
 
 
 

ХРИСТИЯНСКОТО БРАТСТВО 
И НЕГОВАТА 

НЕОБХОДИМОСТ  
ЗА ВЯРВАЩИТЕ 

 
 

(Екзегетически анализ на Евр. 3:1—19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от засл. проф. д-р Н. Н. Глубоковски 
 
 



ХРИСТИЯНСКОТО БРАТСТВО И НЕГОВАТА
НЕОБХОДИМОСТ ЗА ВЯРВАЩИТЕ

(Екзегетически анализ на Евр. 3:1—19). 
от засл. проф. д-р Н. Н. Глубоковски.

Втората  глава  на  послание  към  Евреите  свидетелства,  че  писателят  не
забравя най-близкия  повод, който  го подтиква  да разкрие  изкупителното  дело на
Христа  —  недоуменията  на  бедстващите  читатели,  т.  е.  на  изкупените.  Той
разкрива  същността  на  изкуплението  и  с това  прогонва  техните  тревоги,  засилва
твърдостта им и им заповядва неизменно постоянство. Тези обективни разяснения
стават  естествена  основа  на  следващите  увещания  за  вярност  на  Новозаветния
първосвещеник и за подражаване Нему.

В  3:1  е  направен  извод  и  непосредствено  приложение  на  разяснените
фактически  данни  към  всички,  които  реално  се  приобщават  към  тях.  Такива  са
изкупените  от  Христа  и  спасените  в  Христа,  поради  тяхната  жива  органическа
връзка с Него във всичко: тъй като Син е снизходил до тях и е усвоил всичко, що
им  е  присъщо,  те  са  се  обновили  и  възрасли  в  Него.  Изкупените  припечелват  и
запазват  живо  тясно  общение  с  Изкупителя:  Tе  са  братя  Господни  и  чрез
осиновяване  от  Бога  Отца  образуват  братство.  Това  братство  християнско  се
създава  с  съизволение  на  Сина  (2:11)  и  то  дава  истинско  реално  благо  — най-
съвършен  въздиг:  съединени  с  Христа,  всички  вярващи  стават  в  Него,  като  Син
Божи по природа, чеда Божии по благодат. А децата на един баща – естествено – са
братя помежду си.

Братството на изкупените с Христа се оформя в общохристиянско братство
между изкупените. Второто се създава от първото и поради това винаги трябва да
пази  неговите  характерни  отлики.  Братство  с  Христа  се постига  чрез  благодатно
единение  с  Него  след  омиване  от  греховете  и  духовно  възраждане  и  освещение.
Тези  качества  по  логическа  необходимост  и  фактическа  неизбежност
характеризират  и  общо  християнското  братство.  Поради  това  всички
облагодатствувани  в  християнския  съюз  са  „святи"  (ср.  1  Сол.  5:27).  Такава  е
същността на християнското
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братство; тя е неотделима от него и несъмнено му съприсътства, т.е. тя принадлежи
на  всички,  станали  християни,  а  не  е  принадлежност  само  на  някои  от  тях.
Християнското  братство  е  реална  проява  на  християнския  живот;  без  него
последният е немислим и в действителност не се среща. Следователно, святостта е
не по-малко реална от братството между християните; тя не е отвлечен идеал или
сакраментална  принадлежност.  Тя,  се  корени  в  самото  братство  и  разкрива
неговите същински преимущества. Святост се припечелва чрез братство. Ето защо
святостта  е  по-скоро  социална,  отколкото  индивидуална.  Такова  е  по  своята
същина и християнското съвършенство. Всеки морален успех е възможен в Христа
и  при  общение  с  Христови  братя.  Човек  се  оправдава  чрез  обединение  с
Изкупителя; чрез Него той става благодатен син Божи и брат  на всички оправдани,
а  след  това  живее  като  член  от  организма  „тяло  Христово".  В  този  организъм
всичко е общо, но не престава да бъде и индивидуално. Защото всеки брат, който е
такъв само поради единението с другитe, запазва присъщата си индивидуалност и
проявява  всички  свои  характерни  способности,  сили  и  средства.  Християнската
святост  има  общ  характер,  но  е  напълно  реална  и  се  проявява  в  различни
индивидуални отсенки  и степени. Това е плод на нейния  произход  от недрата на
християнското братство; тя е негов естествен и неизбежен рефлекс. Нещо повече
— може даже да се твърди, че святост и братство са две неразделни части на едно
цяло. Християнско  братство  е възможно  между хора, на които  е дадена, и които
припечелват  святостта  Христова,  а  християнска  святост  е  възможна  при
наличността на християнско братство.
Напълно  е  естествено  —  при  тази  неразделност  на  святост  и  братство  —
християните  да  се  именуват  ту  a{gioi (напр.,  Еф.  2:19 и  сл.  1 Петр  2:5  i era teuma
a{gion, 2:9  e[qnoV a{gion), ту просто  a delfoi. He no-малко законна е и употребата на
двата термина наедно, както в 2:5 и 10, дето се описва изкупителното „совершеше"
Христово. В това отношение тази комбинация, макар и единична в Новия Завет (1
Сол. 5:27 съмнително), по съдържание е напълно естествена и законна. По-нататък
целият въпрос може да бъде вече в дирене причините, защо в настоящия контекс е
отделен  обсъжданият  епитет.  Но по  свръзката  с предшестващето  е безспорно,  че
тук се предлага обобщение  на цялата  по-раншна  трактация.  А в нея  е обрисуван
процеса  на  образуването  на  християнското  братство.  Ето  защо  понятна  е
употребата  на  названието  „братя".  От  друга  страна,  този  процес  е  започвал  с
унищожаването на греховете и е завършвал с възприемане на Христовата святост,
от която и се получава епитета „святи”
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Този  епитет  с  своята  изразителност  може  да  подчертава,  че  в  това  като  че  ли  е
имало съмнения. Обаче такива са немислими, понеже не е имало права на подобно
преимущество.  Такива  съмнения  биха  били  достатъчно  уместни  само  при
обладаване  на  достойнство,  което  се  счита  от  Скептиците  за  изгубено  и
невъзнаградено. Против тези именно инсинуации и се твърди, че всички християни
са наистина свети в Христа — заедно и наравно с автора. А описаното подозрение
било  възможно  само  по  отношение  към  юдеите,  които  обладавали  старозаветна
святост.  От  това  направо  произтича,  че  писателът  се  обръща  към  еднокръвните
нему юдео-християни. За тях това обвинение било унизително не само логически,
но  и чисто  фактически.  Достатъчно  е да припомним,  че в Антиохийската  реч на
Апостол Павел относно „лицемерието" на Петър решително се отхвърля, видимо,
разпространената  хула,  като  че  с  прехода  в  християнството  юдеите  застават
наравно с богоотчужденото езичество (Гал. 2:14). Тези коварни изкушения, разбира
се, смущавали „юдейската съвест" на получателите на анализирваното послание и
сега с конкретна  убедителност  им се внушава, че нищо  не са изгубили  от своята
подлинна святост. 
Тази святост се почерпва в Христа и съществува във всеки вярващ в зависимост от
това, доколко той е член на християнското братство. В този смисъл „святите братя”

са me tocoi. Този термин (вж. 1:9. 3:14. 6:4. 12:8. Лук. 5:8. Клим. Р. 1 Кор XXXIV; cp.
mete scen в  2:14)  характеризира  повече  или  по-малко  равноправното  участие  на
всичките  адепти  на  известен  определен  съюз  в  общото  за  тях  отличие  (ср.  Пс.
118:63  me tocoV e gw ei mi pa ntwn twn foboume nwn se kai; folasso ntwn ta;V e ntola V
sou),  a  koinwno V (ср.  10:33)  изразява  лична  взаимна  връзка  на  различни
индивидуалности.  Християните  пък  са  святи  поради  еднаквото  за  всички
приобщение към обективно независимата от тях святост, която ги храни и поради
това  винаги  трябва  да  служи  като  център  на  притеглянето,  та  постоянно  да  се
стремят  към  него  и  по-тясно  да  се  съединяват  с  него  (ср.  2 Петр.  1:10). От  тази
страна източникът на християнската самобитност се оказва наше „призвание" — не
само затова, че ни зоват, но повече от всичко поради есенциалното му свойство, че
за  нас  лично  това  е  вечно  призоваващ  ни  идеал.  Първото  е  напълно  безспорно,
обаче  то било  постоянно  в промислителното  Божие  откровение  към  хората  и  не
срещало всецел и повсеместен отклик. В християнството, божественият промисъл е
отразен  отчетливо  и  окончателно;  той  е  станал  основан  на  самото  битие  на
вярващите, към които се отнася непрестанният тук призив за самосъхранение чрез
приближаване към
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първоизточника.  А  той  е  в  превъзнесения  Христос,  седнал  отдясно  на  славата
Божия във висините (1:3), истинно  небесен (ср. Еф. 1:3. Филип. 2:10. Йоан. 3:12.
Пс.  66:15.  Дан.  2:23.  2  Мак.  3:39)  или  горен  (Филип.  3:14:  thV a[nw klh sewV),
откъдето  и  християните  са  oi keklhme noi thV ai wni ou klhronomi aV (9:15).
Подразбира  се  не  теоретически  призив,  който  произхожда  от  небето,  каквито  са
всички  заповеди  Божии,  напр.  в  старозаветния  закон,  защото  той  също  бил,
несъмнено, свят (Рим. 7:12), а практически съвсем не водел към небето, макар и да
призовавал към него. Същината е в това, че това небесно призвание е най-великата
реалност,  в  която  се  корени,  и  от  която  винаги  произтича  нашето  християнско
битие. Ето защо последното необходимо и неизменно се зове към небесата, за да
обезпечи само свое съществуване и поради това то неизменно бива небесен призив
или влечение.
      По такъв начин с всичко писателят изразително напомнил, че християните са
святи в Христа и запазват това свое достойнство само при постоянното пребъдване
в  този  животворящ  идеал.  Фактът  става  завет  за  постояно  следване.  След  това
естествено  е  внушението  katanoh sate,  понеже  се  изисква  от  интересите  на
християнското самосъхранение и затова не може да бъде отхвърляно  без гибелен
риск.  Неговата  важност  се  подчертава  и  от  глаголната  форма  второ  лице,  която
отделя писателя от читателите, което е твърде рядко в посланието (ср. 7:4 qewrei te);
преимуществено  се употребява взаимно отождестяване  (4:1, 11, 14, 16; 6:1; 10:22
сл.; 12:28;  13:13,  15).  И  по  съдържание  даденият  израз  е  енергичен,  защото  в
katanoein външното  съзерцание  на  простото  видение  (2:9  ble pein)  винаги  бива
неотделимо  отъ  внимателното  проникновение  в  предмета,  при  което  се  дава
вътрешна оценка и етическо приложение на неговите отличия. Тук за такъв служи
„апостолът  и  архиереят"; след  това  се посочва, че той  е Иисус, защото  има  тези
достойнства.  Фразата  явно  подчертава,  че  понякога  оспорвали  това  и  отнасят
отбелязаните  прерогативи  към  други  субекти.  Тук  е  безспорен  оттенъкът  на
контраст, че такъв именно е Иисус, а не някой друг, почитан от някои и разбира се,
отъ тези, които се съмнявали в подобно превъзходство на християните, и всецяло
го присвоили за себе си. Имат се пред вид несъмнено юдеите, които са упреквали
своите  съплеменници  за  отстъпничество,  за  отпадане  в  езическо  безбожие  и
загубване  на  святостта.  Значи,  a po stoloV и  a rcireu V са  думи  на  тогавашния
юдейско-религиозен  речник  и  трябва  да  бъдат  разбирани  в  този  смисъл.  Но
първият термин, който се сближава в равинистическото  x;l.v с родственоло му по
съдържание  cyl.m, не  се  слива  с  него  в  понятието  посредник  (mesi thV) и  запазва
основния оттенък на офи-
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циално посланичество за съобщаване нечия воля или мисъл и за авторитетното им
представителство.  В  това  отношение  посланикът  се  явява  пасивно  лице,  обаче
неговото  дело  не  се  изчерпва  с  ролята  на  механически  предавач.  По  самото
същество  на  мисията,  той  вече  самолично  трябва  да  употреби  своите  таланти  и
собствените си средства, за да  изпълни по-съвършено поръчаното и да му придаде
практически  успех,  когато  възвестяваното  от  него  бъде  възприето  всецяло  и  от
другата страна. Тук апостолът-вестител става „служител" в името, заради и в полза
на  съобщаваната  от  него  истина.  Понеже  последната  пък  носи  есенциално
религиозен характер, – то усърдието на посредника се обръща в свещенодействие,
което  в  старозаветния  култ  съставяло  изключителната  функция  на  свещената
личност — на „архиерея". Той бил носител на святостта  Господня  между Божия,
народ  и  с  своите  жертвени  ходатайства  обезпечавал  нейното  пребъдване  сред
своите  хора.  В  своята  съвкупност  a po stoloV и  a rciereu V са  едно  лице,  но  в  два
аспекта  — представителство  и  осъществяване  на  това,  което  е  било  поръчано  и
след  това  се  изпълва.  Сам  Христос  не  рядко  употребявал  a poste llein за  Своето
земно спасително пришествие (Мат. 10:40; Йоан. 17:3, 8, 18, 21, 23, 25; 20:21). От
това  следва,  че  първото  наименование  изразява  съвършената  човешка  природа
Господня (ср. Гал.  4:4) при безусловното съответствие на небесната идея и с това
утвърждава санкционираната реалност на нашето „небесно звание", а пък a rciereu V
изразява фактическия източник на нашата святост.
      В двата случая се подразбира общ обект, който е поверен на „посланника" и се
внедрява  от  „архиерея".  По  своето  произхождение  и  битие  той  не  зависи  от
възприемащите  личности,  но  сега  фактически  е  тяхно  собствено  обладание  в
същото обективно достойнство, защото първосвещеническата реализация се състои
в обективното въплъщение сред хората. Отсега това е наше „изповедание”, обаче в
това, което е само усвоено от нас, бидейки самото то без наше участие и вън от нас.
В известно отношение тук по-скоро има само преломено индивидуално отражение
на  вечната  истина,  която  благодатно  ни  е  покорила  и  затова  благодатно  се
изповядва от нас. Засвидетелства се факта на християнското изповедничество, но в
него  се  издига  не  толкова  субективния  момент  на  нашето  изповедание,  колкото
обективния елемент в съдържанието му. Подчертава се не вътрешния процес, който
е  безспорен  по  самата  наличност  на  нашето  християнско  битие,  а  се  отбелязва
обективния базис на нашите всегдашни сърдечни изповедания.
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В  силата  на  това  тук  o mologi a не  е  субективно  настроение  на  вярващия  или
„психически акт, който се извършва в неговата съвест", но обективен фундамент —
по  произхождение  и  съдържание  —на  нашата  вяра,  която  Христос  е  донесъл  на
земята  по  пълномощие  от  Отца  и  е  утвърдил  в  нас  с  Своето  Голготско
свещенодействие.  Естествено,  че  thV o mologi aV ще  бъде  genitivus  не  subjectivus,
приеман от мнозина. В защита на това и против обективното изтълкуване, което е
известно  от  патриотическата  древност,  се  опират  на  това,  че  тази  форма  не
подхожда за термина a rciereu V, който означава собственото Христово действие без
да указва на влиянието  му върху другите, а пък  генитивът се отнася и към двата
субстантива, които се обединяват от общия член. Наистина, двете названия не са
риторическа  фигура,  hendiadys,  в  смисъл  на  a pestalme non a rciere a,  защото
изразяват независими свойства на предмета, като характеризират откровението на
Бога  към нас  (в посланичеството  Христово) и  нашето  приближаване  към  Бога (в
първосвещенството Христово). При всичко това, обективното разбиране води към
изкуствени  построения,  напр.  редактира  се  така:  a po stolon h mwn kai a rciere a
o mologou menon.  Все  пак  справедливо  заявяват,  че  не  може  да  се  защитава
изключително  нито  сухата  обективност,  нито  индивидуалистическия
субективизъм.  Вторият  момент,  приравняван  към  откритото  християнско
изповедание,  на  нашата  вяра  в  Апостола  и  Архиерея,  не  изискват  такава
единичност поради несъмнеността на християнското звание у читателите редом с
автора. Също и всецялата обективност, отделена от признаването й от вярващите
хора, се обяснява чрез специалното символическо вероизложение (ср. 1 Тим. 6:12)
и това отпраща към по-нататъшното развитие на християнството, доколкото такава
христологическа  формулировка  могла  да  съществува  по  причина  на  различните
възражения  и  нападки  и цели тяхното  догматическо  отстраняване. Този  отдел на
посланието  носи  полемически  свойства,  аргументацията  е  предназначена  ad
hоminеm.  Но  по  какъв  начин  това  изповядване  би  било  наше  за  всекиго  от
вярващите,  щом  то  се  намира  вън  от  тях  в  качеството  на  догматически  тезиси?
Очевидно, личният  акт на изповядването  предварително се приема с всичката  му
реалност,  а  след  това  само  се  характеризира  не  по  процеса  на  възникването  и
произхождането, но по своето съдържание. Обективно независим, като се усвоява
чрез  изповядването  на вярата, той  става жизнено  биене  на вярващото  сърце и се
изразява чрез слова на откровението.
    Ние  се  приобщаваме  към  небесната  божественост  като  възприемаме  нейните
блага. Подобен успех е достигнат
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само  поради  това,  че  Син  Божий  „приискренне  прибщися  плоти  и  крови"  или
живял на земята в образа на роб и извършвал Своя изкупителен подвиг. Ето защо е
ясно,  че апостолството  и  архиерейството  се  отнасят  не  към  предвечния  Логос,  а
описват историческия Богочовек в Неговата небесна мисия и жертвена реализация.
Оттука е естествена квалификацията му с човешко само име „Иисус" и излишна е
прибавката към Него „Христос".
   Като  въплотен  носител  на  божественото  спасение,  Господ  бил  и  Си  остава
източник  и  гаранция  на  нашата  вяра,  достойнството,  на  която  зависи  от  това,
доколкото  точно  е  изпълнено  от  Него  божественото  поръчение.  От  тази  страна
логически  е  съвършено  уместен  въпросът  за  вярността  на  посредника.  Авторът
решително засвидетелства (3:2), че Иисус има това необходимо за делото свойство.
Последното с неотразимост е разкрито в описанието на Христовото изкупление и
сега категорически се подчертава у Него. Новото тук е това, че поменатото отличие
винаги съществува (o[nta) и винаги функционира. Тук верността обхваща не само
първосвещенството, в което Христос би бил аналогичен на Аарона, но обгръща и
апостолството,  обаче  само  според  фактическото  им  положение  в  съответните
исторически  актове  на  първосвещеническото  осъществяване  на  божествената
мисия.  Следователно,  praes.  o[nta констатира  извършеното  вече,  че  Христос  бил
верен,  и  отбелязва,  че  това  преимущество  изначало  и  неизменно  принадлежи  на
изкупителния  подвиг. Цялата квалификация  се отнася към изкуплението и затова
не се говори, че и на небето Христос продължава да бъде верен апостол и пророк.
Покрай тази идея, чужда на контекста и незачекната от самата фраза, Христос по
Своето  историческо  служене  с  достатъчна  несъмненост  се  рисува  като  вечна
крепост  на  нашето  изповядване.  Спасителят  е  бил  безупречен  в  Неговото
посланичество  съгласно  волята  и  мисълта  на  Този,  който  Го  е  изпратил  на
изкупително  първосвещенство.  Това  е  най-важното;  то  осигурява  на
християнството  постоянна  истинност.  В  безупречната  реализация  на  това
повеление се изисква неотклонна  вярност на първовиновника  на целия процес. А
последният се разглежда не в свой източник, ясен за всички и неоспорван по своята
божественост  и  в  Отца  и  в  Сина.  Става  дума  за  историческата  действителност,
въдворявана на земята чрез историческо лице; това е отбелязано и с човешкото име
„Иисус". Следователно, „творчеството" Божие засяга изключително историческата
сфера на изкупителния акт и съвсем не се отнася към предвечната област. В силата
на това съвършено незаконно е да се приписва на анализирвания текст арианско-
субординатическата идея за
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сътворението на Сина от Бога. Ако това би било така, – този момент ни най-малко
не би бил свързан с Синовното посланичество и ни най-малко не би го гарантирал,
поради което по-долу (ст. 6) то изцяло се базира вече на независимото божествено
синовство.
      Вниманието  се  съсредоточава  на  историческата  сфера  и  се  фиксира
историческото  достойнство  на Изкупителя. „Творчеството" се простира  в Христа
на човешкото битие; последното било важно, като богоприлично пригоден способ
за  адекватното  осъществяване  на  божествения  план.  Оттука  е  понятно,  че
„творчеството"  обхваща  човешката  природа  на  Христа  не  просто  поради
създаването й от Бога, но като най-добро посредство за достигане на спасителните
цели.  Тук  „творението"  Божие  ще  обхваща  човешки-изкупителното  достойнство
във  всички  стадии  на  историческата  реализация  на  предвечните  съвети,  –
призоваването,  изпращането  в  света  и  въплъщаването,  и  ще  гарантира
безупречността  на  успеха.  Не  може  да  се  говори,  че  автора  има  колеблива
терминология  в  неточни  изрази;  напротив  –  с  безусловност  се  удостоверява
несъмнеността на успешния резултат, доколкото тук всичко специално е устроено
от Бога. От друга страна, този акт, който е целял възсъздаването на вселената, бил
паралелен на миротворението; той е творчество за Христа в това отношение, че в
Него се утвърждава  и потенциално  се съдържа цялата „нова твар” на благодатно
възроденото човечество. А в този смисъл глаголът  poiein е умeстен не по-малко от
евр. hfc щом ние четем (в 1 Цар. 12:6) в LXX: (o) ku rioV o poih saV to;n Mwush;n kai
to;n Aarw n,  за  които  след  това  (ст.  8)  е  казано:  a pe steile Ku rioV.  С  това  се
опровергава и възражението от граматическо гледище, че за подобна употреба са
задължителни  два  винителни  падежа,  при  което  вторият  у  нас  безспорно  се
предполага  в  посланичеството  и  първосвещенството,  за  каквито  бил  „сътворен"
предвечният  Син  Божий  при  предрешаването  и  изпълнението  на  изкупителната
мисия.
       Значи,  в  разглеждания  контекст  се  рисува  поставянето  на  спасителното
служение, което се започнало, протекло и се завършило според всецялата творческа
Божия  воля.  Тя  избрала  Своя  Син  за  „апостол"  в  Богочовека  и  направила
„архиерей" в  Изкупителя  (вж.  Деян.  2:36 и  ср.  Марк.  3:15),  който  винаги  и  във
всичко вършил волята на изпратилия Го. Човешкото битие на Господа се държало
на  собственото  творчество  на  Отца,  Който  абсолютно  предопределил  и  устроил
този способ за изкупление. При подобно Божие върховенство втората страна могла
да свидетелства за своята божественост само с точността на
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изпълнението  и  за  това  уместно  се  констатира  верността  на  Иисуса-Месия  към
Първовиновника и Неговото човешки-изкупително служение.
      С всичко това нашето изповедание напълно е осигурено по произхождането и
съществуването;  то  изхожда  от  верния  в  Неговия  божествен  изкупителен  подвиг
Спасител.  Именно  към  последния  се отнася  и в него  се изчерпва  изобразяваната
Христова  вярност,  за  която  съвсем  не  е  нужна  друга  област.  Тогава  цялото
следващо сравнение ще бъде самозатворено предложение, в което нито една част
не  може  да  премине  в  предидущата  реч,  за  да  се  получи  формулата:  „верен  на
Оногова, Който Го е поставил, както и Мойсей – в целия Му дом", където Христос
би се оказал строител на последния въобще – без разлика на Стария и Новия Завет.
Но  подобна  редакция  е  съмнителна  по  контекста,  защото  вече  по-рано  е  ясно
отбелязано,  в  какво  реално  се  заключава  и  с  какво  се  изчерпвала  Христовата
вярност, а по-нататък се изисквала само оценка на този факт. Иначе би излязло, че
Иисус бил верен в Божия дом, както Мойсей. Те биха били равноценни помежду си
не  само  по  етическото  свойство  на  вярността  Богу  в  своето  служение,  но  и  по
неговото съдържание, а това съвсем не е правилно и безусловно – не съответства на
тенденциите  на  посланието.  Разбира  се,  Мойсей  бил  изключителен  избраник
Божий  (Числ.  12:6 сл.),  обаче  той  се  съпоставя  само  с  Агнеца  (Откр.  15:3) – по
домостроителната мисия и по авторитетността на посланичеството (Йоан. 5:45 сл.).
И  юдеите  не  са  го  издигали  над  Месия.  Тук  съвсем  няма  взаимно  лично
изравняване,  което  би  било  немотивирано  в  разсъжденията  на  нашия  писател,
защото у него се разкрива верността Богу като единствено средство за осигуряване
божествената  истинност  на  нашето  изповедание.  Това  се  достига  чрез  просто
констатирване  на  фактическата  точност  на  изкупителното  изпълнение,  поради
което не са необходими спомагателни допълнения. От тази страна споменаването
за  Мойсей  се  явява  излишно  и  не  е  нужно  за  аргументацията  на  автора.  Това  е
съвсем  страничен  момент  и  образува  свое  независимо  цяло,  като  осветлява
вярността  на  Моисея  в  собствената  нему  сфера  на  старозаветното
домостроителство Божие. Ясно е, че при  oi[kw/ au tou се разбира не Христос, а Бог.
Привнасянето  на  този  момент  могло  да  се  изисква  от  особени  фактически
обстоятелства, за което намеква и сравнението, според което Христос бил именно
такъв по верността, както и Мойсей, при което второто се приемало безспорно, а
първото  се  считало  за  нечуждо  на  съмнение.  Но  в  историческата  атмосфера  на
посланието  тревожен  бил  изкусителния  смут, създаван  от юдеите,  че  уж техните
събратя
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изгубили своята святост с приемане на християнството. Тази стъпка се практикува
като  измина  на  богоизбрания  порчъител  на истинското  изповедание  – и въпреки
това писателът разкрива достойнството на Иисус в верността, каквато се усвоявала
на  Мойсей  в  Божия  дом  (ср.  Изх.  40:16),  който  ще  бъде  не  общо  понятие  на
фамилия-семейсво, а на организиран от законодателя теократически съюз в Божия
народ, в християнството пък това е Църквата на Бога живаго (1 Тим. 3:15). Авторът
използва  библейската  формула Числ. 12:7:  ou c outoV qera pwn mou MwhshV e no{lw/
mou pisto V e stin,  и  за  да  отстрани  всеки  опит  иска  да  бъде  използвана  за
антихристиянско  приложение,  той  си  служи  с  просто  съпоставяне,  при което  се
отстранява не самия факт, но неговата тендециозна апликация.

Вместо  контраст,  утвърждава  се  точното  сходство  (kai)  на  мнимите
конкуренти,  защото  ако  Мойсей  е  верен  Богу  в  организирането  на  Израилската
теокрация,  то  и  Иисус е  верен  на  Твореца  в  изкупителното  дело  и  в  основание
истинското  изповедание  на  християнското  братство  на  святите  съучастници  в
небесното звание. Сходството тук е толкова тясно, че очевидно, изключва нуждата
от  двойственост.  По-късното  повторение  като  че  ли  става  ненужно  и  отстранява
втория  носител  на  вярността  Богу.  В  това  имало  напълно  законно  недоумение.
Необходимо било да се посочат причините. Това става чрез  ga r (3:3); трябвало да
се  мотивира  превъзходството  на  новия  ходатай,  защото  само  това  оправдавало
пришествието  му, като  непонятно  при  равенството  с  предишния  ходатай.  И  ето,
свидетелствува  се,  че  именно  този  посредник  превишава  предишния  ходатай  с
Своите преимущества. Те са вярност към Бога. По силата на тази вярност Бог дава
знамения  за своето доверие към Своите избраници.  Такова отличие специално за
Мойсей било  do xa или излъчването от себе си божествено озарение, което като че
се  е  съдържало  в  пророка  и  прониквало  чрез  лицето  (Исх.  34:29  сл.).  Божията
светлина сияела чрез Синайския  законодател и нагледно символизирала неговото
вътрешно величие – божествената близост, която имала божествените отражения и
показвала особеното почетно положение на Мойсей в историята на старозаветното
домостроителство.  В  outoV се  посочва  най-главния  субект  на  речта  (ср.  7:1 и  4;
10:12; Йоан. 1:2; 1 Йоан. 5:6) Иисус. За Него се твърди,  че Той  фактически, има
юридическо-законно като собственост (a xiousqai вж. 10:29; 1 Тим. 5:17) и затова
исторически има (perf. h xi wtai) много по-голяма слава, отколкото Мойсей. Двамата
са близки към Бога и сияят със съприсъщата им божествена светлина, но славата на
Мойсей е непостоянна, а
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у Иисус – пребъдваща (2 Кор. 3:7 сл.). Разбира се, това за сега е само гола формула,
с  нищо  неподкрепена,  обаче  обективно  е  неизбежна;  освен  това  простият  тезис
носи  в  себе  си  и  неотлъчно  обосноваване.  Равенството  на  двамата  носители  на
верността  необходимо  говори  за  общност  на  прерогативите.  Разликата  може  да
бъде само в степента, която в разглежданата комбинация зависи не от качеството,
сходно у двете, но от обема на приложението й според свойствената всекиму от тях
енергия и напрежение.

В това отношение господства строга пропорционалност между висотата на
отличието и важността на делото (plei konoV – kaq’ o{son). Мойсей се е посветил на
теократическото  устройване  на  богоизбрания  народ,  който  отдавна  бил  призван
към особена мисия и се нуждаел само от специално организиране. Tou oi[kou говори
за  определена  историческа  величина  в  заветния  религиозен  съюз,  а  съвсем  не  за
обикновен  дом,  семейство.  Цялата  фраза,  поради  това  не  е  никаква  обща
сентенция,  а  е  прониквено  описание  на  историческия  факт—  създаването  на
спасителното  домостроителство.  Участието  в  последното  служи  за  базис  на
съизмерението. То винаги се съпровожда с timh / в външото почитание й запечатване
указаната полза, която трябва да се установи у всекиго от работниците. Сред тях
cera направо се отбелязва  o kataskeua saV. Този глагол е по-силен от  oi kodomein и
изразява не само устройване, а и вътрешна украса и; стопанско снабдяване (ср. 9:2,
6; 11:7; Числ. 21:27), след като издигнатото  здание става напълно  благоустроено,
или  –  в  религиозен  смисъл  –  придобива  съвършена  зaвършеност,  религиозно-
етическо  е  уреден  животът  на  хората  в  единение  съ  Бога.  Това  е  увенчаване  на
целия  творчески  процес  и  естествено  се  удостоява  с  най-голяма  чест.  Но
последната  е  пропорционална  на  славата.  Славата  на  Иисус-Месия  е  много  по-
голяма от славата на Мойсей. От това следва, че тук  o kataskeu asaV е не Бог, а
Христос, който е най-превъзходен деятел по отношение  в Божия дом, в съюза на
хората, които  реализирват  Божията воля. Сравнението се прави не между дома и
строителя, защото е ясно, че това е дом Божий (ст. 2), който произхожда от Бога и
принципно  не  допуска  други  създатели  или  конкуриращи  постройки.  В  него  са
мислили  само  активните  съпричастници  на  божественото  храмозвание,  които
осъществяват известни функции. От тази страна tou oi[kou в, 3 ст. е равно на e n oi[kw/
от предшествуващия стих, но има и свои типически оттенъци. С това съчетание се
отбелязва положението в дома и се говори за пасивната роля на  Мойсей в готовото
учреждение, макар и висока по качество. Напротив, родителният падеж
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tou  oi[kou, го рисува като обект на действията  и в  au to n решително закрепва за  o
kataskeu asaV творческа активности. Тази последната открива градалните свойства
на всички строители и става критерий  на тяхната работа, доколкото  без нея не е
възложено  никакво  здание.  Следовавателно,  и  в  нашия  случай  причина  за
разликата  по  чест  и  достойнство  между  лицата  може  да  бъде  нееднаквата
устроителна продуктивност. Последната тук направо се приписва на Христа, като
на храмосъздател; Той се сочи като аналогичен на споменатия домостроител – Бога
(ст.  2)  и  получава  божествени  привилегии,  които  безмерно  Го  възвисяват  над
Мойсей. Това е безспорно по същността на работата. Става дума за Божия „дом”,
но (3:4) нали всеки дом се устройва от някого (u po; tino V), като активен създател.
Това,  разбира  се,  е  общо  положение,  което  в  такъв  вид  би  било  странична
забележка,  която  отвлича  мисълта  на  страна  без  нито  най-малко  да  усилва
аргументацията.  Поради  самата  неестественост  на  подобно  течение  на  мисълта
необходимо  е  да  се  допусне,  че  обикновената  сентенция  се  прилага  тук  към
обсъждания  предмет  в  конкретния  „дом",  наречен  по-горе  Божий,  а  не  в  всяко
семейство с своя глава. Внушава се, че задължителното навсякъде – се съблюдава и
тук,  доколкото  и  този  дом  Божий,  има  свой  личен  устроител.  От  тази  страна
безспорно  е  значението  на  Мойсей  като  участник-устроител,  макар  той  да  е  бил
само  в  дома  и  да  не  се  явява  негов  първовиновник,  понеже  тоя  дом  бил  Божия.
Трудът на законодателя бил спомагателен, но не завършителен, а без него зданието
не  би  било  цялостно  и  пълно.  Необходим  бил  деятел,  който  да  устрои  всичко
напълно.  Разбира  се,  към  това  Мойсей  се  стремял  и  ако  не  достигнал  желания
успех,  то  е,  несъмнено,  поради  недостатък  на  собствена  мощ.  Но  той  бил  най-
великия Божий пророк и този, който го превъзхожда, непременно трябва да бъде
божествен.  Предлага  ни  се  качествена  характеристика  на  устроителя  и  затова
съвсем е невъзможно да се отнася към следващия стих втората част на 4 ст. В нея
нито граматиката, нито логиката позволяват да приемаме o pa nta kataskeu asaV за
предикат  при  субекта в  qeo V. Трактува се за определен  устроител, като  завършил
всичко в разглежданата област на Божието домостроителство, в връзка с личността
на  Мойсей.  Там  домът  бил  Божий,  и  Бог  бил  негов  създател.  Тук  създател  бил
Иисус-Месия  и  –  поради  самия  паралелизъм  –  ние  сме  длъжни  да  приемем,  че
устроителът,  който  увенчал  Мойсеевото  посредничество,  бил  Бог  с  свойствената
Нему  божественост,  защото  такъв  дом  –  спасение  за  избраните  –  винаги  и
непремено бива Божий, понеже произлиза изключително от Бога. В o de;



153

pa nta kataskeu asaV qeo V от  ст.  4  писателят  само  подчертава  общоприетата
теократическа истина на собственото Божие домостроителство в oi[kw/ au tou от ст. 2
и я прилага към Христа, понеже у Него домът е също Божий и – значи – Сам Той
по природа е божествен. С това решително утвърждава абсолютното преимущество
на  Христовото  строителство,  което  задължително  постулира  към  Неговата
божествена лична производителност.
    Тук  се  представя  неотразим  анализ  на  историческия  факт  във  всичката  му
емпирическа  конкретност.  Затова  авторът  съвсем  не  навлиза  в  сферата  на
доисторическото битие и ни най-малко не удостоверява, че qeo V e lo goV a[sarkoV и в
този вид, като предшествaщ, бил основател на старозаветната теокрация. Говори се
за  посланически  – първосвещеническата  мисия, реализирана  по-добре от  Мойсей
чрез  въплътения  Син  в  Христа  Иисуса.  Нему  и  се  усвоява  божественост  по
природа, поради историческото достойнство на Христовото дело. Наистина, такава
идея се разкрива малко неясно, но това е резултат от формата на аргументацията –
образа  на  дома,  даден  в  библейското  му  употребяване  и  изопачен  в
антихристиянската  опозиционност  от  юдействащите  скептици  и  врагове.
Категоричността би била не по-малко неудобна за увещатетелните цели, защото в
предубедената  среда  би  могла  да  възбуди  само  отпор  поради  унизяването  на
Мойсей  и  обожаването  на  Христа.  Въпреки  това  основният  принцип  бил  ясен  и
недвусмислен,  че  в  домостроителството  на  Божия  промисъл  за  човечеството
Мойсей  бил  достоен  Негов  съучастник  в  избрания  народ,  а  Христос  се  явява
божествен завършител, Който довел всичко до последния резултат.
     Ето защо безпогрешно се посочва достойнството на двамата според качеството
на  служенето  им.  И  преди  всичко  обрисува  се  Мойсей  (3:5)  по  неговата
историческа  роля  в  миналото;  фразата  за  него  е  не  библейски  цитат  (с  e sti n),  а
фактическо  констатиране  (с  hn).  И  ето  тогава  той  бил  верен  в  целия  съвокупно
органически  устроения  Божий  дом  (e n o{lw/ tw / oi[kw/),  пребивава  в  него  верен  на
домостроителя  и  се  подчинява  на  господстващите  закони  и  действaщия  режим.
Обаче последните могли да произлизат и от него самия (макар и поради съучастие),
и затова принадлежността към дома – сама по себе – още не говори непременно за
съподчиненост, както и въобще не положението създава достойнството, а обратно.
По  първото  е  законно  да  съдим  за  вторите,  като  заключаваме  от  следствието  за
причината.  Но  енергията  на  вярността  погазва,  че  било  възмoжно  противното,
поради  което  нейното  фактическо  отличие  се  оказва  вече  непринудено  и
необходимо, а доброволно и свободно. От тази страна Мойсей е не
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специално природен douloV, а доброволен qera pwn, който по собствена инициатива
се посветил на известно дело(ср. Числ. 11:11; 12:7, 8; И. Нав. 1:2; 8:31, 33; Прем.
Сол. 10:16; 18:21; Клим. 1 Kop. XLIII), – и това е толкова по-важно, защото двете
свойства могат да се съвместват в едно лице (вж. Пс. 104:26; Откр. 15:3). Все пак
вътрешното  качество  на  работата  на всякъде  остава  сходно  и  тя  неотменно  бива
служебна или  служителска в сравнение с домохазаина, комуто всеки  се покорява
неизбежно,  макар  даже  и  доброволно.  Поради  това  такова  служене  винаги  бива
вторично;  то  е  средство.  Неговата  роля  се  изчерпва  с  спомагателното
осъществяване на реализуемите в дома намерения и достиганите в него цели. 
     Всичко необходимо е задължително за битието на предмета и влиза в неговата
природа,  доброволно  я  разкрива  за  всички  по  силата  на  притеглянето  или
отблъскването, свидетелства за нея, що е тя в своята енергия на влечение, в устрем
към набелязания проект. И служението на Мойсей, бидейки доброволно, било живо
индивидуално  свидетелство  за  специалните  интереси,  които  се  преследвали  от
Божието  домостроене  в  Израиля  и  след  това  щели  да  намерят  окончателно
въплъщение.  Това  служене  не  било  самоцелно,  а  се  направлявало  към  това,  да
способства  за  жизненото  утвърждаване  на  домостроителните  идеи  и  с
самопреданата  ревност  нагледно  да внушава тяхната  спасителна  задължителност.
Целият  старозаветен  култ  носел  такъв  именно  характер;  той  е  отразен  в  самото
название  h skhnh; tou  marturi ou (Числ.  16:5;  Деян.  7:41),  и  Мойсей  доброволно
служил  в  свидетелство  на  това,  на  което  бил  предан  с  всичката  верност.
Следователно,  средоточавайки  се  върху  неговите  свидетелски  стремежи,  те  били
основополагащите  начала  на  вехтозаветния  Божи  промисъл,  в  който  върховните
планове намирали само частично отражение, изискващо продължение и увенчание.
В  този  смисъл  цялото  вехтозаветно  домостроителство  служило  на  бъдещето,
говорило  в  негова  полза,  както  и  всички  адепти.  Бъдещето  вече  се  съдържало
идейно и зачатъчно във вехтозаветната теокрация, а по-после трябвало да се открие
напълно.  Значи,  разбира  се,  осъществяването  на  вехтозаветните  теократически
норми, на които Мойсей служил като сянка, предвещавал и подготвлявал пълното
им  разкритие.  Такова  е  всичко  това,  което  се  съдържало  в  предсказващата
вехтозаветна економия и което трябвало никога „да се прояви" и да се реализира с
решителност. Това не са речите на Мойсей (Пешито) с пророчески характер или на
вехтозаветните пророци, а самата домостроителствена природа, която постепенно
се съобщавала и внедрявала сред хората чрез божествените учреждения и свещени
вестители. Тя се рисува под формата на „говорене"
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затова, че всичко вехтозаветно се представя у писателя като Божие говорене, което
непрекъснато  се  раздавало  по  протежението  на  историята,  за  да  се  излее  в
завършителния акорд (1:1—2). Последният се рисува като определено бъдеще, но
безусловно  задължителен,  защото  заради  това  съществува  и  самото  настояще,
което иначе не би се явило никога.

Сега  верността  на  Мойсей  се  очертава  с  конкретна  всестранност  като
доброволно служебна по качество и подготвяща към бъдещето по приложение. В
тази  асоциация всичко се съсредоточава на предиката  pisto V, и затова думите  ei V
martu rion ktl. не  трябва  да  се  свързват  с  qera pwn,  защото  говорящият  е  Бог,  за
подкрепа  и  санкциониране  на  Мойсеевите  откровения,  макар  и  в  вид  на  Тора.
Излиза,  че  Мойсей  бил  верен  и  признат  служител  на  своите  собствени
предсказания.  Това,  разбира  се,  би  осигурило  за  последните  най-близка
непосредствена ценност, но не определяло тяхната историческа значимост в хода
на божественото промишление в сравнение с Христовото изкупление. А към този
център се свежда цялата авторска аргументация. Ясно е, че подобно тълкувание не
е  съгласно  с контекста,  а граматически  би  принуждавало  да се приеме  e sti n при
pisto V и  би  било  несъгласно  с  енергичността  на  толкова  рядкото  part.  fut.  twn
lalhqhsome nwn.  В  всеки  случай  би  се  оказало  собствено  ревностно  и  предано
свидетелството  на  Мойсей  за  самия себе  си и  за неговите  мисли  и дела, ни  най-
малко  не  обезпечаващо  за  тях  обективна  важност  в  Божието  домостроителство;
тогава когато за това се отнася именно цялата реч. Мойсей се разглежда в широката
историческа  перспектива  на  Христовото  сияние;  нему  се  усвоява  неоспоримо
значение на вярно  служителство за подготвяното  в бъдеще спасение. Фразата  ei V
martu rion ktl. всецяло клони към  pisto V и като съдържание на свидетелството се
явява  ta; lalhqhso mena в  бъдещето  домостроителствено  предсказание  от  същото
спасително  качество,  но  безспорно  с  превъзхождащо  значение,  доколкото
първичното винаги отстъпва на своето съвершено изпълнение. Според единството
на  предмета,  това  е  заключение  на  спасителната  пропедевтика  в  месианско-
изкупителното посланичество на Сина.
     Най-после се утвърждава, че доброволната мисия на Мойсей едновременно била
и велика и служебна. Тя се състояла в свидетелството за това, което изцяло да бъде
изречено с безусловност от другия „посланик" Божий. Вярността тук е безспорна,
но  и съподчинеността  е несъмнена. Свидетелството  за нещо никога не съвпада с
своя обект, а само подготвя неговото битие или проявление. Поради това и Мойсей
с своето свидетелстване сам влиза в предвещателния апарат и става конститутивна
част в вехтозаветния
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дом  (e n o{lw/ tw / oi[kw/) на  божествената  економия,  като  неин,  макар  и  най-добър,
член. Неизбежно, необходимото отличие от самия предмет придобива оттенък на
контраст  (de).  Говори  се  за  домостроителството  на  спасението,  и  втори  субект
естествено се оказва Христос (3:6). И ето Той, не като Мойсей, бил и действал като
Син. Тази истина не се обосновава специално; тя се приема за аксиома, абсолютно
неоспорима  за  всички.  В  нея  самата  съдържат  елементи  на  неотразима  и
самопонятна убедителност. Разбира се, изпълнител на предреченото спасение бил
Спасител,  но  юдейството  никога  и  ни  най-малко  не  приписвало  на  очаквания  от
него Месия природна богосиновност. Този момент трябвало да има особена опора,
която и черпи в това, че в областта на спасителното възсъздаване на човечеството
истински извършител може да бъде само Бог (ст. 4), а при Отца за такъв е мислим
само Син Божий.
     Поради логическата очевидност на казаното, тази формула се взима за базис на
по-нататъшните  изводи.  Последните  се състоят  в противоположното  съпоставяне
на Господа с Мойсей и отбелязват само различията в общото за двамата служение.
Законно е, че този втори ингредиент не се отбелязва, макар да е задължителен за
делото, защото без неговата наличност не би имало места за паралелизъм на съвсем
недопиращите  се величини. Затова за пропуснато в фразата трябва да считаме не
простото e sti n, а заедно с pisto V. Това е еднакво у двамата; разликата е в синовните
прерогативи  на  Христа. И доколкото  се говори  за  дом,  то  синът,  в сравнение  на
слугата, бил разбира се, хазаин, не подчинен, но началствaщ. Като такъв,  той  e pi
to;n oikon –  е  не  в  дома,  но  над  дома,  като  негов  господар  по  богосиновството,
обладаващ  правата  на  създаването  и  устройването,  които  принадлежат  на  Бога
Отца, когато Мойсей в него бил само ярко изпъкващ член. Сферата на действие за
двамата е една, и  au tou ще указва не Христа, а предполага Самаия Бог (ст. 2) за
първовиновник  на  спасителното  домостроителство.  В  него  върховенството  на
Господа  е  неизбежно  с  логическа  принудителност  поради  Неговото  божествено
синовство.  Ако  от  процесуалната  вярност  на  Мойсей  в  дома  се  разкрива
служебността  на  неговата  мисия,  то  фактът  на  богосиновността  дава  от  себе  си
владичественост.
     Следователно, между Мойсей и Христос има отношение на верен служител и
действителен  господар.  Този  извод  не  е  изкуствено  насилствен,  защото  всичко
произтича  от  самото  положение  на  вехтозаветния  законодател.  Той  служил  на
бъдещето  окончателно  откровение,  което  се  предрича  от  цялата  вехтозаветна
преобразователност, а последно
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завършително  звено  бил  именно  Синът-Христос.  Този  акт  има  безусловно
принципална основа, защото храмосъздателските Божии стремежи трябвало да се
увенчаят с тържество на храмосъздателя, който намирал пълно въплъщение, но за
Отца  такъв  могъл  да  бъде  само  собственият  Му  Син.  И  естествено  е,  че  като
подготвял  изкуплението,  Мойсей  служил  на  Сина  като  на  единствен  мислим
извършител на всецялото спасение. Не по-малко е вярно, че заедно с това и самото
храмосъздателство получава завършеност на точна изработка, съгласна с волята и
силата  на  този  домовладика.  И  ако  по-рано  този  дом  бил  на  предвкусващите
обещаното  спасение,  то  сега  се  утвърждава  домът  на  наслаждаващите  се  от
осъществяването му. Това е съюз на фактически спасените или християните, които
в дадения смисъл са Христово създание, образуват според своята първооснова храм
Божий. Обаче последният се изгражда реално чрез Христа, и исторически Църквата
се явява дом Христов, който почерпва в Господа фактическото си битие и всички
отличителни  качества.  Наистина,  когато  християнското  братство  се  нарича  дом
Божий  (1 Петр.  4:17;  1 Тим.  3:15),  в  Новия  Завет  не  се  среща  названието  „дом
Христов”, но това тук се извиква от необходимото приспособяване на взетия образ
в дома, който, като произлиза от Бога, исторически бива ту Мойсеев, ту Христов. В
това  съвсем  няма  предметна  насилственост  –  аналогично  с  наричане  на
християните нов Израил Божий (ср. Гал. 6:16). Напротив, при друго разбиране би
трябвало  да  се  свърже  ou от  ст.  6  с  qeo V от  ст.  4.  А  това  е  неестествено.
Първопричинността и всегдашната действеност Божия се изповядва непоколебимо,
но жизненото въплъщение на спасяващата воля Божия се извършва от Христа и от
Него  заимства  всички  свои  характерни  особености.  Затова  и  в  християнското
съзиждане е важен попреимущество не самият факт на учредяване конкретния дом
на  организираното  общество  (o oi[koV),  а  самата  му природа  – органическата  му
основан връзка (oi[koV) с Христа (ср. e n ui w/ 1:2).
       Спасителното храмоздание на изкупените се състои в човешката реализация на
Христовите  свойства, поради  което  историческото  се запазва и действа само при
тяхната наличност. И доколкото е неоспоримо, че Божието създание в Христовия
храм съставляват християните, дотолкова е задължително  за тях  присъствието  на
всички конститутивни елементи, които са необходими поради произхождението им
от  Христа. Фактическото  християнско  отличие  непременно  се обръща в условие,
което неотклонно трябва да се съблюдава заради самото християнско битие, за да
не би то да се прекрати, като изгуби всички есенциални основополагащи
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стихии.  Оттука  e a n...  kata scwmen има  смисъл  на  абсолютна  заповед,  да  запазят
християните своите преимущества напълно, щом пък последното е необходимо за
християнското  съществуване,  то  трябва  да  бъде  непрекъснато  до  окончателното
завършване и винаги еднакво здраво. В силата на това промежутъчните думи me cri
te louV babai an изпускани в В, логически са напълно уместни, макар граматически
да дават своеобразно  съчетaние на  bebai an с идейно  доминирующето  thV e lpi doV.
Доколкото пък принципално безпорното тук енергически се подчертава, ние трябва
да се съгласим, че е имало особена и неотложна нужда от подобно напомняне за
твърдост,  щото  тя  да  не  се  поколебае  me cri te louV –  до  това  време,  когато
упованието ще се осъществи и ще бъде осезаемо видение (ср. 6:11; 1 Кор. 1:8; Мат.
10:22; Откр. 2:26). Това отпраща към принудителните или съблазнителни външни
опити, способни да предизвикат покруса и затова – в интересите на самозащитата –
надеждата  трябва  да  прояви  отпор,  противодействие  и  отражение  в  parreisi a и
kau chma,  като  принадлежащи  ней  естествено.  Надеждата  се  явява  основа  на
Жизненото християнско поведение и не може да бъде само очакване. Тя е реална
величина,  действаща  жизнено  за  наличното  християнско  преуспяване.  Тук  се
разбира не субективната надежда, а обективното й съдържание в това, на което се
надяват  с  несъмненост.  От  друга  страна,  тази  надежда,  с  богато  съдържание  и
активно  функционираща,  се  рисува  напълно  определено  с  своите  характерни
отличия  (thV e lpi doV)  и  разбира  се,  съответства  по  същина  на  християнското
братство и е единствено и истинно християнска. В този вид тя тясно се докосва до
вярата,  отнася  се  към  една  област  с  нея,  но  означава  по-нататъшния  момент.
Вярата, като избавя човека, приобщава го към изкупителните блага, а обладаването
им ражда надежди, свойствени на съвършеното християнско тържество. Във вярата
преобладава  субективната  страна  на  лично  усвояване,  а  надеждата  пък  повече  е
проникната от обективните елементи на получаването. Понятно е, че двете заедно
утвърждават  реалната  наличност  на  християнското  облагодатстване,  което  се
проявява  според  нуждата  с  специални  свойства,  неотделими  от  него  като
самостоятелни. Първото от тях е parrhsi a или свободата на независимото слово, на
смелото  и  властно,  уверено  и  активно  слово,  което  затова  е  толкова  радостно  в
своите  словесни,  заявления,  колкото  е  неразллично  от  решителни  действия  (ср.
Йов. 27:10). Parrhsi a е напълно естествена за християнската надежда. Последната,
бидейки най-добра(7:19), се базира на безспорно реално обладаване и е съвършено
безпогрешна в своите упования (ср. 6:11, 18). С това направо се подчертава
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християнското  дързновение,  което  се  явява  естествена  функция  на  надеждата.
Първото  трябва  да  въплъщава  в  себе  си  втората  и  да  я  държи  неотклонно  (ср.
10:23);  то  е  нормално  и  законно  само  пропорционално  на  такова  съотношение.
Това е точно квалифицирана решителност (th;n parrhsi an), собствено християнска,
или смелост на християнската надежда, която никога не преминава в дързост и не
води към дързостност. Същото трябва да се каже и за to; kau chma. Надеждата, която
има  увереност  в  своето  окончателно  увенчаване,  естествено  бива  отличие,  което
подтиква към хвалене с него, но това чувство се отнася към независимото от човека
благо и е не лична похвала (h kau chsiV), а нагледна гордост от собствените заслуги
и  доблести.  Доминира  не  субективното  настроение  (ср.  1  Кор.  5:6)  на  словесно
превъзнасяне (ср. 1 Кор. 1:12), а прeдметът, достоен за похвала (Рим.  3:27; 4:2; 2
Кор. 1:14). Той обуславя хваленето от него (to; kau chma), доколкото се позволява и
изисква  от  свойствата  на  обекта.  Вярващият  съучаства  със  своето  лично
настроение,  като  ни  най-малко  не  се  смята  за  производяща  причина,  и  у  него
похвалата от всичко по-малко е способна да се преобрази в самохвалство, защото
във всичко проличава християнската надежда.
  Пред  нас  навсякъде  изпъкна  надеждата  в  своите  необходими  конкретни
изражения, а от това е понятно, че те са задължителни за битието на християнски
братския  храм,  който  почива  на  фундамента  на  надеждата  за  придобитото
изкупление.  От  своя  страна,  наличността  им  свидетелства  за  нашата
принадлежност  към  синовното  Божие  братство  и  отстранява  тревожните  и
смущаващи  укори,  че  уж  християните  стават  изгнаници  от  спасителния  дом  на
Божието промишление и се лишават от заветната святост с всичките й съкровища.
Сега  се  оказва  обратното,  че  именно  те  и  получават  всички  тези  блага  поради
своето  съпричастие  в  изкупленото  домостроителство  на  Сина  и  винаги  ги
задържат,  ако  запазват  християнските  отличия.  Всичко  по-нататък  зависи  от
нашето лично поведение, което трябва да функционира и се регулира в отбелязания
тон,  но  съгласно  с  природата  на  истинското  християнско  достойнство.  А
последното  било  висше  осъществяване  на  това,  което  се  подготвяло  от
вехтозаветната икономия. И ако синовното храмоздание обективно служило за най-
добро  разкритие  и  окончателно  увенчаване  на  всички  предишни  промислителни
предобрази  и  действия,  то  и  субективно  –  християните  в  своя  живот  трябва  по
съвършен начин да прилагат аналогичните  доблагодатни уроци. В първия случай
новозаветното събитие се измерва с вехтозаветния  факт, а във втория – древното
внушение  предупреждава  относно  опасностите  и  конкретно  предначертава
истинския
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modus agendi според готовия пример. Понятно е, че заради това е необходимо най-
напред да се посочи този предпазващ образец, та според него да се формулират
християнските уроци от практически характер.
     Заради тези интереси се изисква в началото библейския тезис с съпровождащите
го  следствия,  които  да  се  избягват  в  християнското  общество  поради  горчивия
гибелен исторически опит. С това значително се разяснява сложната конструкция
на  авторското  построение.  В  нея  библейския  цитат,  очевидно,  се  явява  като
изходен пункт и е самостоятелен член по отношение на писателя в неговата реч. Не
по-малко от това е задължително, щото при констатиращата формула от библейски
източник  да  бъдат  приведени  от  него  и  предупреждаващите  указания.  В  такъв
случай стиховете 7 – 11 ще бъдат едно цяло и в тях  dio  от ст. 10 подчертава един
момент, който  напълно  се отнася изключително  към всички  тях,  разкрива своята
сила в тях и ограничава своето влияние в тях. Поради това посоченото dio от ст. 10
не се намира в връзка направо с dio  от ст. 7, не го повтаря и не го възприема. Tо не
е свързано с него, клони по своята обосновка към предшестващото и търси за себе
си християнско приложение, което именно се давa от ст. 12, като се предшества от
сходно библейско внушение. Първото dio не принадлежи към цитирания оригинал,
а  отбелязва  предпазващото  обосноваване  за  изобличение  при  помощта  на
библейски прецедент, който трябва да има потребните за аргументацията елементи
в  аналогичното  явление  и  извиканото  от  него  запрещение.  Значи,  dio от  ст.  7
логически  есвързано  не  с  най-близкото  mh;  sklhru nete ktl.,  но  с  повече
отдалеченото  ble pete от ст. 12, а dio от ст. 12 подчертава мотивирания резултат на
библейско-историческото  събитие  и  не  може  да  бъде  хронологическа  дата  за
предшествaщoто. Авторът говори, че доколкото подобно нещо имало в миналото и
се отразило твърде пагубно, то читателите трябва да внимават и да не допускат то
да  се  повтори,  защото  неизбежно  то  ще  бъде  съпроводено  с  още  пo-горчиви
плодове.

Мисълта  от  християнския  факт  минава  към  неизбежното  приложение,  но
всичко  това,  по  своето  увещателно  въздействие,  се  основава  на  родствените
библейски  асоциации.  Отличителната  природа  на  християнското  битие  се
съхранява  само  при  спазване  на  съответни  условия  и  поради  това  само  то
задължава  към  съответно  поведение.  Второто  с  логическа  неизбежност  (dio 3:7)
произтича от първото и трбява неотклонно да се въплъщава в християнския живот,
за  да  бъде  винаги  той  такъв.  Необходима  е  почти  взаимна  пропорционалност
между новозаветното  домостроителство  и  ползуването  от  него,  както  е  било  и  в
вехтозаветната
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педагогия, която е божествена по произхождение и цели. Древното могло да бъде
авторитетно поучително за новото, бидейки несъмнено божествено. Естествено, че
авторът не се ограничава с базиране на Писанието, но подчертава, че в него говори
to; pneuma to; a{gion. В отличие от pneuma a{gion (2:4; 6:4) – се разбира такъв субект, в
който еднакво съществени моменти са и духовността и святостта. Значи, това не е
безлична свята духовност и не е отвлечена духовна святост; напротив – в тези думи
има жива концентрация на двата елемента: и духът е есенциално свят, и святостта е
неотделима,  като  негово  естествено  свойство.  Следователно,  констатира  се
божествена  индивидуалност  в  to; a{gion pneuma (Мат.  23:19; Лук. 12:10, 12; Деян.
1:8. 2:[33] 38; 9:31 [10:45 (12:4); 15:28], 16:6; (1 Кор. 6:19]; 2 Кор. 13:13), паралелна
на  Отца,  Когото  явява,  и  на  Сина,  Когото  утвърждава.  Духът  се  рисува  като
първовиновник на библейското  слово и съобщава на цялото Писание характер на
специална боговдъхновеност (9:8, 15; Деян, 18:25; ср. тъй също Марк. 13:11; Деян.
13:2; 20:23; 21:11; Клим. Р. 1 Кор. 13:1; 16:2), която постулира към божеството (ср.
4:2).  Подобно  достойнство  приписва  решително  на  Библията  юдейското
религиозно съзнание; това било привично вярване за читателите, но съзнанателно
се отбелязва тук поради особеното разкриване по-преимущество на християнската
святост.
     За обезпечаване на нейното постоянно господство се привличат авторитетните
библейски  уроци,  които  били  важни  именно  по  своята  собствена,  божествено-
независима внушителност. Tе служат за опора на Павловите назидания и затова не
могат конститутивно да влизат в съдържанието на последните; в противен случай
биха били вмъкнати само думите kaqw;V le gei to; pneuma to; a{gion, а първото  dio би
се свързвало с  mh sklhru nhte и изцяло би възпроизвеждало пряката авторска реч,
формулирана чрез приспособителни библейски изрази. Несъгласно с съществото на
аргументацията, предполагаща за себе си библейско обосноваване в аналогичната
концепция, това разпределение би се оформило в напразно повторение на еднакви
предпазващи  мисли,  като  ни  най-малко  не  би  способствало  за  тяхното  уяснение
или  усилване  на  убедителността.  По-скоро  би  се  получило  обратното,  защото  в
второто  dio (от ст. 10) нам също би трябвало да видим акомодативното  авторско
изобличение, а то би било твърде мрачна и явно несправедлива характеристика на
читателите, би възбудило в тях непримиримо недоволство от незаслужената обида.
Едва ли и сам писателят би дръзнал да си присвои вещанията  на духа, като свои
учителски  думи.  Вторите  се  подкрепват  от  първите  като  пояснителен  пример;
поради това
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да се смята вмъкнат целият пасаж 3:7—11 (от kaqw;V le gei... до ei V kata pausin mou
включително).
    Библейските  предупреждения  се  заимстват  от  95  псалом,  който  отдавна  се
употребявал  в  синагогалното  богослужение  в  съботите  като  месиански  и  по
съдържание  напълно  отговарял  на  тенденциите  на  автори,  защото  бил  душевно
призоваване  на  Израилския  народ  към  богопочитание  –  с  божествени
предупреждения в случай на непокорност. Текстът (ст. ст. 7—11) се взема според
LXX с незначителни вариации (e n dokimasi a LTr WHS ст. 9 вм. E doki masa n me Rec.
и au tou; de вм. kai; au toi), понякога оправдавани от различията на някои кодекси на
източника (внесеното  me ст. 9 вж. у LXX по алеф,  eipa L ст. 10 вж. у Н. В. Swete,
макар AL eipon) и въобще несъществени в редакционно отношение.
    Псалмопeвецът,  отъждсетвяван  у  гръцките  тълковници  с  Давид,  подканва
синовете  Израилеви  веднага  след  като  чуят призивния  глас  Божий  да  го  следват
практически,  щото  той  да  стане  постоянен  и  неизменен  движещ  импулс  на
благоговейното сърце. В този случай незабавността на sh meron се оказва постоянна,
докато са на лице подходящите условия за предписаното действие. Но последното
би било безплодно  по своята безкрайност, ако не би достигнало  завършен успех.
Затова  sh meron необходимо  предполага,  че  гласът  Божий  ще  бъде  достъпен  за
всецяло осъществяване поради непосредствената му близост към хората. С това се
изисква месианския ден на божественото вразумление, когато предричането Божие
ще бъде призив на Месия Христа. Оттука е законно и месианското приложение на
псаломските  думи  — толкова  повече,  че  укоризненото  sh meron не  хармонирана
тържествуващoто настроение на победната епоха на Давид. Обаче и в онова време
човечеството  било  способно  към  благотворно  усвояване  на  Божиите  думи, но  по
своята  тварна  грешна  природа  то  е  било  по-долу  от  изисквания  уровен,  поради
което настоятелната желателност на еврейския оригинал за слушане се смегчава у
LХХ чрез  e a n до  условност, която  приканва  всекиго  да  употреби  най-напрегнато
усилие,  за  да  вмести  новото  съдържание.  Разбира  се,  в  морален  смисъл  това  е
твърде трудна работа – и на егоистическата недостатъчност на криeщoто убожество
е повече свойствено, сърцето инстинктивно да замре, а волята да санкционира този
акт, та  външното  нахлуване  да  не  намери  ни  най-малка  възможност  и  да  не
тревожи  обикновените  прояви.  Неволно  свитото  сърдце  става  твърдо  и  кораво,
недостъпно  за  проникване  в  него.  Това  е  вина  на  неговата  неподвижност  и
съпротива на това, което
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достойно  му  е  приготвено,  а  то  престъпно  се  отвръща  и  непозволено  прави
привично.
   Оттука и зепретната формула (3:8)  mh; sklh runhte (ср. 3:13, 15; 4:7; Деян. 19:9),
употребявана у LXX за сърцето, духа (Второз. 2:20), за гърба, шията. Но случва се и
така,  че  предлаганото  е  „бисер  за  свинете” и  Сам  Бог  отнема  възприемчивостта:
напр., „ожесточава” сърцето на фараона (Изх. 4:21; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8),
който самолично се стремял към това (Изх. 8:15, 32; 9:34) и фактически го достигал
(Изх.  7:14,  22;  9:7,  35).  В  основата  винаги  съприсъства  доброволният  акт  на
съзнателната сърдечна грубост, която се явява като камениста почва за семената на
божествената  благост  (ср.  Деян.  28:26,  27).  Псалмопевецът  и  убеждава  своите
съплеменници-единоверци,  щото  те  да  не  закриват  пътя  на  своето  сърце  за
божествения  глас, и  им напомня  отрезвяващите библейско-исторически  примери.
Те били  в пустинята, според еврейския  подлинник  – при  Мерива и Маса. Такива
били  две:  – в  Рефидим  при  Хорив  във  втория  месец  след  излизането  от  Египет
(Изх. 17:1 – 7) и в последната година на странстването – в Кадес (Числ. 20:1 – 13),
но понякога те да се споменават съвместно (Второз. 33:8). Подразбира се първото,
защото Пс. 94:11 говори за лишаването от обетованата земя; а във втория случай
собствено  са  наказани  Мойсей  и  Аарон,  като  им  е  отнето  правото  да  водят  там
Израилския народ (Числ. 20:12). Мерива и Маса не се транскрибират у LXX, а се
предават като  нарицателни  имена по смисъла, в какъвто  те били  и първоначално
употребявани  за  квалификация  на  безименните  по-рано  географически  пунктове
според  свойството  на  станалите  там  събития.  Двете  названия  се  сливат
топографически и само характеризират историческия факт с усилващо повторение
(Изх.  7:7).  Ето  защо  в  съчетанието  kata; th;n h me ran предлогът  има  темпорална
енергия (ср. 3:13) макар и  с известна  отсянка, че тук не трябва да търсят норми,
които да му съответствуват. И причината е в това, че e n tw / parakrismw / се проявило
активно роптание против Бога; това е ясно от свръзката на този термин с loido rhsiV
в  Изх.  17:7.  Тук  има  анархистическо  „преогорчаване”  Бога  поради  греховното
недовeрие  към  неизчерпаемостта  на  Неговото  благоволение  и  естествено  се
съпровождало  от  страна  на  буйните  странници  с  дръзко  изкушаване  Господа,  в
чиято спасителна неизменност тези се съмнявали и като че Го подстрекавали към
отстъпване  от  избраните  пътища.  Ако  първото  говорело  за  духовна  грубост,  то
второто се явявало вече кощунствен повик на съпротивление срещу Всевишния.
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    И вината се удвоявала поради това, че настроението не се изменявало към по-
добро през целия подразбиран период на пребиваването в пустинята, и запазвало
своята  първоначална  напрегнатост.  По-скоро  и  по-естествено  е  обратното,  че
поради навик  последвало прогресивно  влошаване, съкровената активност  станала
активна изкусителност от отбелязания род. Оттука следва, че (3:9) ou е употребено
локално, а не вместо w по атракция с peirasmou (от ст. 8), поради което и обектът за
изпитание е посочен по-рано и не трябва да го търсим в по-нататъшното  ta; e[rga.
Тъй нещастно започнатото беззаконие продължава. Предвид опитите на миналото
сега  било  трудно  да  се  съмняват  в  Божията  способност  към  благостни
подпомагагания,  затова  могла  да  се  подозира  готовността,  доколкото  всички
подобни  примери  по-рано  изглеждали, че  са  причинени  от  решителната
претенциозност на израилтаните. Във всеки случай е безспорно, че беззаконието не
се  ограничило  изведнъж  и  затова  фразата  допуска  че  то  продължава  през  целия
период  на  пребиваването  на  народа  в пустинята,  в  частност  пък  и  при  Кадес.  За
сега се изобразява само качествената страна, а моралната поквареност е толкова по-
рязка, защото тогава хулителите виждали в течение на четиридесет години добрите
Божии дела в многоразлични знамения на божествено попечение.
     В подлинника на цитирания псалом у LXX-та хронологическата дата се отнася
към последващото; затова разместването в посланието към Евреите преполага или
друга редакция на текста, или собствена авторска композиция. Поради отсъствието
на документални потвърждения на първото, се приема второто. И тъй като авторът
е знаел концепцията на оригинала, както точно съобщава по-долу (ст. 17), някои се
догаждат,  че  изменението  е  допуснато  с  цел  да  се  помести  порицаваният  акт
непременно в края на четиридесетгодишното странстване и с това да се заклейми
извършеното  зло от израилтяните. Обаче по-вярно е обратното,  че се подчертава
значението на първия факт, и авторът не е могъл да има специални поводи, за да
обременява  провинението  на  освободения  от  Египет  Израил.  Много  по-
правдоподобни  за него са интересите  на християнското  приспособление. От  тази
гледна  точка  отбелязват  съвпадение  между четиридесетгодишното  странстване  и
периода  от  страданията  Христови  до  издаването  на  разглеждания  новозаветен
паметник.  Това  било  знаменателно  за  юдейските  читатели,  защото  санкционира
истинска  месианската  епоха  в  християнството.  Като  сближавало  Синайското
странничество  с  месианското  служение,  юдейството  изповядвало,  че  дните  на
Месия  ще  продължат  четиридесет  години.  Но  датата  на  публикуването  на
посланието не е
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известна нам и на множеството вторични негови получатели. Според текста пък е
ясно, че всичката сила на хронологическото изчисляване се изчерпва с сферата на
първоначалното  прилагане  към  юдейските  прадеди  и  не  се  простира  върху
адресантите,  за  които  жестоките  изобличения  на  цитата  биха  били  твърде
преувеличени и несправедливи. Що се отнася до изменението на оригинала, което е
несъмнено, то съвсем не го изменява с насилствена тенденциозност, за да придаде
на  вехтозаветното  свидетелство  месианско-християнски  характер,  свързван
особено с термина sh meron. Подобни асоциации ни най-малко не се съзират ясно и
всичко  се  органичава  със  специално  подчертаване  на  основната  мисъл,  която
получава  особена,  релефност  поради  своята  същина.  Фактът  за
четиридесетгодишния  Божий  гняв  придобива  обоснованост,  защото  се  обуславял
от  такава  хронологическа  причина  като  незачитане  очевидните  божии  дела.
Хронологическият  термин  е  насочен  изключително  към  осветляването  на  тази
историческа колизия и не може да се отнася до християнската съвременност, но в
своята област той бил най-главен фактор и затова е напълно уместно се поставя по-
напред, откривайки всичката греховност на израилското ожесточение против най-
нагледната осезателност на божественото благоволение.
    Божият  отговор  с  строга  пропорционалност  е  подчертан  у  писателя  с
привнасянето на dio (3:10), макар този съюз спорадически да се срeща вече у LXX-
тa  (R*).  Упорното  раздразнение  изисквало  отвращение  (f:q) към  подобно
безчинство; то е принуден душевен рефлекс. Гръцкият глагол  prosocti zw съдържа
именно  тези  елементи.  Коренното  o[cqh означава  всяко  възвишение  – бряг,  край,
хълм, насип или плитко пясъчно място на река. По отношение към човека  o cqe w,
което  отбелязва  собствено  вдишване,  констатира  такова  препълване, което  става
стеснително  и  възбужда  недоволство,  огорчение  и  досада,  които  като  стават
мъчителни  (в  o[cqomai),  болезнено  угнетяват  с  своето  тягостно  давление  и  се
превръщат  (в  prosocqi zw)  в  непримиримо  отвращение  към  своя  порвоизточник.
Така  израилското  „преогорчение”  естествено  се  съпровождало  с  негодувание
поради  горчивото  убеждение  от  четиридесетгодишния  опит,  понеже
жестоковийните  израилтяни  били  неустойчиви  в  своите  религиозно-морални
устреми  и  сърцето  им  нямало  постоянен  и  траен  обект,  ту  се  разкривало  за
съмнителни или пагубни влияния, ту грубо се свивало пред благотворното Божие
въздействие.

Винаги  и  навсякъде  имало  непрестанно  своеволие,  оправдавано  сякаш  с
това,  че  за  моралната  издържливост  нямало  обективен  уравнител,  без  който
сърдечното блуждаене почти е неизбежно. Фактически било съвсем обратното
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Като не употребили необходимото морално напрежение, тези хора сами – поради
собствената  си  небрежност  свързана  с  отговорност  –  не  познавали  пътищата  на
Божия промисъл, като такива, т.е. като спасителни и предназначени за тяхна полза.
Пред тях се оказал закрит правилният път, който привеждал към желаната трайна
цел, и в резултат необходимо се получил пълен крах. Това не е само външен факт,
отбелязан  само  в  своите  вънкашни  очертания  като  реално  битие.  Тук  за  всичко
предшестващо е даден пряк фактически извод, който трябва да се постига в своята
обусловена  неизбежност.  Затова  w V (3:11)  не  само  удостоверява  съгласието  на
понататъшното действие (Vulg. sicut juravi), но извлича тази солидарност, така че
тя  бива  логически  принудителна  по  своето  реално  възникване  и  конкретни
качества.  С  това  се  мотивира  Божието  решение,  изразено  чрез  елинистическия
евраизъм  ei ei seleu sontai (ср. Марк. 8:12; Бит. 14:23; Числ. 14:30; 1 Цар. 3:17), че
непокорните странници не ще достигнат успокоителното прекращаване на своите
скитания  в  kata pausiV,  какъвто  в  класическия  гръцки  език  се  явява  спиране,
принудено прекъсване, край, напр. tura nnwn в низвергването им. Тук това трябвало
да последва с достигането обетованата земя (Второз. 12:9 сл.; И. Нав. 22:4), където
бездомните израилтяни биха намерили истински покой (Второз. 12:9 сл.; Исая 66:1;
(Деян.  7:49];  2 Макк.  15:1) при  благостно  общение  с  Бога  (Лев.  26:11 сл.).  Но  в
усвояваното на Самаия  Бог  kata pausi V mou успехът  се осигурявал изключително
чрез  съизволението  Божие  и  затова,  вследствие  недостойнството  на  народа,
отменява  се  чрез  собственото  определение  на  Господа,  Който  разторгва
тържественото обетование на завета с такава клетвена категоричност (w[mosa), плод
на  гневно  възбуждане  на  справедливото  негодувание  (e n th / o rgh/ mou),  равно  по
степен на предишното разположение.
     Така  било  в  отдалеченото  минало,  когато  несъблюдаването  на  условията
повлякло крушение на завета. При еднаквостта на съотношенията, това трябваво да
се повтаря винаги и навсякъде, особено пък в тъждествената сфера на човешкото
спасение.  И  ето,  като  изхожда  от  този  исторически  пример,  писателът  в  строго
съответствие  с  него  (kaqw V от  ст.  7)  продължава  своето  увещателно
приспособяване  (dio от  ст.  7),  но  смегчава  неговата  острота  с  причисляването
читателите  към  братство  с  него  и  с  това  свидетелства,  че  това  е естествена  и  за
всички възможна опасност именно за нашето християнско съществуване (3:12). Ето
защо вместо решителното mh; ge nhtai е употребено по-осторожното mh pote e[stai за
означаване на реална възможност (ср. Марк. 14:2; Кол. 11:8; Гал. 4:11), макар fut.
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ind. e[stai – в сравнение с обикновеното conjunct. – да утвърждава, че последната е
само готова към осъществяване. И моралната важност е още по-несъмнена, понеже,
като заменява повече класическото  o ra/n mh с нерядкото в Новия Завет  ble pein mh
(12:25;  Кол.  2:8;  Мат.  24:4;  Деян.  13:10  и  др.),  авторът  релефно  подчертава
достъпната на всички и непосредствената очевидност на предупреждението, което
всеки  може  сам  да  забележи  с  своите  очи.  Тогава  не  по-малко  е  безспорна  и
фактическата безгрижност на вразумяваните. Затова енергически се внушава, че е
необходимо  постоянно  внимание,  защото  опасността  е  толкова  реална  и
стремителна,  че  при  най-малка  немарливост  на  самонаблюдението  завладява  с
своето  непреодолимо  господство.  Даже  единичното  й  появяване   застрашава  с
широко  пагубно  влияние,  при  което  отделният  човек  в  своята  обособеност  се
оказва слаб и безнадежден за осигуряване на християнската неприкосновеност.

Във взаимните индивидуални интереси всички с длъжни да се грижат един
за друг и всеки трябва да намира подкрепа в общата загриженост един за друг за да
не се развали  и замърси живителният  източник  на благодатно  – обновено битие.
Такъв източник е сърцето, което във всеки облагодатстван човек може да бъде само
добро, здраво в своето фукциониране по импулсите на нещо добро и винаги заради
нещо благо. Тук е и нужно по всякакъв начин да се загрижим да не стане обратното
– в загубата на животворящата благост с замяната й с натуралната злостност. Това
състояние бива по своето произхождение отначало отрицателно като лишение, но
след  това  действа,  разбира  се,  и  с  положителни  признаци,  като  фактическо
отстраняване на доброто и тендезциозна негова опозиция. Частното и негативното,
като преминават в собствено действие, стават активна реалност на етически злото
настроение  и  на  морално  лошото  стремление.  Продължението  само  разкрива  и
закрепва  своето  начало.  А  последното  било  отпадане  в  злото.  И  ако  нарушената
връзка на благодатно-християнския съюз се съзиждала и живеела чрез вярата, то с
отстраняването  й,  очевидно,  се  въдворява  неверието.  Формално  като  означава
загуба  на  вярата,  a pisti a практически  се  оказва  положителна  опозиционност  на
цялото обладавано от нея същество. А последица от това е, че властва в човешкото
сърце  ponhri a, като отличително свойство, което произтича от  a pisti a и се храни
от  този  свой  източник.  Затова  a pisti aV ще бъде  не  genit. за  качественост,  прямо
названа  в  ponhri a,  a  g-enet.  обосноваващ  произхождaнето,  макар  и  с  неизбежно
съобщаване  своите  качествени  особености.  С  изгубването  на  вярата  израства
неверието и след това от него се ражда моралната сърдечна злостност. Но
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вярата  вдъхновява  към  вярност  и,  като  се  изразява  в  последната,  постоянно  я
поддържа.  Естествено,  че  неверието  знаменува  невярност  и  води  към
непослушание.  Едното  извиква  другото,  като  вътрешно  настроение  и  конкретна
негова проява, защото тук първото преминава в второто и di’ a pisti an 3:9 реално се
отъждествява  с  di’  a pei qeian 4:6, като поражда  tou;V a peiqh santaV (3:18). В такъв
случай  е  естествено,  че  подобно  състояние  винаги  се  стреми  към  активно
проявяване  на  свойствената  му  опозиционност,  –  и  неверието,  облечайки  се  в
неверност,  се  обнаружава  e n tw / a posthnai (ср.  Йезек.  20:8; Прем. Сол.  3:10)  a po;
qeou zwntoV. Това не е отдалечена и постепенно достигана цел (ср. Деян. 3:26 e n tw /
a postre fein),  а  есенциална  природа на  a pisti aV,  понеже  тя  изисква  такова
фактическо  изражение,  бидейки  сама  по  своето  същество  принципиално
отстъпничество.  Разбира  се,  не  изведнъж  и  не  всякъде  се  придобива  пълна
напрегнатост,  докарваща  свойствената  активна  реализация.  Конкретно  има
множество  преходни  стадии,  които  винаги  се  cрещат  в  християнското  общество
поради  човешкото  несъвършенство.  Те, разбира  се,  са нежелателни,  но  в  нашето
земно странничество са обикновени  и не тъй страшни, ако сърцето все пак диша
чрез поривите на вярата и се стреми към доброто. Тук делото отчасти е естествено
и  затова  не  е  безнадеждно.  Бедата  бива  непоправима  само  при  условие,  че
описаното настроение с пълнота и с точност се завършва в фактическо отпадане.
Писателят чрез страшните исторически уроци предпазва, щото неустойчивостта на
сърцето  в  колебанията  между  вярата  и  неверието  да  не  се  превърне  в
отстъпничество  от  единствения  творчески  базис  на  нашето  религиозно-
християнско  битие.  А  такъв,  без  съмнение,  е  Бог,  Творец  на  всичко  живо  и
източник на всеки живот (Второз. 5:26; И. Нав. 3:10; 1 Цар. 7:26 по А; 4 Цар. 19:4,
16; Йер. 23:36; Дан. 6:20, 26), като самосъщ живот – въпреки мъртвите идоли (вж. 1
Сол. 1:9 – 10) – и Отец на живота (Йоан 6:57 o zwn path r), който Той произвежда и
запазва.  Той  е  Бог  и  затова  е  непременно  живот;  животът  се  съдържа  в  самата
божественост заедно и наравно с нея (o qeo;V o zwn ср. 9:19; 10:31; 12:22; Мат. 16:16;
26:63;  Откр.  15:7;  Псал.  41:3).  Такава  е  по  своята  природа  личността  Божия;  тя
обезателно е саможизнена, животворна и живителна (ср. Исая 49:18; Йер. 5:2) во
веки  (Второз.  32:40;  Дан.  12:7).  Авторът  с  това  констатира  аксиоматически-
неоспорим  факт  и,  следователно,  ни  най-малко  не  допуска  –  по  контраст  –
несъмнеността на мъртвите богове. Когато пък  с безчленното  съчетение  qeo;V zwn
(Деян. 14:15; Рим. 9:26 из Ос. 1:10; 2 Кор. 3:3, 16; 1 Тим. 3:15; 4:10; Псал. 83:2 [Йер.
23:36]) специално се отбелязва свойството
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на  жизнеността  Божия  (zwn qeo V 1  Петр.  1:23),  това  посочва  неговата
преимуществена важност в онова положение, което за своето спасение се нуждае от
божествената  живителност.  И  това  е  напълно  понятно,  щом  с  заменяването  на
вярата с невeрието и при надвиване на лукавството в човeшкитe сърца се започва
отпадане от Бога и се загубва самия християнски живот, защото той благодатно се
почерпва  и  храни  единствено  от  Него.  От  тази  страна  и  възвръщането  към
вехтозаветното  устройване,  което  никога  съобщавало  на  „синовете  на  завета”
съпричастие  на  божествената  жизненост,  било  откъсване  от  истинския  живот  в
Христа  и  трябвало  да  се  съпровожда  с  духовна  смърт,  принципално  то  е  не  по-
малко  ренегатство  от  онова  в  полза  на  езичеството,  което  няма  нужда  да
подразбираме  тук.  При  последната  би  било  стихийно  безбожие,  и  тогава
немислимо даже да се спомня за Божията животворност, колко повече да се мечтае
за  възвръщане  към  християнството.  Но  във  всеки  случай  внасянето  на
смъртоносната  зараза  в  цялото  християнско  братство  било  гибелна  опасност.
Затова  за  всички  е  необходимо  заради  собствените  си  интереси  да  вземат
решителни мерки, за да не се надвесят тъй  буреносните облаци  (3:13). Бурята би
била обща опасност и в борбата с нея всички трябва да вземат еднакво участие, за
да  запазят  предишното  мирно  развитие  на  живота.  Значи,  предпазливостта  се
изисква  от  братската  солидарност  и  в  силата  на  това  носи  духовно  братски
характер  на  взаимно  морално  въздействие  по  пътя  на  увещанията  или
убеждаващата  апелация  към  съвестта  на  всекиго  (за  parakalein вж.  Деян.  14:22;
Юда 3; Рим. 12:1; Евр. 10:25). Понятно е, че за крайна цел служи запазването на-
братството,  където  всеки  си  остава  непоколебим  само  при  твърдостта  на  всички
съчленове,  които  индивидуално  биват  силни  само  при  тясното  единение  с
обединяващата ги основа. Тук работещият другиму придобива еднаква полза и за
самий  себе  си  (Гал.  6:1  сл.).  Естествено,  че  взаимодействието  един  на  друг
(a llh llouV) се разкрива в въздействието върху самите себе си (e autou V; ср. 1 Петр.
4:8, 10; Еф. 4:32; Кол. 3:13; 1 Сол. 5:13), защото всичко се извършва по мотивите на
братската  неразделимост  и  става  не  по  външно  принуждение,  а  по  вътрешната
потребност, за запазване неповредеността на цялото, в което нашето влияние върху
ближните рефлекторно се отразявана нас самите; то гарантира общата устойчивост
на братството и с това обуславя степента на лично благополучие у всеки член.
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   Очевидно  е, че авторът  има  пред  вид  цялата  община,  като  такава, макар  и  по
вниманието  и  повика  на  частни  елементи.  Поради  тази  причина  неговите
предупреждения имат универсална и всегдашна пригодност. В тях всичко се базира
на  братското  единение  и  води  към  него;  при  това  всеки  индивидуален  акт  е
взаимен,  колкото  е  обществен,  толкова  е  и  личен.  При  подобно  съотношение  на
всички  в  най-строга  солидарност  е  несъмнено,  че  описаната  взаимност  е
задължителна  за  християните  постоянно  за  поддържане  на  нормалното  битие  и
заради него не може да се прекратява нито за миг. Затова и взаимните увещания се
заповядват в по-настойчива форма в сравнение с  kaq’ h me ran форма  kaq’  e ka sthn
h me ran – с хронологическа непрекъснатост ден след ден, като не се пропуска нито
един, защото в това се заключава ежедневната жизнена потребност. В границите на
тази  последната  е  законно  и  рекомендуването  взаимно  назидание,  а  то  ще  има
смисъл, разбира се, до тогава, докато осигурява достигане на наи-голям успех; това
уместно  се  подчертава  в  a[cruV,  което  предполага  a[kroV или  върха,  а  me criV
констатира  най-отдалечен  пункт  (makro V). В  нашия  случай пределната  граница  с
решителност  се  указва  от  присътствието  на  благоприятни  условия,  където
заповядваното съществува и е достижимо; то е сегашна, емпирическа реалност.
    А  призивът  има  за  цел  солидарно  да  се  избягват  взаимните  пречки  и  да  се
усъвършенстват  по  пътя  на  изправленията,  докато  за  последните  станат
невъзможни всички способи. В тона на библейско-псаломските образи това е такъв
(to;) sh meron, или настояще в благоприятното време (ср. 2 Кор. 6:2), когато още се
раздава  призивният  спасителен  глас  и  не  са  заключени  източниците  на  Божието
милосърдие.  Такъв  е  целият  месиански  период  (Лук.  22:37)  до  идването  на
Спасителя,  защото,  при  запазването  на  сегашния  свят,  всичко  живо  получава
възможност за спасение, като не се ограничава с сферата на това, докато и където
се чете и слуша цитираното псаломско изречение (Bengel), a се простира на pa nta
to;n e nesthko ta ai wna:  e ka sth ga;r h me ra tou  ai wnoV shmai netai dia; tou  sh meron.
През  този  период  е  уместно  и  действено  взаимното  увещание,  та  никой  от
братството не само да не изпадне в безнадеждно отчаяние, но и да не се ожесточи
християнски  и  да  не  огрубее  до  невъзприемчивост  към  благостните  влияния.
Субектът  се явява  страдателен  при  деспотически  поробващия  го  напор  на  греха,
който  преодолява  братската  святост  с  фактическо  въозобладаване,  поради  което
допусканата у автора потенциалност ще бъде ако не напълно реална, то безусловно
реалистическа. Борят се именно тези отбелязани величини и техният контраст най-
добре се отбелязва
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чрез четенето (BD2 Syr. hexapl.) e x u mwn tiV, разпространената пък редакция  tiV e x
u mwn могла  да  възникне  по  образеца  на  e[n tini u mwn от  ст.  12.  Но  самата
противоположност  между християнската  възвишеност  и  греховната  падналост  не
допускала прямо, откровено въздействие от страна на втората върху първата, която
инстинктивно отговаряла с пълен отпор. Стават необходими околните пътища на
прелъстяването, когато грехът  се представя не само за привлекателен, но като че
даже добър по своята природа. Това не е само едно греховно падение, а потъване в
rpеxa с очароване от него до степен  на преклонение, което граничи едва ли не с
обожаване.  В  това  се  разкрива  грубостта  на  сърдечната  греховност:  душата  се
отзовава  само  на  греховните  влечения  и  съвършено  е  глуха  към  всеки  глас  на
доброто. Започва се с това, че грехът се прикрива с примамлива външност, поставя
си външно обаятелна маска и след това човек се увлича вече от самата греховност
във всичката й голота. Така измамливата и съблазнителна очарователност на rpеxa
преминава в очароване от него, като такъв. Първата степен не винаги завършва с
последната,  но  тя  е  неизбежна  в  тоя  съдбоносен  процес,  резултат на  който  бива
безчувственото  към  греха  вкаменяване  на  сърцето.  Писателят  и  предотвратява
такъв  страшен  резултат,  като  енергически  внушава,  щото  читателите  да  не
допускат  приближаване  към  греха,  макар  по  външност  той  да  им  изглежда
благовиден.
      В предполаганата историческа ситуация това било за юдеохристияните, разбира
се,  впадане  в  номизъм,  който  съблазнително  се  издига  в  качеството  на  древно
богоосветено учреждение. Затова сега и се изяснява, че подобна стъпка води към
потъване в греховност, защото се свързва с отричане на живия Бог и насочва към
греховен живот.  Всичко това е непозволено  по самия характер  на християнското
битие,  доколкото  (3:14) всички  ние  сме съобщници  в Христа  и  – при  взаимното
равенство между себе си – съучавстваме в това, в което и сам Изкупителът. Обаче
този резултат се достига само чрез Него и е фактическо отличие за вярващите. Той
за  всички  християни  е общо достояние  (ср. 3:1) и всеки  го  владее  индивидуално
при  непременото  условие,  че  е  обединен  с  всички  други  членове  на  братството.
Значи, Христос е независим от нас зиждител на благодатния съюз и ние именно в
Него  почерпваме  самото  християнско  достойнство.  Последното  в  нас  не  е
самобитно  и  ние  сме  само  участници  на  Христа,  но  не  иначе,  освен  при
всегдашната неразделност От Него: тук настоящето се утвърждава чрез съхранение
на  миналото  в  неизменно  оживяващето  влияние.  Фактическата  здравина  на
християнската наличност се обезпечава
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от  непоколебимостта  на производящите  основи,  чрез които  всецяло  се поддържа
християнската устойчивост. Това е conditio sine qua non и се подчертава чрез e a nper
в  смисъл  на  „ако  само” или  при  такова  само  положение.  Но  само  по  себе  си  се
разбира,  че  цялото  съществуване  се  гарантира  от  непрекъснатото  действие  на
животворните  фактори,  които  предизвикали  неговото  появяване  и  поддържат
неговото развитие. Щом тези моменти с несъмнени, то е очевидно, че става дума не
за неофитите, а се касае за обезпечаването на християнското продължение.
     Най-важно е, щото началото на произхождането да функционира с всичката своя
непреклонност  до  края  на  завършването,  когато  навсякъде  ще  се  въплъщава
творческата  причина.  Последната  се  отбелязва  с  термина  h u po stasiV,  който
констатира това, което се намира в фундамента под нашето християнско съучастие,
и на което то почива и намира опора на своята непоколебимост. Оттука следва, че
u po stasiV (ср. 1:3) има отсенки на понятие за твърдост, непоколебимост, уверена
устойчивост  (perseverantia,  fiducia),  които  характеризират  мъжествената  сила  на
вярата  при  християнския  живот.  Доколкото  пък  това  състояние  се  рисува  като
продължително и еднакво на себе си, то верующата твърдост преминава в уверена
надежда, която се препоръчвала още в Вехтия Завет, а в християнството се запазва
чрез  поръчителството  на  Господа  Иисуса.  При  Него  има  само  субективно
отражение  на  обективната  здравина,  която  награждава  всекиго  с  своята  сила.  В
християнското  битие  това  е  единствено  Христос;  това  е  ясно  и  по  свръзката  на
речта, където Той се рисува с типическата отчетливост на историческия Избавител
(o Cristo V),  фактическия  основател  и  вечния  основоположник  на  благодатното
братство  на  съучастниците  в  Неговото,  изкупление  (ср.  5:5;  6:1; 9:14, 28; 11:26).
Затова е нужно за всекиго да възприеме Христа в себе си и винаги да Го задържа
неотлъчно, за което е необходимо да употреби съответната енергия на собственото
усърдие и от тази страна с прави патриотическите коментатори (св. Йоан Златоуст,
блаж. Теодорит, Теофилакт, Примазий), като разбират в тези места внушение към
първоначалната  оправдаваща  вяра,  която  неугасваща  трябва  да  пламенее  в  всяка
възродена  душа. Това  е  съгласно  с  предпазването  против  неверието  (в  ст.  2), но
обективно  отпраща,  безспорно,  към  Христа,  като  вечна  основа  на  благодатния
живот  по  произхождение  и  съществуване.  Чрез  единението  с  Него  се  запазва
християнското братство до своя последен край, докато то още се строи и допуска
всички  изправления,  които  ще  бъдат  вече  недопустими  след  приключването  на
процеса
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Нужен  е  историческия  предел  за  отрезвяващото  вразумление  и  такава  граница,
очевидно, трябва да се отбелязва в най-близкия контекст. В силата на това, за най-
естествена се представя непосредствената тясна връзка на ст. 15 с ст. 14 на 3 гл.;
отнасянето  му  към  ст.  16 се  затруднява  вече  граматически  –  с  присътствието  в
последния  на съюза  ga r, а съчетанието  с 13-ия нарушава логическото течениe на
промежутъчния  ст.  14  и  не  хармонира  с  характера  на  ст.  13,  който  не  повтаря
библейския цитат, но само подчертава и прилага най-главните му пунктове и затова
всецяло клони към първоначалното възпроизвеждане на псалoмското изречение в
ст.  7 и  сл.  Вън  от  връзката  с  ст.14,  ст.  15 е  външен  предикат,  и  би  трябвало  да
приемем, догадката на св. Йоан Златоуст и родствените му гръцки коментатори, че
стиховете  15—-19  се  явяват  един  вид  вмъкната  забележка,  макар  че,  това  е
невероятно, защото последната, като се съсредоточава на случайни пояснения към
библейския  израз, ще бъде съвсем неприспособена към логическото  движение на
авторското  увещание.  Напротив,  пряката,  комбинация  на  стиховете  14 и  15 дава
необходимото  според  мисълта  указание  на  предела  за  християнски  моралното
изправление и утвърждение на членовете на благодатния съюз; граматически пък
има  по-раншна  аналогия  в  e n tw / a posth ai ktl.  от  ст.  12  при  еднаква  идейна
асоциация. Тук последната се съдържа в призива  за запазване на първоначалната
християнска  основа  до  настъпването  на  края,  докато  още  и  нам  се  съобщава
спасителното  божествено  слово  на  вразумлението  и  докато  не  е  дошъл
решителният съд, поради това и споменаването на последния в цитирания псалом
се изпуска тук съвършено.
     До  това  време  послушното  внимание  към  този  авторитетен  пример  е
задължително за обезпечаване на цялото християнско братство и, значи, за всички
братя, като предпазва от общата беда. Тази истина е несъмнена по самия библейски
прецедент, където обръщението се прави към всички, а наказание постигнало само
виновните. По-нататъшният анализ (3:16) на най-главните елементи на библейския
цитат  причинно  обосновава  (ga r)  предшестващите  увещания  към  цялото
християнско  общество,  като  подчертава  в  него  всичко  характерно  така,  щото  то
неволно  приковава  вниманието.  Подобен  ефект  от  всичко  най-добре  може  да  се
достига с въпросително построение; като такoвa и следва да приемем стиховете 16
—18.  Разбирането  на  Вулгата  и  славяноруския  превод  на  ст.  16  в  смисъл  на
категорическа  сентенция  е  несъстоятелно  поради  граматически-фактическа
несъобразност  защото  ако  с някой,  то,  разбира  се, не  с вcички  при  това  първите
биха се указали
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600 хиляди излезли с Мойсей, а вторите – само Иисус Навин, Халев и по-младото
поколение  израилтяни  в  пустинята.  Идейно  пък  цялата  тази  фраза,  като  се
отклонява  от  по-нататъшния  строеж  на  речта,  би  била  безсъдържателна  за
аргументацията,  с  която  се  цели  да  се  убедят,  че  религиозно-моралното
бодърстване  е  необходимо  за  всички  членове  на  християнското  братство.
Естествено  е,  че  в  духа  на  вехтозаветния  урок,  авторът  за  всички  християни
формулира  общото  предпазващо  условие,  защото  тогава  кои  са  били  тези,  които
чули, че те „преогорчили” (Бога)?
      Писателът  взема  сега  продължението  на  библейския  цитат  и  чрез  неговия
разбор  отрицателно  подкрепва своите положителни  внушения, невероятността  на
които неминуемо трябва да се съпровожда с познатите от Вехтия Завет запрещения
и неотвратими беди. Исторически е напълно безспорно и енергически се изтъква,
че Бог бил огорчен от всички, които излезли от Египет с помощта на Мойсей (dia;
Mwuse wV).  Подобно  обуславящо  участие  на  богоизбрания  вожд  свидетества,  че
това бил организиран съюз на хора, които излезли сами, доброволно се подчинили
на  промишлението  на  Бога  чрез  Неговия  опълномощен  представител.  Тук  имало
наистина  свещено  общество  на  спасените,  аналогическо  и  прототипическо  на
християнското  братство.  Толкова  по-знаменателна  по  същество  и  поучителна  за
нас  е  огорчителната  непокорност  на  целия  избавен  народ  с  немного  светли
изключения.  Това  бил  завършен  акт  ако  не  на  открито  възмущение  и
отстъпничество (ср. Второз. 31:27; 32:16), то на явно и активно неповиновение (Пс.
104:28;  106:11).  Но  тази  прискърбна  повсеместност  говорила  и  за  известна
природност  на  подобни  препъвания,  като  свойствени  на  човешката  естествена
слабост. Тогава емпирическите отклонения не винаги и не навсякъде носят пълна
етическата  виновност,  която  непремено  постулира  към  наличността  на
субективните елементи на моралната отговорност. И от историята ние знаем (3:17),
че  гневът  Божий,  който  четиридесет  години  бил  възбуждан  от  целия  освободен
Израил, фактически  се струпвал само на  действително  съгрешилите  и  именно на
тези, чиито кости легнали в пустинята (ср. Числ. 14:32).
          Това било справедливо наказание за систематическа греховност и ограничава
обема на пострадалите само с лицата от тази категория, защото те грешили не само
чрез  падения,  но  упорно  се  отклонява  от  благостнитe  изправления.  Естествено
(3:18), че клетвата за невлизане в покоя  на обетованата земя поразила  само тези,
които  не  се  подчинили  нa  пътеводителството  Божие  и  принципиално  му  се
възпротивявали (ср. Числ. 14:43). Никаква друга причина не
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могла  и  да  бъде,  защото  всичко  било  осигурена  от  Негова  за  достигането  на
желаната цел; гибелният неуспех е последица единствено на упорното практическо
неповиновение Богу с отхвърляне на всички средства, макар че те били абсолютно
необходими.  Несъмнеността  на тази  истина,  удостоверена  предварително  от Бога
чрез  самия  Мойсей,  се  подчертава  от  въпросителната  форма,  която  констатира
общото и безусловно признание.
       Подобно  настроение  на  човешката  воля  говори  за  недоверие  към
промислителните  способи  поради  неверие  в  тяхната  задължителност  и
действеност, а с това необходимо се създавала морална невъзможност за обръщане
към  божествената  помощ (3:19). И ние  виждаме, като  прям извод,  че коренът  на
цялата страшна историческа катастрофа бил собствено в неверието, което отхвърля
пътищата  на  вярата  и  фактически  изпада  в  тяхно  неподчинение,  а  с  своето
обособено  поведение  поражда  и  проявява  принципиалното  съпротивление,  при
което изправимата греховност се обръща в наказуема престъпност. 

В  този  грозен  урок отново  се  съдържа  известно  ободрение.  По-рано  било
казано,  че  всички  са  виновни,  но  фактически  не  всички  се  наказват,  защото  за
основа се взема съприсътствието на вменяемия грях. Тук общото се реализира само
в частното, последното пък зависи от строго индивидуални причини и от личната
воля на всекиго. Затова е безспорна еднаквата за всички опасност поради общата
склонност към падения, а наред с това не по-малко е несъмнено, че тя се отстранява
чрез  личните  усилия,  които  със  своята  съвкупност  обезпечават  общото
благополучие,  като  в  него  почерпват  своята  устойчивост  и  отделните
индивидуалности.  С  това  се  запазва  съотношението  на  общото  и  частното  в
техните  взаимни  собствени  интересни,  и  в  авторитетния  исторически  пример
писателят намирал подкрепа за своите внушения, та – предвид тежките усложнения
и пагубни колебания – читателите взаимно да поддържат себе си в първоначалната
вярност на своя основоположник – Христа, Който бил последен и най-превъзходен
завършек на Божието домостроителство.
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