гр.
Верея. И в съчинението си “Разговор против пелагианите” (ІІІ, 2), написано в 415
год., блаж. Йероним казва, че евангелието на евреите се намирало в Кесарийската
библиотека. Блаж. Йероним се заинтересувал от това евангелие и снел копие от
него. Че блаж. Йероним е общувал с назареите, се вижда и от едно място н
Коментара му върху евангелието на Матей. Като обяснява думите на пророка
Йеремия, приведени в Мат. 27, 9 – 10 ст. Йероним казва: “Аз неотдавна прочетох в
една еврейска книга, дадена ми от евреин из назарейската секта, апокриф на
Йеремия, в която това място е приведено дословно”. Шмидтке изказва
-------------------------------          

1 Ad. Harnack, Die Chronologie, 1B., S. 632.
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мнението, че блаж. Йероним никога не е бил в лично общуване с назареите и че
казаното от него в Коментара на Матей (27, 9 – 10) е приказка.1 Но да се твърди
нещо подобно, това значи да се върви против самата действителност,
засвидетелствувана тъй ясно, естествено и твърдо от блаж. Йероним.

На седем места в своите съчинения блаж. Йероним нарича евангелието на
евреите “според евреите” – secundum (jixtra) Hebraeos. 2 В Коментара си на послан.
До Ефесяните (5, 4) той го нарича “еврейско евангелие” (in Hebraico quoque
evangelio), в Коментара на Матей – само “еврейско”; в тълкуванията на пророк Исая
(prolog. lib. XVIII) и на Иезекииля (ХVІ, 13) – “евангелие на евреите” (evangelium
Hebraeorum), а в “Разговора против пелагианите” (ІІІ, 2) и в тълкуванието на псал.
135 съобщава, че мнозина го наричали “според Матей” (juxtra или secundum
Matthaeum). Само на едно място “Разговор против пелагианите” (ІІІ, 2), блаж.
Йероним нарича евангелието на евреите евангелие “според апостолите” – secundum
apostolos, като има предвид, че така се е наричало това евангелие от някои. Иуд.-
християнските евангелия поради това, че са били написани на еврейски език и са
били недостъпни за мнозина, не са строго разграничавани и заглавията им се
бъркали. Блаж. Йероним е имал под ръка само евангелието на евреите (на
назареите) и не е знаел за евангелието на апостолите, което се счита за еднакво с
евангелието на евионитите. Поради това той отнася заглавието “според
апостолите”, но само в един случай, дето привежда разни названия на евангелието
на евреите, към това евангелие. И тъй, блаж. Йероним предимно употребява
названията “според евреите” и “евангелие на евреите”. Но само той не нарича
евангелието на евреите “евангелие според Матей”.

Много ясно и на няколко места блаж. Йероним свидетелствува, че
запазилото се до негово време евангелие на евреите било написано на еврейски
(арамейски) език. В Коментара си на прор. Исая (11, 2) той казва: “което е написано
на еврейски език”; в “Разговора против Пелагианите” (ІІІ, 2), – “което макар да е
написано на халдейски и сирийски език, но с еврейски букви”. Същото казва той и
в писмото си (120, 8) до Хедибия: “което е написано с еврейски букви”. Никъде
блаж. Йероним не споменава за никакъв гръцки превод на евангелието на евреите
до негово време.

След като снел копие от евангелието на евреите, блаж. Йероним превел това
евангелие на гръцки и латински
------------------------------------------          

1 Neue Fragmente und Untersuchungen…, S. 253.
2 Тълкув. на Матей 7, 6; “За знам. мъже”, гл. 2; тълкув. на Матей 6, 11; 27, 16; Тълкув. на

Исая, 40, 12; Тълкув. на Йезек. 8, 7 и “Разгов. против пелигианите” 3, 2.
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език. Много ясно на няколко места в съчиненията си блаж. Йероним говори за този
свой превод. За него говори той в 392 год., в съчиненията си, написани през същата
година. “Което неотдавна, преведохме” (Тълкувание на Михея 7, 6); “от мене
неотдавна е преведено на гръцки и латински език” (За знам. мъже, гл. 2); “което
неотдавна е преведено от мене” (същото съчинение гл. 16). За своя превод на
евангелието на евреите блаж. Йероним говори и в 398 год. в Коментара си на еванг.
на Матей (12, 13); “което ние неотдавна преведохме от еврейски език на гръцки”.
Вайс предполага, че блаж. Йероним превеждал два пъти евангелието на евреите от
две разни издания: един път на гръцки и латински език и друг път само на гръцки
език.1 Но от горните думи на блаж. Йероним се вижда, че той веднъж е превеждал
евангелието на евреите на гръцки и латински език и е имал само едно негово
издание, запазено в Кесарийската библиотека и у назареите във Верея. Превода на
евангелието на евреите блаж. Йероним е извършил не много време преди 392 год.
Някои изследователи, като Шмидтке, Барденхевер и др., предполагат, че блаж.
Йероним не е превеждал евангелието на евреите. Шмидтке предполага, че Йероним
или е измислил разказа за своя превод на евангелието на евреите, или пък е имал
намерение да го преведе и прибързано съобщава, че вече го е превел, без по-
нататък да довърши този превод.2 Според Барденхевер, думите на Йероним за
превода на евангелието се отнасят за ревизията на латинския текст на Матеевото
евангелие въз основа на гръцкия текст, която той направил около 383 год. по
поръка на папа Дамас.3 Но блаж. Йероним говори така ясно и твърдо за своя превод
на евангелието на евреите, че неговото съобщение за този превод не може нито да
се отхвърли, нито пък да се претълкува. Повечето от изследователите не отричат
този превод. Т. Цан предполага, че блаж. Йероним превел евангелието на евреите
на гръцки и латински език около 390 година.4 Но какво е станало с Йеронимовия
превод на евангелието на евреите? Като изброява своите трудове в “Знаменитите
мъже”, блаж. Йероним нищо не съобщава за превода. Този превод на Йероним,
като превод на едно апокрифно произведение, не е могъл да намери широко
разпространение. Някои църковни писатели даже, като Юлиан от Еклам5 и Теодор
Мопсуестски6 упреквали блаж. Йероним за това, че се занимавал с
--------------------------------------                    

1 Вж. Jam. Ropes, Die Sprьche Jesu…, S. 83.
2 Neue Fragmente und Untersuchungen, S. 255.
3 Gesch. d. altkirchl. Liter., 1 B., 2 Aufl., S. 514.
4 Geschishte d. neutestam. Kanons, 2 B., 2 H., S. 650.
5 Блаж. Августин, c. Julianum, IV, 88. Вж. Th. Zahn, op. cit., 654.
6 Патриарх Фотий, Библиотека, 177. Вж. R. Handmann, Das Hebräer – Evangelium, S. 59.
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едно апокрифно евангелие, превежда го и цитира от него, и с това го поставя
наравно с каноническите евангелия. От превода на блаж. Йероним навярно се е
ползувал авторът на Стихометричния списък на патриарх Никифор.1 По-късно този
превод изчезва.

Спор се води между изследователите относно това, съществувал ли е гръцки
превод на евангелието до времето на блаж. Йероним. Едни от изследователите, като
Хандман,2 Харнак3 и др. твърдят, че такъв превод е имало. Според Харнак, като
Климент Александрийски и Ориген, така и Евсевий Кесарийски се ползували от
гръцкия превод на евангелието на евреите. Този превод се е появил доста рано,
около началото на 2-я век.4 Според други пък изследователи, като Т. Цан,5 О.
Барденхевер6 и др., не е имало гръцки превод на евангелието на евреите”.7 И
действително трябва да се признае, че такъв превод не е имало. От евангелието на
евреите не са се ползували св. Игнатий Богоносец и Папий Йераполски (вж. стр. 27,
42). От това евангелие са се ползували до Йероним само такива църковни писатели,
които са знаели еврейски език, като Егезип, Климент Александрийски, Ориген,
Евсевий Кесарийски и Епифаний. Ако до Йероним е имало гръцки превод на
евангелието на евреите, щяха да се ползуват от него и други църковни писатели.

Според Шмидтке, сведенията на блаж. Йероним за евангелието на евреите
имат компилативен характер. Най-много е използувал блаж. Йероним съобщенията
на Аполинарий Лаодикийски за това евангелие.8 Но това мнение на Шмидтке не е
основателно. Блаж. Йероним, който е бил запознат непосредствено с евангелието на
евреите, превеждал го е на гръцки и латински език и е общувал с назареите, ни дава
свои собствени изследвания върху това евангелие.

Нека да видим сега, какъв е бил възгледът на блаж. Йероним върху
евангелието на евреите. Мнозина изследователи намират, че първоначално блаж.
Йероним е считал евангелието на евреите за написаното от апостол Матей
евангелие на еврейски език. Според Холтцман, Ропс9 и
----------------------            

1 Th. Zahn, op. cit., S. 659.
2 Op. cit., S. 116, 117.
3 Die Chronologie, 1 B., S. 635 ff.
4 Op. cit., S. 640.
5 Op. cit., S. 655 ff.
6 Gesch. d. altkirchl. Literatur, 1 B., 2 Aufl., S. 514.
7 Op. cit., S. 659.
8 Neue Fragmente und Untersuchungen, S. 42, 74, 75 – 94.
9 Die Sprьche Jesu…, S. 84 – 85.
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др. блаж. Йероним е считал първоначално евангелието на евреите за Матеево
поради това, че не е бил добре запознат с него, но после се отказал от този си
възглед. Според Хилгенфелд,1 блаж. Йероним се отказал от този свой възглед
поради упреците на Теодор Мопсуестски. Теодор Цан предполага, че първоначално
блаж. Йероним е говорил за евангелието на евреите като за Матеево, ръководен от
своята суетност; искал да спечели славата на откривател на еврейския текст на
Матеевото евангелие.2 Хандман намира, че блаж. Йероним не бил взел окончателно
становище по въпроса за евангелието на евреите, понеже се боял от отговорност.3

Харнак пък изказва мнението, че блаж. Йероним, като учен, е имал определен
възглед върху евангелието на евреите, но е утаил този свой възглед.4 Но не може да
се приеме като доказано, че първоначално блаж. Йероним е гледал на евангелието
на евреите като на Матеево. Като проследи човек внимателно всички сведения на
блаж. Йероним за това евангелие, идва до заключението, че нито в едно от тях
блаж. Йероним не нарича евангелието на евреите, евангелие на Матей. До такова
едно заключение идва и Хандман. Блаж. Йероним казва само, че други са наричали
това евангелие “според Матей” (вж. фрагм. 4), “подлинник Матей” (вж. фрагм. 18).
Сам блаж. Йероним е гледал на евангелието на евреите като на такова, което е
стояло във връзка с еврейския оригинал на Матей и е запазило някои сведения от
древното църковно предание. “Ако ние се постараем, пише Рудолф Хандман, от
различните показания да изведем собственото мнение на Йероним върху
евангелието на евреите, то ще бъде накратко това, че той в него намирал едно
евангелско предание, което можело да послужи за уясняване и допълване на
каноническите евангелия, което носело на себе си печата на дълбока древност и
поради това е могло да има пълно право на достоверност.5

На седем6 места блаж. Йероним казва, че от евангелието на евреите се
ползвали назареите. Само на едно място той се изразява: “от което се ползуват
назареите и евионитите” (Тълкув. на Матей, 12, 13). Йероним тук гледа на
евионитите като на сродни на назареите, като са гледали и мнозина църковни
писатели. Той е знаел, че и те са имали евангелие на еврейски език, и понеже не е
бил запознат
----------------------------------                            

1 Вж. Ropes, Die Sprüche Jesu…, S. 84 – 85.
2 Gesch. d. neutestam. Kanons, 2 B., 2 H., S. 685.
3 Das Hebräer – Evangelium, S. 63.
4 Die Chronologie, 1 B., S. 634 – 635.
5 Op. cit. S. 62.
6 Тълкув. на Исая, 11, 2; 40, 12; предгов., кн. ХVІІІ; Тълкув на Йезекиил, 16, 13; 18, 7;

Тълкув. на Матей, 23, 35; Разговор против пелаг., 3, 2.
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с тяхното евангелие, предполагал, че то е еднакво с евангелието на назареите.
Теодор Мопсуестски († 428 г.). Той гледал на евангелието на евреите като

на неканонична книга, в която се съдържало неправославно учение. Упреквал блаж.
Йероним, че придавал важно значение на това евангелие, с което като че ли
въвеждал ново, пето каноническо евангелие.

Филип от Сиде. Той съобщава, че древните отхвърляли евангелието на
евреите, заедно с евангелието на Петър и Тома, като го считали за еретическо.

Блаж. Теодорит († 458 г.). Сведенията на блаж. Теодорит за евангелието на
евреите не са самостойни и напълно достоверни. Той прави разлика между назареи
и евионити. Евионитите пък, подобно на Евсевия Кесарийски, дели на два класа.
Назареите, според него, употребявали тъй нареченото евангелие на Петра (kai; tf
kaloume nf kata; Pe trou eu aggeli w kecrhme noi - haer. fab. II, 2).1 Това
свидетелство на Теодорит не може да бъде признато за вярно. Назареите не са
употребявали евангелието на Петър, което противоречи със своя докетичен
характер на тяхното учение. Никъде в древната християнска литература не се
говори, че назареите употребявали евангелието на Петър. Не е вярно също така
свидетелството на блаж. Теодорит, че първият клас от евионтите, признаващи
девственото рождение на Христа, употребявали само евангелието на Матей, а
вторият клас приемали само евангелието на евреите (to; kata; Ebrai ouV
eu agge lion de contai - haer. fab. III, 27, 4) и наричали апостола Павла отстъпник
от закона. Тук блаж. Теодорит съединява с известни неточности сведенията на св.
Ириней (Прот. Ерес. 1, 26, 2) и на Евсевий Кесарийски (Църк. Ист. 3, 27, 4).

Стихометрически списък на патриарх Никифор (Никифор бил
Цариградски патриарх от 806 – 815 год.; умрял е в 829 г.). Стихометрическият
списък на Никифор, в който не само се изброяват библейските книги, но и се указва
числото на съдържащите се в тях стихове, се намира в края на неговата
хронография, която била преработена около 850 г. в гр. Йерусалим. При тази
преработка навярно е бил прибавен и този списък.2 В стихометрическия списък на
патриарх Никифор евангелието на евреите се отнася към спорните (a ntilego mena)
книги на новия Завет и съобщава, че имало 2200 стиха.3 Според същия списък
евангелието на Матей е имало 2500 стиха, на Марк – 2000, на Лука – 2600 и на
Йоана 2300. Значи,
------------------------                         

1 Вж. Alfr. Schmidtke, Neue Fragmente und Untersuchungen…, S. 40.
2 Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 1 H., S. 297.
3 Ibid. 299.
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по обем евангелието на евреите заемало средно място между евангелието на Марк и
Йоана.

Заключение. От направеното тук изследване на фрагментите от евангелието
на евреите и на сведенията на древните църковни писатели за това евангелие може
да се изведе следното заключение.

1. Евангелието на евреите не е самостойно произведение. То е преработка на
еврейския текст на евангелието на Матей. При тази преработка били
направени не само съкращения, но и добавки. Едни от добавките са взети
от древното църковно предание, други от разни легенди и неправилни
обяснения на Христовото учение, а трети са измислени от самия автор на
евангелието. Авторът на евангелието на евреите, който е бил християнин
– иудей, от назарейската секта, е имал за основа само евангелието на
Матей, което е било написано на езика, който сам той е говорел. Той не се
е ползувал нито от едно от другите канонични евангелия.

1. По съдържание и изложение то е било подобно на евангелието на Матей.
Като евангелието на Матей то е започвало с родословието и рождението
на Христос и е завършвало с възкресението на Христос и явяването на
Христос след възкресението на учениците. Според стихометрическия
списък на патриарха Никифор то е било с 300 стиха по-малко от
евангелието на Матей. Тази разлика може да произлиза не само от
съдържанието, но и от шрифта на ръкописите, в които се съдържали тези
евангелия. Евангелието на евреите не е имало напълно православен
характер, но и не се отличавало с резки еретически мисли и идеи.

1. То е било написано на еврейски (арамейски) език, както и евангелието на
Матей е било първоначално написано. До блаж. Йероним не е имало
гръцки, или друг някакъв превод на евангелието на евреите. Нито един от
древните църковни писатели не говори за гръцки превод на това
евангелие. От евангелието на евреите се ползували само тези от древните
църковни писатели, които са знаели еврейски език: Климент
Александрийски, Ориген, Егезип, Евсевий Кесарийски, Епифаний
Кипърски и блаж. Йероним. За пръв и последен път евангелието на
евреите е било преведено на гръцки и латински от блаж. Йероним. Този
превод не получил широка употреба и наскоро изчезнал.

2. От евангелието на евреите се ползували назареите, които водели своето
начало още от първите времена на християнството и около времето на
иудейската война се преселили в местностите на изток от реката Йордан и
в долна Сирия, гр. Верея (Aleppo). Назареите водели затворен живот и
постепенно скъсали връзката си с вселенската православна църква.
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5. Евангелието на евреите не е едно и също с евангелието на евионитите.
Между тези две евангелия има разлика, както показват запазените от тях
фрагменти.

6. Различни названия е имало евангелието на евреите: евангелие според (или
на) Матей, евангелие на евреите, еврейско или иудейско евангелие. У
назареите то се наричало навярно евангелие на Матей. Църковните
писатели го нарекли евангелие на (или според) евреите, защото било
написано на еврейски език и било употребявано от християни-иудеи
(назареите). В древната християнска литература най-употребяваното било
названието “евангелие на евреите”. Това название се употребява
предимно и в сегашно време.

7. Евангелието на евреите било съставено през 1-та половина на 2 в.
Първоначално назареите употребявали евангелието на Матей в еврейския
му текст. Когато назареите скъсали връзката с вселенската православна
църква, употребяваното у тях евангелие на Матей било преработено, на
едни места съкратено, а на други допълнено, и получило вида, в който то
се пазило в Кесарийската библиотека и се употребявало от назареите във
Верея по времето на блаж. Йероним. Не може да се предположи, че
преработката на Матеевото евангелие у назареите е станала през времето,
когато ап. Яков, братът Господен по плът, е бил жив (той се поминал
мъченически през 62 г.), защото не е могло през това време да се
разказват неверни събития из неговия живот, за каквито се говори в
евангелието на евреите. Не е могла тази преработка да стане и към края на
1 в., когато се е още пазило древното църковно предание у назареите.
Преработката е станала навярно към края на 1-та половина на 2 в., както
предполага Т. Цан,1 когато назареите са се вече били напълно отделили от
православната църква и забравили много от древното църковно предание.

8. Съставено е било евангелието на евреите на това място, в което са се
преселили повечето от назареите около времето на разрушението на
Йерусалим, именно: на изток от р. Йордан.

Всички древни църковни писатели, които са знаели за евангелието на
евреите и дават сведения за него, не са гледали на него като на каноническа книга и
не са го считали за написаното от ап. Матей евангелие на еврейски език.
------------------------

1 Gesch. d. neutest. Kanons, 2 B., 2 H., S. 722.
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