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ПРОПОВЕДТА  НА  ИСУС  ХРИСТОС
НА  ПЛАНИНАТА

Екзегетическо изследване
от проф. Хр. Н. Гяуров

е. За милостинята (Мат. 6, 1 – 4)
Мат.  6,  1.  Prosevcete th;n ejlehmosuvnhn

uJmw`n mh; poieìn e[mprosqen tẁn ajnqrwvpwn, pro;V to;
qeaqhvnai aujtoìV: eij de; mhvge, misqo;n 
oujk e[cete para;  tẁ/  Patri;  uJmw`n Tẁ/  ejn toìV
oujranoi`V.

Гледайте  да  не  проявявате  своята
праведност  пред  човеците,  за  да  ви  видят:
инак,  няма  да  имате  награда  при  небесния
ваш Отец.

Глаголът prosevcw, употребен тук в началото на стиха, значи: направлявам, внимавам, пазя
се.  С  този  глагол  се  изтъква,  че  следващото  подир  него  е  нещо  важно.  След  prosevcete стои
частицата  de; в:  ...BD,  1,  22,  33,  209  и  др.,  сор;  у Конст.  Тишендорф.  Тази  частица  липсва  в:
BDEKM и др., vg, surcu, в църковнослав., руския и българския синод. превод. Тя трябва да стои в
текста, защото служи за връзка между пета и шеста глава.

“Гледайте да не проявявате своята праведност (dikaiosuvnhn) пред хората, за да ви видят.”
Думата dikaiosuvnh стои в: ...BD, 1, 209, при Ориген, блаж. Августин, блаж. Йероним; в изданията
на Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott et Hort; в бълг. синод. превод. Вместо тази дума стои
думата  ejlehmosuvnh (милост, състрадание, милостиня) в:  EKLM и др.,  syrp,  arm,  y Rob.  Stephanus
(издание на  Scrivener),  в  църковнославянския и  руския превод.  Мнозина  екзегети  –  Th.  Zahn1,
свещ. М. Фивейский2, Ock. Holzmann3, P. Dausch4, Thad. Soiron5 и др., като намират, че отделът за
милостинята  стои  във  връзка  със  следващите  два  отдела  –  за  молитвата  и  за  поста,  и  че
добродетелта праведност обгръща в себе си добродетелите  набожност (молитвата към Бога) и
въздържание  (пост),  изказват  предположението,  че  в  първоначалния  текст  е  стояла  думата
dikaiosuvnh.

Първият стих от шестата глава на евангелието от Матей стои във връзка със следващите
подир него три стиха. Тъй като в тези стихове се говори за милостинята, ще трябва да се допусне,
че и в първия стих става въпрос за нея; значи, в този стих трябва да стои думата ejlehmosuvnh. Тази
дума се изисква и от употребения във въпросния стих глагол “правя” – poieìn. Ако остане думата
праведност, тогава ще трябва да се промени прякото значение на глагола poieìn, каквато промяна е
направена в българския синодален превод, в който стои не “да не правите”, а “да не проявявате”.
Казва се “правя милостиня”, а не “правя праведност”.

Исус Христос изисква милостинята да не се прави за показ пред хората и да се очаква по
такъв начин похвала от тях; тя трябва да се извършва от чисто
------------------------

1 Das Evangelium des Matthaus, 1903, S. 257.
2 Евангелие от Матфея, Толковая Библия, т. 8, 1911, стр. 110 – 111.
3 Das Neue Testament, 1. B., 1926, S. 106.
4 Die drei alteren Evangelien, 4. Aufl., 1932, S. 119.
5 Die Bergpredigt Iesu, 1941, S. 304. “Trotzdem, казва Thad. Soiron, ist  dikaiosuvnhn als ursprunglich anzusehen,

weil es verstandlicher ist, dass ein vorgefundenes dikaiosuvnhn mit ejlehmosuvnhn ubersetzt wurde, als umgekert.”
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идейни подбуди, без някакъв егоизъм или користолюбие. Когато някой извършва милостиня не с
идейна цел, да помогне на своя ближен, а с цел да бъде видян от другите и да бъде похвален от
тях, милостинята му не е чиста, не е истинска, и той не може да бъде награден от Бога за нея. Има
много случаи в живота на човека, когато той не може да извършва милостиня тайно. При такива
случаи човек може да дава милостиня явно, пред други хора, но без да има у него някакво скрито
желание или цел да бъде видян от тях и похвален. Такава милостиня допуска и сам И. Христос.
“Тъй да светне пред хората светлината ви, казва Той на Своите ученици, та да видят добрите ви
дела  и  да  прославят  небесния  ваш  Отец”  (Мат.  5,  16).  Добри  дела,  между  които  стои  и
милостинята,  могат  да  се  вършат  явно,  пред  човеците,  но  като  не  се  влага  в  тях  никаква
егоистична или користна цел; те трябва да служат не за похвала на тези, които ги извършват, а за
слава  на  Бога.  Като  обяснява  заповедта  на  И.  Христос  в  Мат.  6,  1,  св.  Йоан  Златоуст казва:
“Наистина, който върши добро пред хората, може да го върши не за това, за  да го видят, също
както и този, който не върши пред хората, може да върши с цел, за да го видят. Ето защо Бог
наказва и увенчава не самото нашето дело, но намерението. Ако не беше направено такова точно
разделение, тази заповед би привела мнозина в недоумение относно раздаването на милостиня,
защото не навсякъде всички могат да дават милостиня тайно”1. 

Мат. 6, 2.  “Otan ou\n poih`/V ejlehmosuvnhn,  mh;
salpivsh/n e[mprosqevn sou,  w{sper oiJ uJpokritai;  poioùsin
ejn tai`V sunagwgai`V kai;  ejn tai`V pJuvmaiV,  o{pwV
doxasqw`sin uJpo;  tw`n ajnqrwvpwn.  JAmh;n  levgw  uJmi`n,
ajpevcousi to;n misqo;n aujutw`n.

 “И тъй,  кога  правиш милостиня,  не
тръби  пред  себе  си,  както  правят
лицемерците по синагоги и по улици, за да ги
хвалят  хората.  Истина  ви  казвам:  те  вече
получават своята награда”.

У  древните  юдеи  се  обръщало  внимание  на  милостинята;  тя  се  считала  за  една  от  важните
добродетели. У тях имало обичай да се дава всяка година десятък от придобитите плодове за
жертви и поддръжка на левитите (Второз. 14, 22 – 24), а също така да се дава, през всеки период от
три години, в края на третата година, десятък от плодовете като милостиня за бедните (Втор. 14,
28, 29). Фарисеите в своето чисто външно, формално и дребнаво благочестие отивали до там, че
давали  десятък  даже  от  градински  растения:  гьозум,  копър  и  кимион,  но  оставяли  настрана
важното,  същественото,  комара  прецеждали,  а  камилата  поглъщали,  заради  което  били
изобличавани от Исус Христос (Мат. 23, 23; Лук. 11, 42). “А сте оставили, казвал им Той, най-
важното в закона: правосъдие, милости вяра” (Мат. 23, 23). Rab (+247) казвал: “който проявява
милост към хората,  той принадлежи сигурно към потомството на отца ни Авраама, а който не
проявява милост към човеците, той не принадлежи сигурно към потомството на отца ни Авраама”.
R.  Chijja  (ок.  280)  казвал:  “три  добри  качества  имат  израелтяните,  и  тези  качества  са:  те  са
срамежливи,  милостиви  и  благодетелни”2.  Знаменитият  педагог  Песталоци  подчертавал,  че  у
юдеите се обръщало по-голямо внимание върху благотворителността, отколкото у християните3. В
Талмуда се казва: “милостинята и безвъзмездните услуги са равнозначещи на всички заповеди на
Тора.”4

Исус Христос, в сравнение с Стария Завет, поставил на още по-голяма висота добродетелта
милосърдие. “Блажени са милостивите, казал Той в учението Си за блаженствата, защото те ще
бъдат  помилвани”  (Мат.  5,  7).  Той привеждал няколко пъти  думите на пророк  Осия:  “милост
искам, а не жертва” (Ос. 6, 6; Мат. 9, 13; 12, 7). В пророческата Си реч Той, като описва бъдещия
всеобщ съд, заявява, че Съдията ще каже на тези, които са проявявали милосърдие: “дойдете вие,
благословени на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание-мира” (Мат. 25, 34); а
на  тези,  които  са  били  немилосърдни,  ще  каже:  “идете  от  Мене,  проклети,  в  огън  вечний,
приготвен за дявола и неговите ангели” (Мат. 25, 41).
------------------------

1 Тълк. на евангелието от Матея, бес. 19, 1.
2 Вж. Thad. Soiron, цит. съчин., с. 306.
3 Вж. свещ. М. Фивейски, цит. съчин., с. 112.
4 Вж. свещ. М. Фивейски, цит. съчин., с. 112.
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“Кога правиш милостиня, казва Исус Христос, не тръби (mh; salpivsh/V) пред себе си, както
правят лицемерците по синагоги и по улици (ejn tai`V sunagwgai;V kai;  ejn taìV rJuvmaiV),  за да ги
хвалят хората”. Различно се обясняват от екзегетите думите на И. Христос: “не тръби пред себе
си”.  Един от тях  – Osk. Holtzmann1,  Thad.  Soiron2 и  други ги разбират  буквално.  Според  Osk.
Holtzmann,  в  синагогите  имало  тръби,  чрез  които  се  свиквали  бедните,  за  да  им се  дава  там
милостиня;  някои богати пък  свиквали чрез тръби бедните по улиците, за да им раздават там
милостиня.  Thad.  Soiron  изказва  мнението,  че  у юдеите  имало  обичай да  се  разгласяват  чрез
тръбен  звук големите  благодеяния.  Други екзегети  –  Лайтфут3,  P.  Dausch4,  св.  Йоан Златоуст,
блаж. Теофилакт и др.,  намират,  с достатъчно основание,  че споменатите думи на И. Христос
трябва да се разбират  преносно – в смисъл да не  се дига шум при даването на милостиня.  В
равинските трактати Рош-Гаашана и Таанит се посочват много наредби за “тръбене” при различни
случаи,  но  нийде  не  се  споменава  за  употребата  на  тръби  при  раздаване  на  милостиня.
Английският учен Лайтфут изследвал подробно въпроса относно употребата на тръби у юдеите
при раздаването на милостиня, но не намерил никакви указания за такава употреба. “Тъй говори
Спасителят, казва св. Й. Златоуст, не поради това, че лицемерите имали тръби; с горната картина
Той желае да покаже тяхното голямо безумие,  за  да  ги  осмее и осъди.  И добре ги  е  нарекъл
лицемери. Тяхната милостиня имала само вид на милостиня, а сърцето им било преизпълнено с
жестокост и безчовечност”5. Ad. Schlatter идва до заключението, че не може с положителност да се
установи, дали в Мат. 6, 2 И. Христос говори за действително тръбене, или пък говори образно да
не се дига шум при правене на милостиня”6. 

Според  някои  тълкуватели,  у  древните  юдеи,  както  и  у някои  източни  народи,  имало
обичай, бедните да тръбят пред тези, от които молели милостиня. Думите на И. Христос “не тръби
пред себе си” те обясняват в смисъл: “не позволявай да тръбят пред тебе”7. 

Не може под “лицемерци” (uJpokritaiv) да се разбират фарисеите, както допускат някои. Под
лицемерци тук ще трябва да се разбират всички тези, които не са в действителност милосърдни, а
дават милостиня, само за да бъдат видени от човеците и похвалени от тях. Думата oJ uJpokrithvV, ou
значи:  тълкувател,  актьор,  лицемер.  Актьорите  били  наричани  uJpokritaiv,  защото  изказвали  на
сцената не свои, а чужди мисли и чувства. Тези, които дават милостиня за показ пред човеците, не
могат да очакват награда от Бога; те получават своята награда на земята, която награда е суетната
похвала от хората.

Употребената в Мат. 6, 2 дума “синагога” е от гръцки произход. Гръцката дума hJ sunagwghv
(от sunavgw = събирам, свиквам) значи: събиране, свикване; събрание, сбирка; нов. зав. – място за
събиране, за молитва, синагога (Апок. 2, 9 и др.). Еврейската дума keneseth или bet hakkenneseth
има  също  значение,  каквото  има  гръцката  дума  sunagwghv.  Със  значение  “събрание”  думата
синагога  се  употребява  в  Деян.  13,  43;8 със  значение  място  за  събиране (за  богослужение,  за
молитва) тя се употребява в Мат. 4, 23, І Макав. 3, 46.9 Филон Александрийски нарича синагогите
още: proseuchv и proseukthvrion [hJ proseuchv (н. з.) = молитва, място за молитва]; наричат се те още
“дом за молитва”. Йосиф Флавий ги нарича sabbatei`on (Antiqu. 16, 6); и той ги нарича също “дом
за молитва”.

Има основание да се предполага, че още преди плена е имало в Палестина синагоги, като
места за богослужение, за богослужебни събрания и молитви. Не всички
----------------------

1 Das Neue Testament, 1. B., 1926, S. 106.
2 Die Bergpredigt Iesu, 1941, S. 310.
3 Вж. свещ. М. Фивейски, цит. съчин., с. 112, 113.
4 Цит. съчин., с. 120.
5 Тълкувание на еванг. от Матея, бес. 19, 1.
6 Erlauterungen zum Neuen Testament, 5. Aufl., 1936, S. 88.
7 Вж. архим. Михаил, Евангелие от Мафтея, 3. Изд., 1877, с. 113.
8 “А когато събранието бе разпуснато (luqeivshV de; th̀V sunagwgh`V).
9 Мат. 4, 23: “и ходеше Исус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им” (sunagwgaìV aujtẁn); Марк. 1,

21; Лук. 4, 15; Йоан. 6, 59 и др. І Макав. 3, 46: “защото по-рано у израелтяните мястото за молитва беше в Масифа”.
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юдеи са могли да ходят в Ерусалим и да посещават ерусалимския храм. Юдеите, които не са могли
да отиват през годината в Ерусалим, са удовлетворявали своите религиозни потребности на други
места – в синагогите1.  В 73-ия  псалом,  стих  8,  се  казва за враговете на  израилския  народ:  “и
изпогориха всички места на Божиите събрания по земята”; навярно те са били изгорили сградите,
дето израелтяните се събирали за богослужение и молитва. В книгата на пророк Исая, 56, 7, се
говори за “дом за молитва”, за “молитвен дом”.

Голяма нужда от домове за богослужение и молитва се почувствала през времето на плена,
когато ерусалимския  храм бил разрушен.  През  време на този плен пророк Йезекиил поучавал
народа в дома си (Йезек. 33, 30 – 32). След плена числото на синагогите в Палестина се увеличило
значително. През времето на Исус Христос във всички градове на Палестина – големи и малки,
имало синагоги (Мат. 4, 23; Марк. 1, 39; Лук. 4, 15 и други). В големите градове имало по няколко
синагоги. Според едно предание, запазено в Талмуда, в Ерусалим имало 394 или 480 синагоги
(това число е хиперболично). Синагоги е имало и в градовете на други страни, дето живеели юдеи
от разсеянието (Деян. 13, 5, 14; 14, 1 и др.).

Каква форма са имали древните юдейски синагоги, може да се заключава от направените в
последно време разкопки2.  Синагогите  са  имали  формата  на  продълговат  четириъгълник.  По-
големите синагоги са имало по два или три нефа, разделени помежду си с колони. Във външната
форма  на  синагогите  се  забелязва  влияние  на  гръцки  и  римски  стил.  С  предната  си  част  –
намираща  се  срещу входа,  синагогите  са  били  обърнати  към  ерусалимския  храм.  Във  всяка
синагога  имало катедра,  на  която  стоял или седял този,  който  произнасял  молитви,  или този,
който четял места от Св. Писание. Може да се предполага, че в синагогите имало и други неща,
необходими при богослужебните събрания: седмосвещник, светилници, тръби (рогове) за даване
на знак, кутии за събиране на помощи и др. При катедрата имало шкаф или сандък в който се
пазели свитъците на Св. Писание. Имало и столове за присъстващите. На събранията в синагогите
можели  да  участвуват, освен  юдеите,  още  и  прозелити  и  езичници  (вж.  Деян.  13,  34;  18,  4).
Присъствували и жени (Деян. 16, 13). Не може с положителност да се твърди, дали мъжете са
стояли на една страна, а жените на друга, както предполагат някои изследователи.

Всяка синагога имала началник, който се избирал, навярно, измежду старейшините (Марк.
5,  25;  Лук. 8,  41;  13,  14;  Деян.  13,  15 и  др.);  имала също и прислужник,  който се грижел за
свитъците на Св. Писание; предавал ги на четците преди четенето и ги прибирал след четенето.
Според някои учени той извършвал и бичуването на наказаните (Мат. 10, 17; 23, 34; Марк. 13, 9;
Деян. 22, 19). Това бичуване обаче е могло да се извършва и от други лица – палачи. Не може да се
твърди с положителност, както твърдят някои учени, че прислужникът изпълнявал длъжността на
учител  –  обучавал  децата.  У  Филон  Александрийски  има  запазено  сведение,  че  синагогите
служели и за училища (Vita Mosis, 3, 27); няма положителни сведения обаче относно това, кои са
били учители в тях. Според някои учени те започнали да служат като училища за първоначално
образование (изучаване на Св. Писание) от 3-ия век след Р. Хр3. 

Богослужебни събрания в синагогите ставали през съботни и празнични дни, а също и през
2-ия и 5-ия ден на седмицата; по-късно (след 3-ия век) ставали и всеки ден. На събранията се
четели молитви, места от Св. Писание и се проповядвало. В началото на събранието се четяла
молитва, наречена (по началната си дума) sma =
------------------------------

1 Когато една богата жена от Сонам, след смъртта на детето й, казала на мъжа си, че иска да отиде при Божия
човек – пророк Елисея, той й отговорил: “Защо ще отиваш при него? Днес не е нов месец, не е и събота” (ІV Цар. 4,
23). От тези думи може да се заключи, че набожните израелтяни ходели през съботни дни и през време на новолуние
при пророците – в техните школи, да се поучават на Божия закон, или пък че пророците поучавали народа през това
време в определени места за богослужение и молитва.

2 Вж. Kohl und Wattinger, Antike Synagogen in Galilaa, 1916 – Edm. Kalt, Biblisches Reallexikon, 2. B., S. 807.
3 Вж. Kirchliches Handlexikon, herausgegeben v. Mich. Buchberger, 1907, 1. B., S. 2270. 
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слушай, внимавай. След прочитането на молитвата народът казвал “амин”. От Св. Писание се чели
места от закона и пророците. При четенето на тези места четецът стоял прав. След прочитането се
давал  превод  –  targum;  четецът  седял  и  давал  обяснение,  тълкувание  –  midrasch. Всеки
присъствуващ в  синагогата,  могъл  да  чете  и  проповядва.  От  този  обичай  се  ползували  Исус
Христос и апостолите (Мат. 4, 23; Марк. 1, 39; Лук. 4, 44; Йоан. 18, 20; Деян. 13, 5; 15, 21 и др.). В
синагогите се събирала и раздавала милостиня на бедните.

Мат.  6,  3.  “Soù  de;  poiou`ntoV ejlehmocuvnhn,  mh;
gnwvtw hJ ajristerav sou, tiv poieì hJ dexiav sou:

Мат. 6, 4.  o{pwV h|/  sou hJ ejlehmosuvnh ejn tẁ/
kruptẁ/:  kai;  oJ Pathvr sou oJ blevpwn ejn tw
kruptẁ/, Aujto;V ajpodwvsei soi fanerw`/.

 А  ти  кога  правиш  милостиня,  нека
лявата ти ръка не знае, какво прави дясната,

та милостинята ти да бъде скришом; и
твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти
въздаде наяве.

В Мат. 6, 3, 4 Исус Христос усилва мисълта Си, изразена в Мат. 6, 1, 2. Човек не само че не
трябва да прави милостиня пред човеците и да тръби пред себе си, за да бъде видян и похвален от
тях, но даже и лявата му ръка не трябва да знае, какво прави дясната. Може да се предполага, че
изразът  “нека  лявата  ти  ръка  не  знае,  какво  прави  дясната”  е  народна  поговорка,  с  която  се
представя образно, че това, което човек върши в някои случаи, трябва да остане в пълна тайна1.
Исус Христос се възползувал от тази поговорка, за да изтъкне, че човек, ако това е възможно, ще
трябва да скрива направената от него милостиня и от самия себе си; у него не трябва да се появява
ни най-малко мисълта, да се гордее вътрешно, в самия себе си от направената милостиня. Когато
човек сам не похвалява направената от него милостиня, когато сам той не се гордее с нея, тогава
неговата милостиня е действително скрита, тогава тя е напълно идейна и възвишена. Имайки това
пред вид, Исус Христос, като казва: “нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната”, после
добавя: “та милостинята ти да бъде скришом”. “Тук Той, казва св. Йоан Златоуст, пак разбира не
ръка,  но  усилва Своята  мисъл:  ако  е  възможно,  казва,  и  самия себе си да не  знаеш,  и  ако  е
възможно да се скриеш от самите си ръце, които ти служат, постарай се за това”2. 

Когато човек прави милостиня от чисто идейни подбуди, а не с цел да го видят хората и да
го похвалят, тогава той може да очаква награда от Отца – Бога. “И твоят Отец, Който вижда в
скришно, ще ти въздаде наяве” (Aujto;V ajpodwvsei soi ejn tw`/  fanerw`/). Местоимението aujtovV стои в:
DEM и др., syrsch; y R. Steph., K. Тиш. (1875 г.) и др.; то липсва в: ...BKL и др., 1, 22, 33, 124 и др.;
във vg.,  cop,  syrcu,  arm; y Lachm., Tisch.  (1869),  Tregel.,  Westc.  et Hort.  С  това местоимение се
подчертава в текста, че Бог Отец ще награждава тогава, който върши милостиня скришом. Думите
ejn tẁ/ fanerw`/ липсват в: ....BKL, 1, 22, 33, 124 и др.; vg, syrcu, arm и др.; у Lachm., Tisch., Westc. et
Hort.  Те стоят в EKMS и др.,  a, b, c, syrsch, go, arm и др. Запазени са тези думи и у св.  Йоан
Златоуст. “Ако ти особено желаеш това, казва той, че хората да видят твоите добри дела, скрий ги
сега, тъй че всички да ги видят с голяма чест тогава, когато Бог ги направи явни, открие ги и
възвести пред всички”3. Бог ще възнагради извършващия тайно милостиня при бъдещия всеобщ
съд, когато ще бъдат разкрити всички дела на хората. Той обаче при някои случаи възнаграждава
такъв  човек  още  тука,  на  земята.  Католическият  богослов  професор  P.  Dausch  отбелязва,  че
мнозина протестантски богослови обясняват думите на И. Христос в Мат. 6, 4:  “и твоят Отец,
Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве”, - по следния начин: “твоят Отец, Който вижда
това, ще ти въздаде скришом.”4

-------------------------------
1 Вж. архим. Михаил, Евангелие от Матфея, 3. изд., 1877, с. 113.
2 Тълкувание на евангелието от Матея, бес. 19, 2.
3 Тълкувание на еванг. от Матея, бес. 19, 2.
4 Die drei alteren Evangelien, 4. Aufl., 1933, S. 120. Сам P. Dausch дава следното обяснение: “dem in Verborgenen

wohltatigen Junger verheisst der Meister Vergeltung vom Vater, der ins Verborgene sieht”.
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ж. За молитвата (Мат. 6, 5 – 8)
Мат.  6,  5.  “Kai;  o{tan proseuvch/,  oujk e[sh/  w{sper oiJ
uJpokritaiv, o{ti filoùsin ejn tai`V sunagwgai`V kai; ejn tai`V
gwnivaiV tw`n plateiẁn eJstẁteV proseuvcesqai,  w{poV a]n
fanw`si toìV ajnqrwvpoiV. =Amh;n levgw uJmi`n,  o{ti ajpevcousi
ton misqo;n aujtẁn.

И  кога  се  молиш,  не  бъди  като
лицемерците,  които  обичат  да  се спират  по
синагоги и по кръстопътища да се молят, за
да се покажат пред хората. Истина ви казвам,
те вече получават своята награда”.

“И кога се молиш” – proseuvch/. Единствено число – proseuvch/, стои в: DEKLM и др., syrcu; y
R. Steph. (Scriv.). Множествено число – “молите” (proseuvcesqe) стои в: ...BZ, 1, 22, 118 и др., vg,
syrp; при Ориген, св. Йоан Златоуст, блаж. Йероним и др. Мнозина екзегети – свещ. М. Фивейски1,
Thad. Soiron2 и др., запазват в текста множествено число. Тъй като в предидущите стихове – 2, 3,
4, а също и в следващия 6 стих стои единствено число, ще трябва да се запази това число и в 5
стих.

У древните юдеи се обръщало голямо внимание върху молитвата към Бога. Те се молили
усърдно на Бога в ерусалимския храм, в синагогите и на други места. У тях имало определени
часове през деня за молитва – 3, 6 и 9 (тези часове съответствуват на нашите 9, 12 и 3). През тези
часове юдеите трябвало да се молят, дето и да се намирали. В Талмуда, трактат Берахот, се казва:
“работниците (градинари, дърводелци) четат молитвата (шема), като остават на дървото или на
стената”3. И в днешно време ревностните юдеи се молят в горепосочените часове. През времето на
Исус Христос  някои  юдеи-лицемери  се  молели  на  Бога  в  синагогите  и  на  други места  –  по
кръстопътищата, като вършели това не от гореща вяра и любов към Бога, а от желание да бъдат
видени от човеците и похвалени от тях. Така постъпвали мнозина от фарисеите, които често Исус
Христос изобличавал заради лицемерието им. Такава една молитва Христос считал за неистинска,
несъвършена; Бог не обръщал внимание на нея и не възнаграждавал тези, които я извършвали.
Молещите се лицемерно на Бога получават друга, суетна награда – похвала от хората. “Истина ви
казвам, заявявал И. Христос за такива човеци, те вече получават своята награда” – o{ti ajpevcousi to;n
mistqo;n aujtw`n. Думата o{ti стои в: EKLM и др., у R. Steph. (Scriv.) и др. Тя липсва в: ...BD и др., 1, 13, 33,
118, 124 и др., vg; y Lachm., Tisch.,  Westc.  et Hort.  Въпросните думи на И. Христа, в края на Мат. 6, 5,
стоят  дословно без  o{ti,  в  Мат.  6,  2.  Каквато награда заслужават тези,  които вършели лицемерно
милостиня, такава награда заслужават и тези, които се молят лицемерно на Бога. Те не могат да
очакват награда от Отца – Бога; тяхната награда е суетната похвала от страна на хората.

Мат. 6, 6.  “Su;  de;  o{tan proseuvch/,  ei[selqe
eijV to;  tamei`ovn sou,  kai;  kleivsaV th;n quvran sou,
provseuxai tẁ/  Patriv sou Tẁ/  ejn tẁ/  kruptẁ/:  kai;  oJ
Pathvr sou, oJ blevpwn ejn tẁ/  kruptẁ/,  ajpodwvsei soi
ejn tẁ/ fanerẁ/.

А ти, кога се молиш, влез в скришната
си стая и, като си заключиш вратата, помоли
се на твоя Отец, Който е на тайно;  и твоят
Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде
наяве.

Ако е необходимо човек да върши милостиня от чисто идейни подбуди, а не с цел да бъде
видян от хората и похвален от тях, още по-необходимо е да се моли човек по такъв начин на Бога.
Той трябва да се моли на Бога, подбуждан от чиста, искрена и гореща вяра в Него. Като осъжда в
Мат.  6,  5  лицемерите,  които обичат да се молят в  синагогите  и  кръстопътищата,  за  да бъдат
видени и похвалени от хората, Исус Христос изисква от слушателите Си да избягват такава една
молитва.
-----------------------------

1 Евангелие от Матфея, Толков. Библия, т. 8, 1911, с. 115.
2 Die Bergpredigt Jesu, 1941, S. 114.
3 Вж. М. Фивейски, цит. съчин., с. 116.
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А как биха могли те да постигнат това? Той им посочва лесно и сигурно средство: когато
ще се молят на Бога, да влязат в скришната си стая (eijV to; tameìon), да заключат вратата, и там да
се молят на Бога, Който присъствува навсякъде, присъствува и в скришните места (ejn tw`/ kruptw`/).

Думата to; tamei`on, освен в Мат. 6, 6, се среща още на други три места в Новия Завет: Мат.
24, 26; Лук. 12, 3,  14. Значението на тази дума е: отделно помещение, хранилище,  съкровище,
склад, скривалище. Пише се по два начина: to; tamei`on и to; tamiei`on. Tamei`on стои в: ...BDEL и др.,
у Tisch., Westc. et Hort.  Tamieìon стои в: KMUX и др., 1, 13, 124 и др. В Мат. 6, 6 тази дума е
употребена със значение: отделно помещение, скривалище. Може да се предполага, че древните
юдеи, като обръщали особено внимание върху молитвата към Бога, имали в къщите си отделно
помещение, отделна стая, която служила, между другото, и за молитва.

Може ли да се твърди, че Исус Христос, като изисквал от слушателите Си да се молят в
скришните  си  стаи,  при  заключени  врата,  е  бил  против  молитвата  в  храмовете,  против
обществената молитва изобщо? Такова нещо не може да се допусне. Сам Той се е молил не само в
отделни  места,  в  Гетсиманската  градина  и  другаде,  но  и  в  ерусалимския  храм,  който  Той
ревностно пазел,  като дом за молитва към Бога. Когато Той изгонил втори път търговците от
храма, казал  им: “писано е:  “домът Ми е дом за  молитва, а вие го направихте  разбойнически
вертеп” (Лук. 19, 46). Човек може да отива в църква и там да се моли на Бога, но не с желание и
цел да бъде видян  от  другите и  похвален  за  това,  с  каквато  цел отишъл да се  моли в храма
горделивият фарисей (Лук. 18, 10 – 13). В такъв смисъл тълкува Мат. 6, 6 и св. Й. Златоуст: “Какво
пък, ще запиташ ти, нима не трябва да се молим в църква? И много даже, но само според това, с
какво намерение. Бог навсякъде гледа на целта на делата. Ако и в скришната си стая влезеш и
затвориш след себе си вратата, а направиш това за показ, тогава и затворените врата няма да ти
принесат никаква  полза”1.  По същия начин обяснява  Мат.  6,  6,  и  блаж.  Августин,  който под
скришна стая разбира човешкото сърце. На човешкото сърце указва и св. Амвросий Медиолански.
“Ето стаята на молитвата, казва той, която ти винаги имаш със себе си; в тая стая ние трябва да се
уединяваме, макар и да се бихме намирали между човеците”2. 

На този, който се моли в скришно, в скришната си стая, И. Христос казва: “и твоят Отец,
Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве” (ejn tw`/ faverw`/). Думите ejn tẁ/ faverẁ/ стоят в: FKLM и
др., a, b, c, e, f,  syrsch и др.; у Rob. Steph. (Scriv.). Те липсват в: ...BD и др., в много минускулни
ръкописи: 1, 209 и др.,  vg,  syrcu и др.; у Lachm.,  Tisch.,  Tregel.,  Westc.  et Hort.  Както стоят тези
думи в Мат. 6, 4, така те трябва да стоят и в Мат. 6, 6, (вж. с. 7).

Мат. 6, 7. “Proseucovmenoi de;  mh;  battologhvshte,  w{sper
oiJ ejqvikoiv:  dokoùsi ga;r,  o{ti ejn th̀/  polulogiva/  aujtẁn
eijsakousqhvsontai.”

 А  кога  се  молите,  не  говорете
излишно като езичниците; защото те мислят,
че в многословието си ще бъдат чути;

“А кога се молите, не говорете излишно (mh;  battologhvsete) като езичниците”.  Глаголът
battologevw значи: бъбря, бръщолевя. В старогръцкия език има още глагол battarivzw = бръщолевя,
заеквам.  Демостена  наричали  подигравателно:  BavttaloV =  заекливец.  Глаголът  battologevw е
употребен само в Мат. 6, 7 и у писателя Симплиций (VІ в. – Comment. in Epictet. Enchirid., гл. 27,
а).  3  Изглежда,  че  на  гръцки  се  е  пишело  двояко:  battologevw и  battalogevw.  В  Мат.  6,  7
battologhvsete стои в: KLM и др.; у R. Steph. (Schriv.), Lachm., Tisch (1859);  battaloghvsete стои
в: ...BEGKLM и др.;  syrp; y Tisch.,  Westc.  et Hort.  Голям спор се води между учените относно
произхода и значението на глагола  battologevw. Написани са по този въпрос много изследвания.
“Учените тълкуватели, казва един изследовател, трябва да бъдат държани отговорни за това, че са
много ваттологизирали.”4 Повечето учени приемат, че глаголът battologevw е сложен и се състои
от две думи: а) еврейска – според едни бата или вата =
--------------------------

1 Тълкув. На еванг. от Матея, бес. 19, 3.
2 Вж. Б. Гладков, Толкование евангелия, 2. изд., 1907, с. 239.
3 Вж. свещ. М. Фивейски, цит. съчин., с. 117.
4 Вж. свещ. М. Фивейски, цит. съчин., с. 117.
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говоря безсмислено, бръщолевя, - а според други батал = бездействувам, празен съм; б) гръцка:
logevw или levgw = говоря. При образуването еврейската дума е взета като прилагателно или като
наречие. От гореизложеното се вижда, че значението на глагола battologevw е: говоря безсмислено,
пустословя, многословя. В Мат. 6, 7 значението на този глагол е “многословя”, както се вижда от
думата polulogiva = многословие, употребена във втората половина на 7 стих.1

В книгата Еклисиаст, 5, 1, 2 се изисква да се избягва многословието в молитвата към Бога.
“Не бързай с езика си, се казва там, и сърцето ти да не бърза да изговаря думи пред Господа;
защото Бог е на небето, а ти на земята; затова думите ти да не бъдат много. Защото, както сънища
идват при много грижи, тъй и гласът на безумния се познава от много думи.” През времето на
Стария Завет обаче при много случаи се изисквали продължителни молитви. Такива молитви се
изисквали  в  Мишна,  например  при  измолването  на  дъжд.2  В древните  синагогални  молитви,
например в главната молитва, в тъй наречената осемнадесетпросбова молитва, има многословие.3

В ІІІ Цар. 18, 26 се съобщава, че жреците на Валаала се молели непрестанно от сутрин до
обед,  произнасяйки  думите:  Ваале,  чуй  ни!”  От  последните  находки  се  установи,  че  във
вавилонските химни и в гръцките (елински) вълшебни – магьоснически книги имало натрупвания
на много безсмислени думи и названия.4 През времето на И. Христа е имало, навярно, езичници,
които в молитвите си многоглаголствували, произнасяли или много, едни и същи думи, или пък
празнословили. Затова Той казва на слушателите Си: “а кога се молите, не говорете излишно като
езичниците”.

Исус Христос през време на земната Си проповед се молел усилено при много случаи.
Преди избирането на 12-те апостоли Той прекарал “цяла нощ в молитва към Бога” (Лук. 6, 12). В
Гетсиманската градина се молил така усърдно, че потта Му била “като кървави капки, падащи на
земята” (Лук. 22, 44). От това обстоятелство се вижда много ясно, че Христос не е бил против
усилената и продължителна молитва към Бога, а е бил само против безсмислените повторения,
бръщолевения  и  празнословия  в  нея.  Като  обяснява  Мат.  6,  7,  св.  Й.  Златоуст  казва:  “под
многословие  Христос  разбира  тук  празнословие,  например,  когато  ние  молим  от  Бога  нещо
неприлично, като власт, слава, победа над враговете, голямо богатство, с една дума това, което за
нас е съвършено безполезно”.5

Мат. 6, 8. “Mh; ou\n oJmoiwqh̀te aujtoìV: oi`de gar oJ
Path;r uJmw`n,  w|n creivan e[cete,  pro;  toù  uJmàV aijth̀sai
Aujtovn.”

Прочее,  не  бивайте  подобни  на  тях;
защото  вашият  Отец  знае,  от  какво  имате
нужда, още преди да поискате от Него.

В този стих Исус Христос отново напомня на слушателите Си да не постъпват като езичниците
при своите молитви към Бога, да не се уподобяват на тях. “Защото, казва им Той, вашият Отец
знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него”. Не може от тези думи на Христос да
се извади заключението, че човек не трябва никога да се моли на Бога, тъй като Бог знае, от какво
той има нужда. Блаж. Йероним съобщава, че през негово време имало ерес, последователите на
която не се молели на Бога, защото Той знаел, от какво те се нуждаят. От въпросните думи на
Христос може да се заключи, че през Негово време имало, навярно, езичници, които в молитвите
си към Бога изреждали в най-голяма подробност всички неща, даже и най-дребнавите, от които те
имали нужда в живота си. Исус Христос наставлява слушателите Си да не се молят на Бога по
такъв начин. Те трябва да
-----------------------------

1 Такова значение на споменатия глагол възприема и Osk. Holtzmann – Das Neue Testament, 1. B., 1926, S. 107.
– Th. Zahn намира, че значението на този глагол в Мат. 6, 7 е бръщолевя, а не многословя. Evangelium des Matthaus,
1905, S. 265.

2 Вж. Osk. Holtzmann, цит. съчин., с. 107.
3 Съдържанието на тези молитви дава Konig в Talmud und Neues Testament, 1907, 34. Вж. P. Dausch, Die drei

alteren Evangelien, 4. Aufl., 1932, S. 122.
4 Вж. P. Dausch, цит. съчин., с. 122.
5 Тълкув. на еванг. от Матея, бес. 19, 3.
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се молят на Бога изобщо да им помага, като изтъкват в молитвите си важното и необходимото. Макар
Бог  и  да  знае,  от  какво  се  нуждае човек,  последният  пак  ще  трябва  да  Му  се  моли,  защото  чрез
молитвата си той изразява своята вяра в Него, в Неговия промисъл, и призовава Неговата милост към
себе  си.  Към края  на Своята проповед на планината И.  Христос казва:  “искайте,  и  ще ви се  даде;
търсете,  и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори,  защото всякой, който иска,  получава, и който
търси, намира, и на този, който хлопа,  ще се отвори” (Мат. 7, 7,  8).  С тези Свои думи Той подканя
слушателите Си към усилена и гореща молитва към Бога. Блаж. Йероним изтъква, че не едно и също
нещо е, да се съобщава на някого нещо, което той не знае, и да се умолява някой за нещо, което той
знае.1

з. За Господнята молитва (Мат. 6, 9 – 13)
Мат.  6,  9.  “Ou{toV ou\n proseuvcesqe uJmei`V:

Pavter hJmw`n, +O ejn toi`V oujranoìV:  aJgiasqhvtw to;  o[nomav
Sou:”

А молете се тъй: Отче наш, Който Си
на небесата! Да се свети Твоето име;

Господнята молитва – “Отче наш” – се е ценила особено високо в миналото, цени се тя така
и в днешно време. Св. Киприян намирал, че в нея се съдържа цялото небесно учение. Според
Тертулияна, нейното съдържание не може да се изчерпи.2

Освен  в  проповедта  на  планината,  и  друг  път,  след  притчата  за  добрия  пастир,  Исус
Христос учил учениците Си да се молят с молитвата “Отче наш” (Лук. 11, 2 – 4). В посоченото
място у еванг. Лука тя не е изложена в своята пълнота. В древната християнска писменост тя е
приведена за пръв път изцяло, както в евангелието от Матея, в “Учението на 12-те апостоли” (гл.
8).

Osk.  Haltzmann3 и  някои  други екзегети4  изказват  мнението,  че  естественото място на
Господнята молитва е не в евангелието от Матея, а в евангелието от Лука. Напълно естествено е
обаче да се допусне, че щом И. Христос в проповедта Си на планината е учил слушателите Си, как
да се молят на Бога, учил ги е в тази проповед и на молитвата “Отче наш”. Това се поддържа от
мнозина екзегети както в миналото, така и в ново време: епископ Михаил, P. Dausch, Thad. Soiron
и др.

Според някои екзегети, Господнята молитва в тази форма, в каквато тя е изложена у еванг.
Матея,  не била  съобщена от И.  Христос,  а е комбинация  или  компилация;  в  основата й стои
някаква-си древна църковна, литургична молитва. Мнението на тези екзегети не е основателно.
Господнята  молитва  и  по  своята  форма,  и  по  своето  съдържание,  напълно  съответствува  на
Христовото учение, изложено в евангелията. Тя не е комбинация или компилация на еванг. Матея,
а е изложена от него тъй, както е била произнесена от И. Христос. От времето на протестантския
богослов I. Wetstein мнозина богослови започнаха да търсят източника на Господнята молитва в
древната юдейска книжнина и да намират в нея юдейско влияние. Действително, както ще бъде
посочено по-нататък, някои места в тази молитва имат подобни на себе си места, и по форма, и по
съдържание, в древната юдейска писменост, но никъде в тази писменост не се среща молитва,
подобна на Господнята молитва в своята цялост.5 Освен това, не може да се счита за исторически
доказано, че древните юдейски молитви,  в които има места, подобни на местата в Господнята
молитва, са съществували в сегашната си форма преди Исус Христос.6

Когато Исус Христос казва: “молете се тъй, - и след това привежда молитвата “Отче наш”,
Той не изисква, от християните да се молят само с тази молитва, а я посочва само като съвършена
молитва, като образец, съдържащ в себе си всичко съществено, за което човек трябва да се моли
на Бога. Някои екзегети делят Господ-
------------------------

1 Вж. P. Dausch, Die drei alteren Evangelien, 4. Aufl., 1932, 122.
2 Вж. P. Dausch, цит. съчин., с. 123.
3 Цит. съчин., с. 107.
4 Вж. P. Dausch, цит. съчин., с. 123.
5 Този въпрос е изследван подробно от западните учени Fibig (Beraschet, 1906), Konig и др. Вж. P. Dausch, цит.

съчин., 123.
6 Вж. Bern. Weiss, Das Mathaus Evangelium, 8. Aufl., 1910, 138.
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нята молитва на шест просби; така я дели и св. Йоан Златоуст. Повечето тълкуватели, както в
миналото, така и в ново време, блаж. Августин, P. Dausch и др., намират в нея седем просби. На
толкова просби се дели тя и в Обширния православен християнски катехизис, възприет от Руската
православна църква. Просбите се предшествуват от призива: “Отче наш, Който Си на небесата” –
и завършват със славословието: “защото Твое е царството, и силата, и славата во-веки. Амин.”

Обръщение.  “Отче наш” –  Pavter hJmw`n. В някои старозаветни книги Бог се нарича Отец
(Втор. 32, 6; Прем. Сол. 14, 3; Сир. 23, 1, 4 и др.). У пророка Исая, 63, 16, се казва за Бога: “само
Ти Си наш Отец”. Обръщението “Отче наш” се среща в древната осемнадесетпросбова юдейска
молитва (стих.6).1 За старозаветния човек обаче, който не е бил изкупен от първородния грях, Бог
не  е  бил  Отец  в  истинския  смисъл  на  думата,  какъвто  Той  станал  за  християните  след
изкуплението им от И. Христос. След това изкупване те, като примирени и възродени синове на
Бога,  могат да  казват:  “Авва, Отче!” (Рим.  8,  15;  Гал.  4,  6).  И в езическата литература някои
богове, като Зевс и Юпитер, се наричат Отец.В диалога на Платона “Тимей” се казва за Бога: “oJ
path;r kai; poihth;V tou` kovsmou – Отец и Творец на света.”2

Когато Христос нарича Бога Отец на всички хора, с това Той изтъква, че всички хора, като
чеда на Бога, са братя помежду си. “Той не казва: Отче мой, Който Си на небесата, - обяснява св.
Йоан Златоуст, но: “Отче наш”, - и със самото това заповядва да нямаме пред вид собствените си
изгоди, а всички да се стараем за изгодите на ближния.”3

“Който Си на небесата” (ejn toi`V oujranoìV).  В Св.  Писание,  Новия и Стария Завет, като
жилище на Бога се посочват небесата. С това се изтъква Неговата трансцедентност по отношение
към света. Изтъква се обаче в същото време, че Той е вездесъщ, че присъствува навсякъде в света
(Псал. 138, 7 – 10).

“Да се свети (aJgiasqhvqw)  Твоето име”, -  Първа просба.  Подобна просба има в древната
юдейска молитва  Kaddisch: “да се величае и  свети твоето име в  света”. Бог  е свят по Своето
същество. “Бъдете святи, понеже Аз съм свят”, казва сам Той за Себе Си (І Петр. 1, 16; Лев. 11,
41). Когато И. Христос изисква от Своите слушатели да светят името на Бога, Той изтъква, че те
трябва да почитат, да славят Бога. Ориген намира, че глаголът aJgiavzw (освещавам) тук е употребен
със значението на глагола uJfovw (възвисявам, прославям).4 Такова значение придава на този глагол
и св. Йоан Златоуст. “Да се свети”, казва той, значи да се прославя. Помогни ни, - така чисто да
живеем, така че чрез нас всички да Те славят.”5 И в ново време мнозина богослови му придават
такова значение: de Wette, Bleek, Nosgen и др.6 Християните могат да светят името на Бога, като
почитат, славят Бога, като пазят Неговите заповеди и ги изпълняват. Думите “да се свети Твоето
име” са в действителност не просба, а по-скоро пожелание, изискване. С тях се изисква да се свети
Божието име между човеците.

Мат.  6,  10.  “ejlqevqw hJ Basileiva Sou:
genhqhvtw to; qevlhma Sou, wJV ejn oujranẁ/, kai; ejpi;
th`V gh`V.”

да  дойде  Твоето  царство;  да  бъде
Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;

“Да дойде (ejlqevtw) Твоето царство” (hJ Basileiva). Втора просба. Вместо ejlqevtw стои ejlqavtw
в ...BG и др.; у Tisch., Westc. et Hort; ejlqevtw стои в: BKLM и др., у R. Steph. (Scriv.). Екзегетите не
дават  еднакво  обяснение  на  думата  царство.  Едни  от  тях  намират,  че  тук Христос  говори  за
царството на Бога, което ще настъпи след второто Христово пришествие и страшния съд. Това
царство обаче ще настъпи само по себе си, съобразно Божия промисъл. Повечето екзегети, древни
и нови (Mayer,
------------------------

1 Dalmann, Worte Iesu, I, 1930 2), 150 ff. Вж. P. Dausch, цит. съчин. с. 124.
2 Вж. свещ. М. Фивейски, Евангелие от Матфея, Толков. Библия, 1911, т. 8, 121.
3 Тълкувание на евангелието от Матея, бес. 19, 4.
4 Вж. свещ. М. Фивейски, цит. съчин., с. 122.
5 Тълк. на еванг. от Матея, бес. 19, 4.
6 Вж. Bern. Weiss, Das Matthaus Evangelium, - H. A. W. Meyer, Krit. – exeg. Komm., 10. Aufl., 1910, S. 133.
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Achelis1, еписк. Михаил, свещ. М. Фивейски) под царство в Мат. 6, 10 разбират Божието царство,
което се осъществява в основаната от  И. Христос църква на земята.  “Божие царство, казва Б.
Гладков, Христос нарекъл земното царство, съвкупността на всички човеци, вършещи Божията
воля.”2

“Да бъде  Твоята  воля,  както  на  небето,  тъй  и  на  земята”.3 Трета  просба.  Тази  просба
липсва у Лук. 11, 2 в: BL, 1, 22 и др., vg, syrcu, arm, у Оритена и др.; у Tisch., Tregel., Westc. et Hort.
Тя стои у Лук. 11, 2 в: ...ACDP и др., a, b, c, e, f, syrsch, cop и др,; у P. Steph. (Scriv.) и др. Тертулиян
поставя  тази  просба  преди  втората  –  “да  дойде  Твоето  царство”.  Волята  на  Бога  може да  се
изпълнява в Божието царство, в Христовата църква, в която тя се възвестява. Има не само земна,
но и небесна Христова църква. Под воля на Бога в третата просба трябва да се разбират предимно
нравствените  Божии  заповеди,  които  трябва  да  бъдат  изпълнявани  от  човеците.  Може  да  се
разбира също и Божият промисъл, който се проявява навсякъде във вселената. Сам И. Христос
дава  пример  за  изпълнение  на  Божията  воля.  В  речта  Си  към  юдеите  след  изцеляването  на
тридесет и осем-годишния разслабен. Той казва: “не търся Моята воля, а волята на Отца, Който
Ме е пратил” (Йоан. 5, 30). В Гетсиманската градина Той се молил на Бога Отца: “нека бъде не
Моята воля, а Твоята” (Лук. 22, 42).

Не може да се признае за основателно мнението на някои екзегети, че третата просба е
извлечена от втората, и от това обстоятелство да се заключава, че текстът на Господнята молитва
у Еванг.  Лука (11,  2  –  4)  е  първоначалният,  тъй  като  в  нея  липсва  третата  просба  в  някои
новозаветни гръцки ръкописи.4

В края на 10-ия стих липсва опред. член th`V пред gh`V в: ...BZ и др., 1, 22, 406, у Климента
Александрийски; у Lachm., Tisch.,  Tregel., Westc. et  Hort;  той стои в DEGKL и др.,  у R. Steph.
(Scriv.).

Мат.  6,  11.  “To;n  a[rton  hJmẁn  to;n
ejpiouvsion do;V hJmìn shvmeron:”

насъщния ни хляб дай ни днес;

“Насъщния  (ejpiouvsion)  ни  хляб  дай  ни  днес” –  Четвърта просба.  Големи  затруднения
създава  на  екзегетите  прилагателното  ejpiouvsioV;  обяснението  му  се  счита  за  мъчение  на
богословите и граматиците – carnificina theologorum et grammaticorum. То се среща само в Новия
Завет – в Мат. 6, 11 и Лук. 11, 3. В древната гръцка класическа литература не се среща. Едни учени
– Th. Zahn5,  Ask.  Holtzmann6 и др. произвеждат прилагателното  ejpiouvsioV от сложния глагол e[p-
eimi =  настъпвам,  приближавам;  в  такъв  случай  то  ще  означава  това,  което  се  отнася  за
настъпващия,  следващия  ден.  Osk.  Holtzmann превежда:  “нашия  хляб за  утрешния ден дай ни
днес”.  В  апокрифното  евангелие  на  Евреите  стои:  “хляба  наш  утрешен  дай  ни  днес”.7 Ако
прилагателното  ejpiouvsioV е  произлязло  от  e[piemi, не  може да  се  обясни  тогава йотата  в  него.
Кремер8 подчертава,  че  в  някоя  дума,  произлязла  от  eijmiv,  не  се  среща  йота.  Други  екзегети
придават  на  прилагателното  ejpiouvsioV алегорическо  значение:  духовен,  евхаристичен.  Така
обясняват това прилагателно древните църковни писатели: Тертулиан, Ориген, св. Киприан, св.
Атанасий  Александрийски,  св.  Амвросий  Медиолански,  блаж.  Августин  и  др.  P.  Dausch
предполага, че повод за такова обяснение дал
-------------------------------

1 Вж. Bern. Weiss, цит. съчин., с. 133.
2 Толкование евангелия, 2. изд., 1907, с. 243.
3 В  древната  юдейска  молитва  Kaddisch  след  просбата  “да  се  свети  името  на  Бога”  се  казва:  “Той  ще

осъществи господството на Своето царство . . . във вашия живот и във ваши дни . . . незабавно и в близко време”. Вж.
P. Dausch, цит. съчин., с. 125.

4 Вж. P. Dausch, ibid.
5 Das Evangelium des Matthaus, 4 Aufl., 1922, 278 – 9 (Komment. z. N. T., herausgeg. v. Th. Zahn. B. I).
6 Das Neue Testament, 1926, I B., 105.
7 Вж. Хр. Н. Гяуров, Евангелие на Евреите, 1931, с. 67 (Годишн. На Соф. университет, Богосл. факултет, т.

VІІІ).
8) Вж. свещ. М. Фивейский, Толковая Библия, т. 8, 1911, с. 124.
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Маркион1. Трети учени изказват мнението, че прилагателното  ejpiou;sioV се появило от погрешно
преписване  на  израза  to;n a[rton ejpi;  oujsivan.  При  това  преписване  последните  две  думи били
съединени в една: ejpiou;sion, като пред нея бил удвоен опред. член to;n. Повечето екзегети, както в
миналото тъй и в ново време – св. Григорий Нисски, св. Василий Велики, св. Йоан Златоуст, Блаж.
Теофилакт,  Евтимий  Зигабен,  еписк.  Михаил,  P.  Dausch2 и  др.,  произвеждат  прилагателното
ejpiou;sioV от предлога ejpi; = на, и от съществителното oujsiva = същност, същество; в такъв случай то
значи: насъщен хляб, нужен за съществото, за съществуването на човека. Обяснението на тези
екзегети трябва да се счита за правилно. Епископ Михаил обяснява: “насъщен: всекидневен (ср.
Иак. 20, 15),3 или нужен за поддържане на нашето същество (Притч. 30, 8)”. “Кой хляб е насъщен?
– пита св. Йоан Златоуст. – Този, който ние употребяваме всеки ден . . . Спасителят заповядва да
се молим не за богатство, не за удоволствие, не за скъпоценни дрехи, не за нещо друго подобно,
но само за хляба, при това за всекидневния, тъй че ние да не се грижим за утрешния, поради което
Той и прибавил:  “насъщен хляб”, - т.  е.  всекидневен. Даже и с тези думи не се задоволил, но
прибавил след тях и други: “дай ни днес”, - за да не се измъчваме от грижи за настъпващия ден”.4

Думата хляб в Мат. 6, 11 е употребена като синекдоха. Така тя е употребена в Бит. 3, 19: “с
пот на лицето си ще ядеш хляба си”; Притч. 30, 8: “храни ме с насъщния хляб”; ІІ Сол. 3, 12: “и
свой си хляб да ядат” (така се изразява ап. Павел за тези,  за които слушал, че живеят, без да
работят, без да се потрудят и сами да изкарват прехраната си). Защо И. Христос изисква да се
молим за “наш” – hJmw`n, хляб? – С това подчертава, че ние трябва да се молим на Бога да ни дава
възможност да придобиваме със собствен труд хляба, нужен за съществуването ни (вж. ІІ Сол. 3,
12).

Мат.  6,  12.  “kai;  a[feV hJmi`n ta;
ojfeilhvmata hJmw`n,  wJV kai;  hJmeìV ajfivemen toi`V
ojfeilevtaiV hJmẁn:”

и  прости  нам  дълговете  ни,  както  и
ние прощаваме на длъжниците си;

Пета просба.  “И прости нам дълговете (ta;  o]feilhvmata) ни”. Гръцката дума  to;  ojfeivlhma,
atoV (hJ ojfeilhv) значи: дълг (паричен или друг), задължение, грях. Тук тя е употребена със значение
грях. Християните трябва да се молят на Бога да им прости греховете, защото само един Бог може
да прощава греховете на човека и да го очиства от тях. Човек може от своя страна, и е длъжен, да
прощава прегрешенията на своите ближни, извършени по отношение към него; те обаче не могат
да се считат за очистени от тях, ако Бог не им ги прости. “Както и ние прощаваме (ajfivemen) на
длъжниците си”. Сегашно време – ajfivemen стои в: ...GKM и др., vg, syrcu, go, arm, у св. Киприана,
св. Й. Златоуст, R. Steph. (Scriv.). Аорист – ajfhvkamen стои в: ...*Z, 1, syrp, у св. Василий Велики, св.
Григорий Нисски, Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et Hort. Тъй като в петата просба става въпрос не
за  опрощаване  на  определени  грехове,  а  за  опрощаване  на  греховете  изобщо  (извършени  от
ближните),  затова  трябва  да  се  запази  сегашното  време.  Думите:  “както и  ние  прощаваме на
длъжниците си” будят недоумение у някои екзегети, които от тях извеждат заключението, че Бог
прощава греховете само на  тези човеци,  които са простили  прегрешенията на своите ближни,
извършени по отношение към тях. Никой човек обаче не може да мисли, че е постигнал морално
съвършенство и е прощавал винаги прегрешенията на своите ближни. Трябва да се има предвид
обаче, че Бог иска от човеците само това, да има у тях желание, стремеж, да прощават дълговете,
прегрешенията на ближните си и да извършват това, когато могат. Господарят не простил дълга на
своя  слуга, а  го  предал  на  мъчители,  докато  му изплати  целия  дълг,  защото  самият  слуга  не
простил  дълга  на  своя  ближен,  когато  би  могъл  да  направи  това  (Мат.  18,  23  –  35).  “С
напомнянето за греховете, казва св. Йоан Златоуст, Христос ни внушава смирение; със заповедта
да прощаваме греховете на другите унищожава у
-----------------------------

1 Die drei alteren Evangelien, 4. Aufl., 1932, 126.
2 Цит. съчинение, с. 126.
3 Евангелие от Матфея, 3. изд., Москва, 1877, с. 119.
4 Тълкувание на еванг. от Матея, бес. 19, 5.
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нас злопаметството; а с обещанието, че и ние заради това ще получим прощение, насажда у нас
хубави надежди и ни поучава да размисляме за неизразимото Божие човеколюбие.”1

Мат.  6,  13.  “kai;  mh;  eijsenevgkh/V hJma`V eijV
peirasmovn,  ajlla;  rJùsai hJmàV ajpo;  tou`  ponhrou`. {Oti Sou`
ejstin hJ Basileiva kai;  hJ duvnamiV kai;  hJ dovxa eijV tou;V
aijẁnaV. =Amhvn:”

и  не  въведи  нас  в  изкушение,  но
избави  ни  от  лукавия;  защото  Твое  е
царството, и силата, и славата во-веки. Амин.

“И не въведи нас в изкушение” (eijV peurasmovn). Шеста просба. Ориген, св. Йоан Златоуст и
някои екзегети в ново време обединяват шестата просба и следващата подир нея седма в една
просба. Думата oJ peirasmovV (hJ peivrasiV, ewV) значи: изпитание, изкушение. Трябва да се провежда
разлика между изпитанието и изкушението на човека. При изпитанието се има за цел да се изпита
човек в доброто, да се изпробва, да се кали в доброто; при изкушението пък се има за цел да се
съблазни човек,  да  се  въвлече в злото.  Бог  никога  не  изкушава човека;  Той само го изпитва.
Дяволът  изкушава  човека.  “Никой,  кога  е  в  изкушение,  казва  ап.  Яков,  да  не  казва:  Бог  ме
изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого” (Як. 1, 13). В шестата
просба под peirasmovV се разбира не изпитание, изпробване или закаляване в доброто, а изкушение,
извършвано  с  цел  за  въвличане  в  злото.  В  Св.  Писание  на  някои  места  думите изпитание  и
изкушение се употребяват една вместо друга (вж. І Кор. 10, 13). Смисълът на думите “не въведи
нас в изкушение” е следният: не допускай да изпаднем, да бъдем въвлечени в изкушение. Така
обясняват  тези  думи  Тертулиан,  св.  Киприан,  Евтимий  Зигабен  и  др.  Обяснението  на  блаж.
Йероним и  на  св.  Амвросий  Медиолански:  не  ни  въвеждай в  изкушение,  което  не  можем да
понесем, - не може да се счита за основателно2.

“Но избави ни от лукавия (ajpo;  tou`  ponhroù).  Седма просба. У еванг. Лука, 11, 4, липсват
думите:  ajlla;  rJu`sai hJmàV ajpo;  tou`  ponh̀roù в: ...*B L, 1, 22, 57 и др., vg, arm, у Оригена, Tisch.,
Tregel., Westc. et Hort. Те стоят в: XDL и др., у R. Steph. (Scriv.), Lachm. и др. В старогръцкия език
има прилагателно  ponhrovV, 3 = мъчен, труден, лош, - и съществително  oJ ponhrovV = престъпник,
злодей;  н.  з.  дявол.  Във  Вулгата  стои  a  malo  =  от  злото.  В  църковнославянския,  руския  и
българския превод стои:  “от  лукавия”, т.  е.  от дявола.  Повечето екзегети под думите  ajpo;  tou`
ponhrou` разбират избавление от всякакво зло изобщо. Правилно е обаче под тях да се разбира
избавление от лукавия, от дявола, който е виновник на всякакво зло. Епископ Михаил обяснява:
“от лукавия: от всякакво зло, както духовно, така и телесно, особено пък от грях, като най-голямо
зло, като корен на всички злини. А тъй като виновник на всяко зло е духът на злобата – дяволът,
тогава и от дявола.”3

“Защото  Твое  е  царството,  и  силата,  и  славата  во-веки.  Амин.”  –  Славословие.  Това
славословие стои в: EGKLM и др., f, g, syrutr; y R. Steph. (Scriv.); то липсва в: ...BDZ 1, 17, a, b, c и
др.,  vg; y Lachm., Tisch.,  Tregel.,  Westc.  et  Hort.  Славословието не  се среща у мнозина древни
църковни  писатели:  Тертулиан,  Ориген,  св.  Киприан,  св.  Кирил  Ерусалимски,  св.  Григорий
Нисски, блаж. Ероним, блаж. Августин и др. То липсва в изложението на молитвата “Отче наш” у
еванг.  Лука (11,  2 –  4).  Според Евтимий Зигабен то е по-късна прибавка в евангелския текст.
Мнозина екзегети в по-ново време го считат също за по-късна прибавка. То се чете и пее на някои
протестантски църковни събрания.4 Славословието е стояло в оригиналния текст. Няма основания
да се твърди, че е взето от богослужебни книги, защото с право може да се предполага, че там то е
било взето от новозаветния текст.

и. За прощаване съгрешенията на ближните (Мат. 6, 14, 15)

Мат. 6, 14. “=Ea;n ga;r ajfh`te toi`V ajnqrwvpoiV ta;
paraptwvmata aujtw`n, ajfhvsei kai; uJmi`n oJ Path;r
uJmẁn oJ OujravnioV:”

Защото  ако  простите  на  човеците
съгрешенията им, и вам ще прости небесният
ви Отец;

--------------------
1 Тълкув. на евангелието от Матея, бес. 19, 5.
2 Вж. P. Dausch, Die drei alteren Evangelien, 4. Aufl., 1932, 128.
3 Цит. Съчин., стр. 120.
4 Вж. P. Dausch, цит. съчин., с. 128.
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Мат.  6,  15.  “eja;n de;  mh;  ajfh`te toi`V
ajnqrwvpoiV ta;  paraptwvmata aujtẁn,  oujde;  oJ
Path;r hJmẁn ajfhvsei ta; paraptwvmata uJmw`n.”

ако  ли  не  простите  на  човеците
съгрешенията  им,  и  вашият  отец  няма  да
прости съгрешенията ви.

В Господнята  молитва И. Христос подканя слушателите Си да се молят на Бога да им
прости  дълговете,  прегрешенията,  като  заявяват,  че  и  те  от  своя  страна  прощават  дълговете,
прегрешенията на своите ближни. В Мат. 6, 14, 15 Той изтъква във форма на наставление, че ако
те прощават съгрешенията на своите ближни, и Отец ще прости техните съгрешения; ако ли пък
не простят, и Отец няма да прости съгрешенията им. Вместо думата to; ojfeivlhma тук е употребена
думата  to;  paravptwma,  atoV = грях, заблуждение, прегрешение. Думите ta;  paraptwvmata aujtw`n в
Мат. 6, 15 липсват в: ...D, I, 118, 209 и др., a, c, vg, syrsch; y Tischend. Те стоят в: BEGKLM и др., f,
q, sah, syrcu; y R. Steph. (Scriv.). За прощаване съгрешенията на ближните И. Христос говори също
на учениците Си през време на второто Си връщане от Витания в Ерусалим след тържественото
Си влизане в Ерусалим. “И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, та
и небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви. Ако ли вие не прощавате, и небесният ви
Отец няма да прости вам прегрешенията ви” (Марк. 11, 25, 26).

к. За поста (Мат. 6, 16 – 18)

Мат.  6,  16.  “ {Otan de;  nhsteuvhte,  mh;  givnesqe
w{sper oiJ uJpokritaiv,  skuqrwpoiv:  ajfanivzousi ga;r ta
provswpa aujtẁn,  o{pwV fanw`si/  toìV ajnqrwvpoiV
nhsteuvonteV. =Amh;n levgw uJmi`n,  o{ti ajpevcousi to;n misqo;n
aujtẁn.”

Също,  кога  постите,  не  бивайте
намръщени  като  лицемерите;  защото  те  си
правят лицата мрачни, за да се покажат пред
човеците,  че  постят.  Истина  ви  казвам,  те
получават своята награда.

В Стария Завет постът се е практикувал както в обществения,  така и в частния живот.
Постило се при различни случаи: празници (в деня на  очистването –Лев.  23,  27),  обществени
събития,  бедствия  и  т.  н.  Постът  се  придружавал със  скръб  и  тъга,  с  обличане  на  вретище,
посипване на главата с пепел и др. (ІІ Цар. 1, 12; 12, 16, 22; ІІІ Цар. 21, 27; Юд. 4, 8 сл.; Псал. 34,
13; Йоил. 2, 12; Зах. 7, 5 и др.). Фарисеите постили, но не искрено, освен в определеното време,
още и два пъти седмично; понеделник (по случай слизането на Мойсея от Синайската планина) и
четвъртък (възкачването му на планината).

Прилагателното  skuqrwpovV,  2,  значи:  мрачен,  навъсен,  тъжен,  опечален.  Тук  то  е
употребено със значение тъжен, опечален. Глаголът  ajfanivzw значи: правя невидим, затъмнявам,
обезобразявам, помрачавам, унищожавам. У древните класически писатели той се употребявал със
значение:  цапам,  замърсявам.  Според  св.  Й.  Златоуст  тук  той  е  употребен  със  значение
“повреждам”, “изкривявам”.1

През времето на И. Христос е имало, навярно, мнозина юдеи – особено между фарисеите,
които, за да се покажат пред човеците, че постят, придават печален и мрачен вид на лицето си.
Може да се предполага,  че лицето им имало такъв вид и поради обстоятелството, че те не го
миели и то в следствие на това се замърсявало. Лицемерно постещите не могат да очакват награда
от Отца; своята суетна награда – похвала от човеците, те получават тука, на земята.

Мат.  6,  17.  “Su;  de;  nhsteuvwn  a[leifaiv  sou  th;n
kefalh;n, kai; to; provswpovn sou nivfai:”

А ти, кога постиш, помажи главата си
и омий лицето си,

-------------------
1 Тълкув. на еванг. от Матея, бес. 20, 1.
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Мат. 6, 18. “o{pwV mh; fanh̀/V toìV ajnqrwvpoiV
nhsteuvwn,  ajlla;  tẁ/  Patriv soù  Tẁ/  ejn tẁ/  kruptẁ/:
kai; oJ Pathvr sou oJ blevpwn ejn tẁ/ kruptẁ/, ajpodwvsei
soi ejn tẁ/ fanerẁ/.”

та да се покажеш, че постиш не пред
човеците,  но  пред  твоя  Отец,  Който  е  на
тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно,
ще ти въздаде наяве.

Древните юдеи имали обичай да се мият често и след омиването да се намазват с масло
(елей). Намазването с масло поддържало кожата и се изисквало от климатичните условия (Лук. 7,
46; Йоан. 12, 3). Измиване и помазване се изисквало след свършването на поста; за това се говори
в талмудските трактати Таанит и Иома. Исус Христос в Мат. 6, 17 изисква омиване и помазване не
след  свършването  на  поста,  а  през  време на  самия  пост.  Защо Той  изисква  това?  Думите на
Христа:  “а ти кога постиш,  помажи главата си и омий лицето си” – не трябва да се разбират
буквално. С тях Той иска да изтъкне, че човек, когато пости, не трябва да върши това с цел да
бъде видян от човеците и похвален от тях. Ако е възможно, той трябва даже да крие от тях своя
пост. Не се запрещава обаче, когато той пости, да извършва това, което се изисква от обичая при
постенето,  ако  го  върши  не  с  цел  да  бъде  видян  и  похвален  от  човеците.  “Спасителят  ни  е
заповядал,  казва св. Йоан Златоуст, не само да не изнасяме на показ  своите добри дела, но  и
грижливо да ги скриваме, както и сам Той преди наставлението постъпил. Относно милостинята
Той не казал просто: “гледайте да не правите вашата милостиня пред човеците”, - но прибавил: “за
да ви видят” (Мат. 6, 1). За поста пък и за молитвата Той не казал това. Защо? Защото да дава
човек  милостиня съвършено тайно е невъзможно,  а да се моли и  да  пости – е  възможно.” 1)
Думите: “и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве”, - стоят също дословно в
Мат. 6, 4 и 6, 6 (вж. с. 7, 8). =En tw`/ fanerẁ/  стои в: ЕD и др., a, b, c, aeth, arm; y R. Steph. (Scriv.);
липсва в: ...BDGK и др., в повече от 150 минускулни ръкописи, vg, syrcu и др.; у Lachm., Tischend.,
Tregel., Westc. et Hort; липсва също и в Крупнишкото евангелие (българска редакция) от 16-ия век,
намиращо се в музея на Рилския манастир.

л. За земните и небесните съкровища (Мат. 6, 19 – 21)

Мат.  6,  19.  “Mh;  qhsaurivzete uJmìn
qhsaurou;V ejpi;  th̀V gh̀V,  o{pou sh;V kai;  brẁsiV
ajfanivzei,  kai;  o{pou klevptai dioruvssousi kai
klevptousi:”

Не си събирайте съкровища на земята,
дето  ги  яде  молец  и  ръжда,  и  дето  крадци
подкопават и крадат;

Думата oJ qusaurovV значи: съкровищница, склад, съкровище, богатство. Тук тя е употребена
със значение: съкровище, богатство. Под тази дума трябва да се разбират разни видове съкровища:
дрехи, пари, скъпоценности и др. Това се вижда от втората половина на стиха, дето се казва, че
споменатите  съкровища биват  повреждани  от  молци,  ръжда и  ограбвани  от  крадци.  Глаголът
ajfanivzw както бе посочено при обяснението на Мат. 6,  16,  значи: правя невидим, затъмнявам,
обезобразявам, помрачавам,  унищожавам.  Тук  той е  употребен  със  значение “унищожавам”.  В
руската и българската синодална Библия глаголът dioruvssw (изкопавам, разкопавам, подкопавам)
е преведен със значение “подкопавам”. Ако се приеме, че в Мат. 6, 19 става въпрос за закопани
скъпоценности, тогава споменатият глагол ще трябва да бъде преведен със значение “изкопавам”,
с каквото значение той е преведен във Вулгата (effodiunt). Тъй като човек се състои от душа и
тяло, той има нужда през  време на земния си живот от материални блага и средства – храна,
облекло, пари и др. Той трябва да се стреми да си набавя тези блага и средства в необходимото за
съществуванието му количество, но не и да ги трупа в складове в голямо и ненужно количество.
Могат да се събират, трупат в неограничено количество само духовни, небесни съкровища.
------------------------

1 Тълкув. на еванг. от Матея, бес. 20, 1.
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Мат. 6, 20. “qhsaurivzete de; uJmìn qhsaurou;V
ejn oujranẁ/ ou[te sh;s ou[te brẁsiV ajfanivzei, kai; o{pou
klevptai ouj dioruvssousin, oujde; klevptousin.”

но събирайте си съкровища на небето,
дето  ни  молец,  ни  ръжда  ги  яде,  и  дето
крадци не подкопават и не крадат;

Тук Исус Христос наставлява слушателите Си да си събират духовни, небесни съкровища в
неограничено количество, защото тези съкровища са ценни сами по себе си и не могат да бъдат
унищожавани или  ограбвани.  Под духовни,  небесни  съкровища трябва да  се  разбират  главно
морални ценности и действия: милостиня, разни видове благодеяния и др. Мислите Си в Мат. 6,
20  Христос  изтъква  и  в  разните  Си  наставления  към  учениците и  народа  след  обеда  у един
фарисеин – Лук. 12, 33. Там Той казва: “Продавайте си имотите и давайте милостиня. Пригответе
си кесии, които да не овехтяват, съкровище на небесата, което да се не изчерпя, където крадец не
приближава, и което молец не поврежда.”

Мат. 6, 21. “ {Opou gavr ejstin oJ qusauro;V
uJmw`n, ejkeì e[stai kai; hJ kardiva uJmẁn.”

защото дето е съкровището ви, там ще
бъде и сърцето ви.

Местоимението “ви” – hJmw`n, след думата “съкровището”, стои в: EGKLM и др., syrcu и др.; у
R. Steph. (Scriv.); то е заменено с местоимението “ти” – sou, в ...B, 1, 28, cop. Syrp, vg. и др.; у св.
Василий Велики, Lachm., Tregel., Westc. et Hort. 

Под сърце в Мат.  6,  21 се разбира душа. Когато човек събира,  трупа преходни,  тленни
съкровища на земята, неговата душа е устремена към тях, към материалното; тя е откъсната от
духовното, вечното. Същността,  ценността на човешкия живот се заключава не в насладата от
материалните блага, не в събирането и трупането на материални съкровища, а в познаването на
духовните,  вечни  истини,  в  стремежа  към  доброто,  към  нравственото  съвършенство.  Към
познаването на тези истини,  към нравственото съвършенство трябва именно да бъде насочена
човешката душа.

Думите: “защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви”, - И. Христос казва
дословно и в разните си наставления към учениците и народа след обеда у един фарисеин – Лук.
12, 34: “защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.” Не може да се признае за
основателно мнението на Neander, Bleek, Bern. Weiss 1), че тези думи, както и думите в Лук. 12, 33
имат своето първоначално място при Лука, а  не при Матей – в проповедта на И. Христос на
планината. Както бе изтъкнато и по-рано2, някои Свои мисли в тази проповед Христос произнасял
и при други случаи.

м. За чистотата на окото (Мат. 6, 22, 23).

Мат. 6, 22. +O luvcnoV toù swvmatovV ejstin oJ
ojfqalmovV. =Ea;n ou\n oJ ojfqalmovV sou aJploùV h|/, o{lon
to; sw`mav sou fwteino;n e[stai:

Светило за тялото е окото. Затова, ако
твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще
бъде светло;

“Светило за тялото (tou` swvmatoV) е окото”. Подлогът в това изречение е думата око, макар
тя да стои в края на изречението; тя е употребена тук с опред. член – oJ ojfqalmovV. Значението на
думата to; sẁma, atoV е: тяло, труп, личност, човек, живот.

“Ако (ejan ou\n) твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло”. Думата ou\n = разбира
се, наистина, прочее, - липсва в: ... и др., a, f 1), q, vg, syrcu, Tisch.; тя стои в: EGKLM и др.; у R.
Steph. (Scriv.), Lachmann.

В  Мат.  6,  22  има  и  буквален,  и  преносен  смисъл.  Буквалният  смисъл  е  преплетен  с
преносния, поради което не е особено ясен. Той може да бъде изразен по следния начин: чрез
окото човек възприема светлината и може да вижда околните
----------------------

1 Das Matthaus – Evangelium, 8. Aufl., 1910, 140.
2 Вж. Хр. Гяуров, Проповедта на И. Христа на планината, ч. І, с. 4.
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предмети; ако окото на човека е здраво, неповредено, нормално, тогава той ще може да вижда
всичко  около  себе  си.  Преносният  смисъл  пък  е  следният:  светило  за  душата е  разумът; ако
разумът на човека бъде здрав, чист, нормален, тогава цялата душа на човека ще бъде светла, чиста.
Може да се допусне, че в Мат. 6, 22 има само буквален смисъл, като се приеме, че под око се
разбира  преносно разум, а  под  тяло  –  душа. Такива  преносни  значения на  споменатите думи
придават мнозина екзегети в миналото и в ново време. “Каквото значи окото за тялото, казва св.
Йоан Златоуст, такова значи и умът за душата”1. Разумът е светило за душата, защото чрез него
човек получава необходимите познания за света и за нравствените норми, от които той трябва да
се ръководи в своя живот. За да получи човек такива познания, неговият разум трябва да бъде
чист, здрав – ajplou`V. Прилагателното ajplou`V, h`, ou`n значи: прост, чист, истински, нормален. Тука
то е употребено със значение: здрав. Такова значение му придава и св. Й. Златоуст, като казва:
“както относно тялото ние най-много се грижим за това, щото да имаме здраво зрение, така и
относно душата трябва предимно да се грижим за здравето на ума”2.  Думите в Мат.  6,  22 И.
Христос произнесъл и в наставленията Си преди да дойдат при Него майка Му, братята и сестрите
Му. “Светило за тялото е окото; затова, кога твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло ще бъде
светло”. (Лук. 11, 34).

Мат. 6, 23. eja;n de; oJ ojfqalmovV sou ponhro;V
h|, o{lon to; sẁma sou skotino;n e[stai. Eij ou\n to; fw`V
to; ejn soiv, skovtoV ejstiv, to; skovtoV povson;

ако  пък  твоето  око  бъде  лукаво,
цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако
светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко
ли голяма ще е тъмнината?

“Ако  пък  твоето  око  бъде  лукаво  (ponhrovV),  цялото  твое  тяло  ще  бъде  тъмно.
Прилагателното ponhrovV, 3, значи: мъчен, труден, лош, негоден. Тук то е употребено със значение:
лош, негоден. Каквото бе казано по-горе за буквалното и преносно значение в Мат. 6, 22, същото
може да бъде казано за тези значения и в първата половина на Мат. 6, 23. И тука под око може да
се разбира преносно разум, а под тяло – душа. Не може обаче да се търси два вида смисъл във
втората половина на Мат. 6, 23. В нея има само буквален смисъл, говори се не за тялото и душата,
а само за душата, като под светлина се разбира разум, а под тъмнина – други способности на
душата. Разумът пръска светлина в другите способности на душата; без светлината на разума те
потъват в тъмнина. Ако в разумът на човека настане тъмнина, още по-голяма тъмнина ще настане
тогава в другите способности на душата. Такъв е значи смисълът в думите на И. Христос: “и тъй,
ако светлината,  що е  в  тебе,  е  тъмнина,  то  колко ли голяма ще е тъмнината?”  Тези  думи И.
Христос произнесъл, с някои изменения, и в наставленията Си, преди да дойдат при Него майка
Му, братята и сестрите Му. “А кога бъде лукаво, казва Той там за окото, и тялото ти ще бъде
тъмно; и тъй, гледай: светлината, що е в тебе, да не е тъмнина. Ако, прочее, тялото ти е цялото
светло и няма ни една тъмна част, цялото ще бъде така светло както кога светило те осветява със
сияние” (Лук. 11, 34в – 36).

н. За невъзможността да се служи на двама господари (Мат. 6, 24)

Мат.  6,  24.  Oujdei;V duvnatai dusi;  kurivoiV
douleuvein:  h]  ga;r to;n e{na mishvsei,  kai;  to;n e{teron
ajgaphvsei:  h]  eJno;V ajnqevxetai,  kai;  tou`  eJterou
katafronhvsei.  Ouj dovnasqe Qeẁ/  douleuvein kai;
mammwna`/.

Никой  не  може  да  слугува на  двама
господари: защото или единия ще намрази, а
другия  ще  обикне;  или  към  единия  ще  се
привърже, а другия ще презре. Не можете да
служите на Бога и на Мамона.

------------------------
1 Тълкувание на еванг. от Матея, бес. 20, 3.
2 Ibid.
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Глаголът  ajnt-evcw значи: държа нещо пред някого, придържам се (tinovV), привързан съм;
kata-fronevw значи:  презирам,  пренебрегвам. Съществителното  oJ mamwna`V,  a`  значи:  богатство,
имот, пари, Мамон. С едно m то стои в: майускулните ръкописи, в много минускулни, a, b, k, cop,
arm; y Lachm., Tichend., Tregel., Westc. et Hort; с две m стои в: някои минускулни ръкописи, c, f, ff
1), vg, sah, go; y R. Steph. (Scriv.); правилно е да се пише с едно m. Думата мамон се употребявала у
древните халдейци и сирийци със значение: богатство имот пари1. Може да се предполага, че с нея
се обозначавало и богатството като идол2. Древните гърци имали бог на богатството – Плутос. В
Мат. 6, 24 думата мамон е употребена със значение на идол. Двамата господари в Мат. 6, 24, на
които  не  може  да  се  служи  едновременно,  са  с  различен  характер.  Това  се  вижда  от
заключителните  думи: “не  можете да  служите на  Бога и  на  Мамона”,  т.  е.  –  на  духовното и
телесното, на вечното и тленното, преходното. Човек през време на земния си живот може да се
ползува от телесното, материалното, но не и да му служи, като на някакво божество.Думите в Мат.
6,  24  И.  Христос  произнесъл  повторно  при  тълкуването  на  притчата  за  неправедния
домоуправител.  “Никой слуга не  може да слугува на двама господари,  защото или единия ще
намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите
на Бога и на Мамона.” (Лук. 16, 13). Не може да се твърди, подобно на Bern. Weis 3), че думите на
Христfi в Лук. 16, 13 са първоначални.

о. Грижа не за тялото, храната и облеклото, а за Божието царство (Мат. 6, 25 – 34)

Мат.  6,  25.  Dia;  tou`to levgw uJmìn:  mh;
merihna`te th̀/  yuch̀/  uJmẁn,  tiv favghte kai;  tiv pivhte:
mhde;  tẁ/  swvmati uJmẁn,  tiv ejnduvshsqe.  Oujci; hJ yuch;
pleìovn  ejsti  th`V  trofh`V,  kai;  to;  sw`ma  tou`
ejnduvmatoV;

Затова  казвам  ви:  не  се  грижете  за
душата си, какво да ядете и да пиете, ни за
тялото  си,  какво  да  облечете.  Душата  не
струва  ли  повече  от  храната,  и  тялото  от
облеклото?

Връзката с предидущия стих е изразена с думите dia;  tou`to. “Не се грижете за душата (th`/
yuch`/) си, казва И. Христос, какво да ядете и да пиете (kai; tiv pivhte)”. Тук под думата yuch`/ трябва
да се разбира телесния живот на човека (срв. Мат. 10, 39; 16, 25). Думите  kai;  tiv pivhte стоят в:
BEGKLM и др., c, f, g, syrutr, cop, arm; у Оригена, R. Steph. (Scriv.), Lachm., Tregel., Westc. et Hort;
те липсват в: ..., 1, 4, 22, a, b, ff1, vg, syrcu; y Tisch. За да поддържа телесния си живот, човек се
нуждае от храна и питие. И. Христос иска човек да не отправя цялата си грижа за набавяне на
храна и питие, нужни за телесния живот, а да се грижи първом и главно, както е изтъкнато по-
нататък – в ст. 33, за духовния си живот, за получаване на Божието царство. – “Ни за тялото си (се
грижете),  продължава  Христос,  какво  да  облечете”.  Тялото  на  човека,  в  зависимост  от
климатическите условия, има нужда от облекло. Христос иска също да не отправя човек цялата си
грижа само за набавяне на облекло за тялото, а да се грижи първом и главно за духовния си живот,
за получаване на Божието царство. Някои човеци пък се грижат за облеклото не поради това, че то
е необходимо предимно за запазване на тялото, за неговото здравословно състояние, а се грижат
за облекло, ръководени само от влечението си към красота, към гиздене.  “Душата (hJ yuchv) не
струва  ли  повече  от  храната,  пита  И.  Христос,  и  тялото  от  облеклото?”  Тук  думата  yuchv е
употребена с прякото си значение:  душа.  Като духовна субстанция, душата стои по-високо от
телесното, материалното – от храната и пи-
----------------------------

1 Вж. Edm. Kalt, Biblisches Reallexikon, 2. Aufl., 1939, 98; Bern. Weiss, Das Matthaus – Evangelium, 8. Aufl.,
1910, 144.

2 Според еп. Михаил, мамон е сирийско божество, което покровителствувало богатството, имота. Еванг. от
Матея, 3. изд., 1877, с. 120. Според Th. Zahn пък, мнението, че с думата мамон се обозначавало езическо божество,
водело своето начало от средните векове. Das Evang. d. Matthaus, 4. Aufl., 1922, 294.

3 Цит. съчин., с. 144.
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тието; поради това главната грижа на човека трябва да бъде отправена към нея. Христос изтъква
тук, че тялото струва повече от облеклото, като има предвид тези човеци, които се грижат за
облеклото не като необходимост за тялото, а като се ръководят от стремежа си към красота и
гиздене.

Мат. 6, 26.  Emblevyate eijV ta;  peteina;  tou
oujranou`,  o{ti ouj speivrousi,  oujde;  qerivzousin,  oujde
sunavgousin eijV ajpoqhvkaV,  kai;  oJ Path;r hJmẁn oJ
OujravnioV trevfei aujtav. Oujc uJmeìV màllon diafevrete
aujtẁn;

Погледнете  птиците  небесни,  че  не
сеят, нито жънат, нито в житници събират; и

вашият Отец небесен ги храни. Не сте ли вие
много по-ценни от тях?

Когато И. Христос посочва небесните птици като пример на човеците относно грижата за
прехраната,  Той  изтъква  промисъла  на  Бога  за  създадените  от  Него  същества.  Бог  промисля
относно  прехраната  на  небесните  птици,  които  нито  сеят,  нито  жънат;  промисля  Той  и  за
прехраната на всички създадени от Него същества. Ако Бог се грижи за небесните птици, още
повече ще се грижи за човеците, които са по-ценни от тях. Небесните птици обаче, макар Бог и да
се грижи за тях, с труд и старание търсят и намират своята прехрана. Също така и човеците, макар
Бог и да се грижи за тях, трябва с труд и старание да си набавят необходимата прехрана. Трудът е
дело, благословено от Бога. “Който не иска да се труди, казва ап. Павел, не бива и да яде” (ІІ Сол.
3, 10). Но като се труди, в същото време човек трябва и да се надява на Бога, защото без помощта
на Бога не може нищо да се постигне.  “Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят
строителите й.” (Псал. 126, 1).

Мат. 6, 27. TivV de; e;x uJmẁn merimnẁn divnatai
prosqei`nai ejpi; th;n hJlikivan aujtoù ph̀cun e{na;

А и кой от вас със своята грижа може
да придаде на ръста си един лакът?

Различно обяснение дават екзегетите на употребената тук дума hJ hJlikiva, която значи: ръст,
възраст. Едни от тях намират, че тук тя е употребена със значение “възраст”. Като се вземе обаче
под внимание обстоятелството, че се говори за увеличение с един лакът (ph`cun e{na), ще трябва да
се приеме, че нейното значение тук е “ръст”. За много неща относно своя телесен живот човек
може да се грижи и труди при Божията помощ. Има обаче някои неща, за които той нищо от своя
страна не може да направи, и които стоят всецяло в областта на Божия промисъл. Така, не зависи
от човека, какъв да бъде неговия ръст; не може той, колкото и да се грижи, да го увеличи с един
лакът. Както се развива и расте, независимо от човека, неговото тяло, така се оформя и неговия
ръст. 

Мат.  6,  28.  Kai;  peri;  ejnduvmatoV tiv
merimna`te; Katamavqete ta;  krivna tou`  ajrgou`,
pw`V aujxavnei: ouj kopia`/, oujde; nhvqei.

Защо се грижите и за облекло? Взрете
се  в  полските  кринове,  как  растат:  не  се
трудят нито предат;

Тук И. Христос отново повдига въпроса относно облеклото, който разглеждаше в Мат. 6,
25, продължавайки да разсъждава за грижата на човека относно нуждите за телесния живот. След
като задава въпроса: “защо се грижите за облекло”, Той, без да дочака отговор, казва: “взрете се в
полските  кринове  (ta;  krivna),  как  растат  (aujxavnei):  не  се  трудят  (kopià/),  нито  предат  (nhvqei).”
Единствено число:  aujxavnei,  kopià/,  nhvqei стои в EGKLM и др.,  у св. Василий Велики, R. Steph.
(Scriv.) и др.; множ. число:  aujxavnousin,  kopivẁsin,  nhvqousin стои в: ...B, 1, 4, 33 и др., у Lachm.,
Tisch., Tregel.,  Westc. et Hort (в В, 33, стои:  kopioùsin). Глаголът  kata-mavqavnw значи: изучавам
старателно, изследвам, наблюдавам, внимавам в нещо; съществителното to; krivnon (to; krivnoV, eoV)
значи:  лилия,  крин.  В  Палестина  растат  три  вида  лилии:1 “императорска  корона”  (fritillaria
imperalis)  –  расте  в  диво  състояние;2 amaryliis  lutea  –  има  златисто-лилави  цветове;  расте  в
полетата на Левант;3 хулеева лилия – голямо и красиво растение с разкошна корона; расте по
северните склонове на пл. Тавор и по хъл-

21



мовете на гр. Назарет1. В Мат. 6, 28 се говори за полска лилия; навярно за тази, която расте по
хълмовете на гр. Назарет. Исус Христос посочва полските кринове, за да изтъкне, как те растат
под грижите и покровителството на Божия промисъл, без да се трудят и предат.

Мат. 6, 29. Levgw de; uJmìn, o{ti oujde; Solomẁn
ejn pavsh/ th̀/ dovxh/ aujtoù periebavleto wJV e{n touvtwn.

а  казвам  ви,  че  нито  Соломон  във
всичката си слава не се е облякъл тъй, както
всеки един от тях;

За  богатството  и  разкоша  на  цар  Соломона  (златни  щитове,  престол  от  слонова  кост,
обкован със злато, златни съдове) се говори в ІІІ Цар. 10, 12, 16, 18, 21 – 23; във ІІ Паралип. 9, 15
сл. Действително,  не може да не се признае,  че природата при растенията и при  много други
случаи проявява такова майсторство, изкуство и художество, каквито човек не е постигнал и не е в
състояние да постигне.

Мат. 6, 30. Eij de;  tovn covrton tou` ajgrou`,
shvmeron o[nta kai;  au[rion eijs klivbanon
ballovmenon,  oJ Qeo;V ou{twV ajmfevnnusin,  ouj
pollw`/ ma`llon uJma`V, ojligovpostoi; 

и ако полската трева, която днес я има,
а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко
повече вас маловерци!

Като изтъква, какви големи грижи Бог полага за краткотрайната полска трева, как Той я
облича,  И.  Христос  пита  слушателите  Си:  “колко  повече  вас,  маловерци?”  В  българския
синодален превод в края на 30-ия стих стои неправилно удивителна; трябва да стои в края на този
стих въпросителна. Думата oJ ojligovpistoV = маловерец, се среща само пет пъти в Новия Завет: у
Матея  4 пъти  (6,  30;  8,  26;  14,  31;  16,  8)  и  у Лука един път  (12,  28).  В класическата  гръцка
литература тя не се среща. Маловерци Христос нарича тези, които имат слаба вяра в Бога и в
Неговия промисъл за света, особено за човека. На Своя въпрос в края на Мат. 6, 30 Той не дава
отговор, защото отговорът се подразбира и е ясен: ако Бог полага големи грижи за краткотрайната
малоценна полска трева, още по-големи грижи Той полага за човека, венеца на Неговите творения.

Мат. 6, 31.  Mh;  ou\n merimnhvshte,  levgonteV:
tiv favgwmen, h] tiv pivwmen, h] tiv peribalwvmeqa;

 И  тъй,  не  се  грижете  и  не  думайте:
какво да ядем, или какво да пием, или какво
да облечем?

Думите на И. Христос в Мат. 6, 31 не трябва да се разбират буквално; те са отправени към
тези, които през време на земния си живот отправят цялото си внимание към материалните блага:
храна, облекло и др.; оставят настрана духовното и нямат вяра в Бога и в Неговия промисъл за
света.  Като същество със  свободна воля,  със  свободна творческа дейност,  човек трябва  да  се
грижи от своя страна за себе си – за своята душа, за своето тяло, за необходимите условия на
неговото съществувание; той обаче никога не трябва да забравя, че и Бог се грижи за него и че без
Божията  помощ,  видима  или  невидима,  той  не  може да  постигне  нищо.  “Аз съм лозата,  вие
пръчките, казал И. Христос на учениците в прощалната Си беседа; който пребъдва в Мене, и Аз в
него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо” (Йоан. 15, 5).

Мат.  6,  32.  Pavnta ga;r taùta ta;  e[qnh
ejpizhteì:  oi\de ga;r oJ Path;r uJmẁn oJ OujravnioV,  o{ti
crhv/zete touvtwn aJpavntwn.

Защото  всичко  това  търсят
езичниците,  и  защото  вашият  небесен Отец
знае, че имате нужда от всичко това.

“Защото всичко това търсят (ejpizhteì) езичниците” (tav e[qun). Единств. число ejpizhteì стои в:
EGKLM и др.; у R. Steph. (Scriv.); множ. число – ejpizhtoùsin, стои
----------------------------

1 Вж. свещ. М. Фивейски, Еванг. от Матфея, Толк. Библия, т. 8, 1911, с. 136.
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в: ...В, 1, 4, 13, 22 и др.; syrsch; y Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et Hort. И. Христос указва тук на
езичниците, защото те, като нямали вяра в бъдещия вечен живот (или ако имали такава, тя била
несъвършена), не се грижели за този живот, а цялото си внимание съсредоточвали за уреждане на
земния си живот, за набавяне на материални блага. “И защото вашият небесен Отец знае, че имате
нужда от всичко това”. Подобна мисъл И. Христос изказва в Мат. 6, 7, 8, когато, като съветва
слушателите Си да не говорят, подобно на езичниците, излишно в молитвите си, казва: “прочее,
не  бивайте  подобни  на  тях;  защото  вашият  Отец  знае,  от  какво  имате  нужда,  още преди  да
поискате от Него”. Обяснението, което бе дадено на тези думи на И. Христос, може да се даде и на
думите във втората половина на Мат. 6, 32 (вж. с. 9 – 11).

Мат.  6,  33.  Zhtei`te  de;  prw`ton  th;n
Basileivan tou Qeou`  kai;  th;n dikaiosuvnhn Aujtou`,
kai; taùta pavnta prosteqhvsetai uJmìn.

Но първом търсете царството на Бога
и  Неговата  правда,  и  всичко  това  ще ви  се
придаде.

“Но първом търсете царството на Бога (thvn Basileivan tou`  Qeou`) и Неговата правда” (th;n
dikaiosuvnhn Aujtou`). В ...В, g 1), k, m – у Евсевий Кесарийски, Tisch., Westc. et Hort, след basileivan
липсва думата tou`  Qeoù; тази дума стои в: EGKLM и др., vg, syrcu; у Клим. Александрийски, R.
Steph. (Scriv.) и др. Тук се говори не за правдата на Царството, а за правдата на Бога; това се вижда
ясно  от  местоимението  aujtoù,  род.  падеж,  мъжки  род.  Под  правда  на  Бога  тук  се  разбира
нравственият закон, даден от Бога, животът съобразно този закон и нравствената чистота, която
човек  придобива  заради заслугите на Исус Христос  и  заради вярата в Него като изкупител и
спасител на човешкия род. Под царство на Бога се разбира основаната от И. Христос църква в
идеален смисъл на думата – църква, в която се пази не само учението на Христос, извършват се
установените тайнства, но и всички членове на която търсят Божията правда, живеят съобразно
Божия нравствен закон  и  имат силна и  гореща вяра в  Христос като изкупител  и  спасител на
човешкия род. Когато всички човеци започнат да търсят това царство и правдата на Бога, когато
заживеят съобразно тази правда, тогава ще настане спокоен, мирен и блажен живот между тях. В
думите на И. Христос: “но първом (prẁton) търсете царството на Бога и Неговата правда” – трябва
да се обърне внимание на наречието първом. С употребата на това наречие Христос допуска, това
човек  да  се  грижи  от  своя  страна  за  материалните  условия,  необходими  за  неговото
съществувание, като предварително се е погрижил относно намирането на “царството на Бога и
Неговата правда”. – “И всичко това ще ви се придаде,” – заключава И. Христос. Този, който се
стреми към царството на Бога и Неговата правда, живее съобразно Божия нравствен закон и има
вяра в Христос като изкупител и спасител на човешкия род, може да очаква подкрепа и помощ от
Бога във всички области на своя живот. На праведниците Бог често дава още през време на земния
им живот материални блага, необходими за тяхното съществувание (напр., на Авраам, на Йов и
др.). Думите в Мат. 6, 25 – 33 И. Христос произнесъл повторно, с изменения в наставленията Си
към учениците и народа след обеда у един фарисеин (Лук. 12, 22 – 31)1. Не може да се признае за
основателно твърдението на Bern. Weiss2, че думите у Лук. 12, 22 – 31 са първоначални.
---------------------------

1 Лук. 12, 22 – 31. – 22. И рече на учениците Си: затова ви казвам: не се грижете за душата си, какво да ядете,
нито за тялото, какво да облечете; 23. Душата струва повече от храната, и тялото – от облеклото. 24. Погледнете
враните, че не сеят, нито жънат; те нямат ни скривалище, ни житница, и Бог ги храни; а колко сте вие по-ценни от
птиците! 25. Па и кой от вас, грижейки се, може да придаде на ръста си един лакът? 26. И тъй, ако и най-малкото не
можете направи, защо се грижите за другото? 27. Погледнете криновете, как растат: не се трудят, нито предат; но,
казвам ви, че нито Соломон, във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. 28. И ако пък тревата
на полето, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас, маловерци! 29. Затова и вие
не търсете, какво да ядете, или какво да пиете, и не се загрижайте. 30. Защото всичко това търсят езичниците по света;
а вашият Отец знае, че вие имате нужда от това; но вие търсете царството Божие, и всичко това ще ви се придаде”.

2 Das Matthaus – Evangelium, 8. Aufl., 1910, 140.
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Мат. 6, 34. Mh; ou\n marimnhvshte eijV th;n au
[rion. +H ga;r au[rion marimnhvsei ta; eJauth̀V, =Arketo;n
th̀/ hJmevra/ hJ kakiva aujth̀V.

 И тъй, не се грижете за утре, защото
утрешният ден  сам ще  се  грижи  за  своето:
доста е на всеки ден злобата му.

“И тъй не се грижете за утре” (th;n au[rion). Наречието au[rion значи: утре; hJ au[rion (hJmevra) и
to;  au[rion  значи:  утрешен ден. Под утрешен ден тук се разбира не само следващият ден, но и
“бъдеще” изобщо. Приведените думи на И. Христос не могат да се разбират в абсолютен смисъл.
Има много случаи, когато човек трябва да се погрижи не само за утрешния ден, но и за бъдещето
изобщо. През текущия ден човек не трябва да се грижи за утрешния, когато в самия този ден може
да обмисли това, което трябва да извърши през него. В такъв случай излишно е човек, да се грижи
през  текущия ден за  следващия, защото ще обременява себе си без нужда.Такъв е смисълът в
думите на Христа: “и тъй, не се грижете за утре”. “Защото утрешният ден сам ще се грижи за
своето” (merimnhvsei ta; eJauth`V). Глаголът merimnavw значи: грижа се. Опред. член ta; липсва в: ...BGL
и др., b, c, vg; y Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et Hort; той стои в: ЕКМ и др.; y R. Steph. (Scriv.).
Когато утрешният ден може сам да се грижи за своето, няма нужда човек да се грижи за него през
текущия ден. – “Доста (ajrketovn) е на всеки ден злобата му” (hJ kakiva aujth`V). Думата ajrketovn тук е
употребена като  наречие (от  ajrketovV = достатъчен)1.  След нея ще трябва да се добави  ejstivn =
достатъчно,  доста  е.  Спомагателният  глагол  ejstivn с  наречието  ajrketovn,  добива  значението  на
безличен глагол. Подобна езикова форма има в Лук. 22, 38 – iJkanovn ejstin (iJkanovV = достатъчен) =
достатъчно  е.  Думата  hJ kakiva има  следните  значения:  лошота,  злост,  злоба,  злина,  бедствие,
нещастие. Тук тя е употребена със значение: злина, бедствие, нещастие. Текущият ден има свои
злини, скърби, огорчения; тях човек преди всичко трябва да има пред вид, с тях първом човек
трябва да се справи. След това, ако е необходимо, може да се грижи и за бъдещето. Исус Христос
не отрича грижата изобщо за бъдещето, особено пък за бъдещия, вечен живот. Това се вижда от
притчата за десетте девици (Мат. 25, 1 – 13).

п. За неосъждането на ближния (Мат. 7, 1 – 5; Лук. 6, 37, 38, 41, 42)

Няма вътрешна връзка между този отдел и предущия, както бе изтъкнато по-рано. Това
обстоятелство обаче не нарушава единството на Проповедта на планината, която представлява от
себе си стройно изложение предимно на основни и важни истини на вярата.2 Свещ. М. Фивейски
намира външна връзка, като обръща внимание на запрещението “не търсете” в началото на 7, 1;
със запрещение започват много места в предидущата 6-та глава: 6, 2, 5, 7, 8, 16 и др.3

Мат. 7,  1.  Mh;  krivnete,  i{na mh;  kriqh̀te. –
Лук. 6, 37 а, б. Kai; mh; krivnete, kai;  ouj mh;  kriqh̀te:
mh; katadikavzete, kai; ouj mh; katadikasqh̀te:

Не съдете,  за  да  не  бъдете  съдени;  -
Лук. 6, 37 а, б. Не съдете, и няма да бъдете
съдени;  не  осъждайте,  и  няма  да  бъдете
осъдени;

Мат. 7, 1 и Лук. 6, 37 а, б се считат за едни от най-трудните места за тълкуване в Новия
Завет. “Не съдете” (mh; krivnete) – Мат. 7, 1. У Лука 6, 37 а, б освен думите “не съдете” стоят още и
думите: “не осъждайте” (mh; katadikavzete). Глаголът
------------------------------

1 Такова наречие е образувано, напр., от прилагателното ajntivoV = противен; ajntivon = насреща, срещу.
2 Вж. Хр. Н. Гяуров, Проповедта на И. Христос на планината, І част. Годишн. на Богосл. факултет, т. ХХVІ,

1949 г., с. 4, 5.
3 Евангелие от Матфея, Толк. Библия, т. 8, 1911, с. 140.
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krivnw значи: деля, различавам, съдя; глаголът katakrivnw значи: осъждам. В приведените думи И.
Христос обръща внимание върху едно от отношенията на човека, като частно лице, към неговите
ближни, когато те не са добри, когато вършат лоши дела. При такива случаи човек може да има
следните  отношения  към своите  ближни:  1)  оставя  тези  дела  без  внимание,  не  се  произнася
относно тях във всяко едно отношение; 2) преценява тези дела и се произнася за тях; 3) осъжда,
порицава и укорява своите ближни за тях; 4) старае се да настави своите ближни, за да не вършат
такива дела. Исус Христос има пред вид тук третия вид отношение на човека към своите ближни и
изисква от Своите слушатели да не осъждат, порицават, укоряват своите ближни. Глаголът krivnw в
Мат. 7, 1 и Лук. 6, 37 а, б е употребен със значение: осъждам, порицавам, укорявам. Това се вижда
от Лук. 6, 37 б, където е употребен глаголът  katakrivnw, който значи осъждам. Човек не трябва,
като частно лице, да осъжда, порицава и укорява своите ближни за тяхното лошо поведение и
лоши дела, като се има пред вид човешката немощ. Няма човек без грях. “Ако кажем, че нямаме
грях, казва ап. Йоан, себе си мамим и истината не е в нас” (І Йоан. 1, 8). Когато човек не осъжда,
не  порицава  и  укорява своите  ближни,  тогава  той  сам не  се  осъжда  от  тях;  поради  това  И.
Христос, след като казал: “не съдете” (Мат. 7, 1) – “не осъждайте” (Лук. 6, 37 б), - добавил: “за да
не бъдете съдени” (Мат. 7, 1), - и няма да бъдете осъдени” (Лук. 6, 37 б). Човек обаче може да
преценява  поведението и  делата на  своите  ближни и,  когато  види,  че те  са  лоши,  в известни
случаи  да  се  постарае  да  ги  изправи  с  нужното  внимание,  смирение  и  учтивост,  като
предварително  се  постарае  да  изправи  самия  себе  си.  Изправяй  ближния  си,  казва  св.  Йоан
Златоуст, “но не като неприятел, не като враг, като го подхвърляш на наказание, но като лекар,
който поставя лекарство”.1 “Който е привикнал, продължава св. Йоан Златоуст, да нехае за своите
големи престъпления и строго да съди малките и незначителни грешки у другите, той претърпява
двойна вреда, - както заради това, че нехае за своите грехове, така и заради това, че храни към
всички вреда и ненавист, и всеки ден се подбужда към крайна жестокост и немилосърдие”.2 Въз
основа на  Христовите  думи в Мат.  7,  1  (Лук. 6,  37 а,  б)  анабаптистите отричат  всякакъв съд
изобщо – и частен, и граждански. Граф Л. Н. Толстой в съчинението си “В чем моя вера?”, като
разглежда споменатите Христови думи, също така отрича всякакъв вид съд.3 И. Христос не е бил
против обществения, гражданския съд, който е необходим в обществения живот на човека. “Който
се гневи на брата си без причина, казва Той пак в проповедта Си на планината, виновен ще бъде
пред съда” (Мат. 5, 22).

Лук. 6, 37 в. ajpoluvete, kai; ajpoluqhvsete:
Лук. 6,  38 а.  Divdote,  kai;  doqhvsetai uJmìn:

mevtron kalovn,  pepiesmevnon kai;  sesaleumevnon kai;
uJperekcunovmenon dwvsousin eijV to;n kovlpon uJmẁn:

прощавайте, и простени ще бъдете; 
давайте  и  ще  ви  се  даде:  мярка  добра,
натъпкана,  стърсена  и  препълнена  ще
изсипят в пазвата ви;

“Прощавайте  и  простени  ще  бъдете”.  И.  Христос  изисква  от  Своите  слушатели,  както
съобщава еванг. Лука, не само да не осъждат ближните си, но даже и да им прощават; тези, които
прощават на своите ближни, ще бъдат също простени от тях; те ще бъдат също така простени и от
Бога, както учи Христос на друго място в проповедта Си на планината (вж. Мат. 6, 12, 14 – 15;
Марк. 11, 25 – 26; с. 14 – 16). – “Давайте и ще ви се даде”. От Своите слушатели И. Христос
изисква по-нататък не само да не осъждат своите ближни, не само да им прощават, но също така и
да им дават, да им помагат по разни начини, например, чрез милостиня. Да се дава на ближните,
да се оказва към тях милостиня, Христос учи на друго място в
----------------------

1 Тълкув. на еванг. от Матея, бес. 23, 2.
2 Цит. съчин., бес. 23, 3.
3 “Не только не судите ближняго на словах, казва той, но и не осуждайте судом, не судите ближних своими

человеческими учреждениями”. Вж. Б. И. Гладков, Толкование евангелия, 2 изд., с. 255.
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проповедта Си на планината (вж. Мат. 5, 42; Лук. 6, 30, 34;1 Мат. 6, 1 – 4; вж. с. 3 – 7). На тези,
които дават, ще им бъде въздадено. Въздаването ще се извърши или от самите ближни, на които
те дават, или пък от Бога. Въздаването от Бога може да се извърши или още тука, на земята, или
пък  в  бъдещия  живот.  Между прощаването  и  даването  има  нещо общо:  и  при  едното,  и  при
другото се проявява милост, състрадание. Проявената милост се възнаграждава, отплаща се в по-
голям размер от този, в който тя е проявена. “Мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще
изсипят в пазвата ви”. И. Христос тук указва на пазва, като взима пред вид обстоятелството, че
бедните в Палестина през Негово време нямали обикновено джобове по дрехите си; когато им
давали в милост нещо, те го слагали в пазвата си.

Мат.  7,  2.  =En w|/  ga;r krivmati krivnete,
kriqhvsesqe:  kai;  ejn w|/  mevtrw/  Metreìte,
ajntimetrhqhvsetai uJmìn.

Лук. 6, 38 б. tẁ/ ga;r aujtẁ/ mevtrw/ w|/ metreìte,
ajntimetrhqhvsetai uJmìn.

защото, с какъвто съд съдите, с такъв
ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите,
с такава ще ви се отмери.

защото  с  каквато  мярка  мерите,  с
такава ще ви се отмери.

Думата to; krivma, atoV значи: решение, присъда, съд: в класическия гръцки език вместо нея
се  употребява  думата  hJ krivsiV,  ewV.  Глаголът  ajntimetrevw значи:  въздавам  със  същата  мярка,
отплащам. У еванг. Матея вместо ajntimetrhqhvsetaiстои metrhqhvsetai в: ...BEGKL и др., a, b, k, cop,
syrcu; y Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et Hort; ajntimetrhqhvsetai стои в: минускулните ръкописи, vg и
др.;  у R. Steph. (Scriv.). В еванг. Лука вместо  ajntimetrhqhvsetai стои  metrhqhvsetai само в: B*P и
малко други, b, e, q, arm. Думите на И. Христос: “с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени;
и с каквато мярка мерите, с  такава ще ви се отмери”, - са били, навярно, поговорки у древните
юдеи.2 И. Христос се възползвал от тези поговорки. Подобни думи се срещат на няколко места в
Талмуда. На тези, които осъждат своите ближни, често пъти осъжданите отвръщат не със същия
съд и със същата мярка, но даже и с по-строг съд и с по-голяма мярка. На тях и Бог ще отплати
според Своя съд и според техните дела. Думите Си в Мат. 7, 2 и Лук. 6, 38 в И. Христос повторил
в учението Си при морето с притчи, като добавил при тях и други.3

Мат. 7, 3. Tiv de; blevpeiV to; kavrfoV to; ejn tẁ/
ojfqalmẁ/  toù  ajdelfoù  sou,  th;n de;  ejn tẁ/  sw`/
ojfqalmẁ/ doko;n ouj katanoeìV;

А  защо  гледаш  сламката  в  окото  на
брата  си,  пък  гредата  в  своето  око  не
усещаш?

Лук. 6, 41. Ti; de; blevpeiV to; kavrfoV to; ejn tẁ/
ojfqalmẁ/  tou`  ajdelfoù sou, th;n de doko;n th;n ejn tẁ/
ijdivw ojfqalmẁ/ ouj katanoeìV;

А  защо  гледаш  сламката  в  окото  на
брата  си,  пък  гредата  в  твоето  око  не
усещаш?

Думите на И. Христос в Мат. 7, 3 и паралел, трябва да бъдат разбирани не в буквален, а в преносен
смисъл. Под сламка (hJ kavrfh, къс. to; kavrfoV, eoV = пръчица, клечка, сламка) трябва да се разбира
малък грях или малки грехове изобщо, а под греда (hJ dokovV = греда) – голям грях, или големи
грехове изобщо. Тези Свои думи Христос отправя към човек, който осъжда ближния си даже и за
малък грях, а своя голям грях не вижда. Малкият грях на своя ближен той забелязва, обръща на
него внимание и порицава ближния си за него; големия свой грях той обаче не вижда, т. е., не
обръща внимание на него и не се старае да го изправи. Като отправя към
-------------------------------

1 Вж. Хр. Н. Гяуров, Проповедта на И. Христа на планината, Годишн. на Богосл. фак., т. ХХVІ, 1949, с. 33, 36.
2 Вж. епископ Михаил, Еванг. от Матфея, 3. изд., 1877, с. 132.
3 Марк. 4, 24: “с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще се прибави вам, които слушате”.
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такъв човек въпрос, защо постъпва така, след това Христос му напомня, че с какъвто съд той съди
ближния си, с такъв и той самият ще бъде съден, и с каквато мярка мери, с такава и на него ще се
отмери. Някои екзегети – блаж. Теофилакт, Толук и др., обясняват неоснователно думите на И.
Христос в Мат. 7, 3 и парал. по следния начин: човек, който се намира в греховно състояние, не
може да съди правилно за нравствената дейност на своите ближни.1 Думите на Христос в Мат. 7, 3
и парал., разглеждани по своя буквален смисъл, представляват силно преувеличен, хиперболичен
израз.  Когато  човек  има в  окото  си  голям предмет,  голяма прашинка,  неговото  око се  силно
зачервява, поврежда и той не може да гледа с него; ако един такъв човек забележи със здравото си
око малък предмет, малка прашинка в окото на своя ближен, обърне вниманието му на това и се
постарае да извади малката прашинка от окото на ближния си, а за голямата прашинка в своето
око не се погрижва, той ще изпадне в смешно положение и ще бъде упрекнат за тази си постъпка.

Мат. 7, 4.  ]H pẁV ejreìV tẁ/  ajdelfẁ/  sou:  a[feV
ejkbavlw to;  kavrfoV ajpo;  ojfqalmoù  sou:  kai;  ijdouv,  hJ
doko;V ejn tẁ/ ojfqalmẁ/ sou; 

Или, как ще кажеш брату си: чакай да
извадя  сламката  от  окото  ти;  а  пък  на,  в
твоето око има греда!

Лук. 6, 42 а. ]H pẁV duvnasai levgein tẁ/ ajdelfẁ/
sou: ajdelfev, a[feV ejkbavlw to; kavrfoV to; ejn tẁ/ ojfqalmẁ/
sou: aujto;V th;n ejn tẁ/ ojfqalmẁ/ sou doko;n ouj blevpwn;

Или,  как  можеш  каза  на  брата  си:
остави, брате, да извадя сламката от окото ти,
когато сам не виждаш гредата в твоето око?

И думите на И. Христос в Мат. 7, 4 и парал. трябва да бъдат разбирани не буквално, а
преносно; и тук под сламка се разбира малък грях или малки грехове изобщо, а под греда – голям
грях или големи грехове изобщо. На човека, към когото Христос отправил въпрос в Мат. 7, 4 и
парал. и после му напомнил за резултата на неговата постъпка, тук Той задава нов въпрос: как
можеш ти, обръща се към него Христос, да порицаваш своя ближен за малък грях, да се стараеш
да го изправиш, когато у тебе има голям грях, когато ти не се стараеш самия себе си да изправиш?
На този въпрос И. Христос отговаря в следващия стих у еванг. Матея и парал.

Мат.  7,  5.  +Ipokritav,  e[kbale prẁton th;n
doko;n ejk toù  ojfqalmoù  sou,  kai;  tovte diablevyeiV
ejkbalei`n to;  kavrfoV ejk toù  ojfqalmoù  tou`  ajdelfoù
sou.

Лицемерецо, извади първом гредата от
окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш
сламката от окото на брата си.

Лук. 6, 42 б.  +Ipokritav,  e[kbale prẁton th;n
doko;n ejk toù  ojfqalmoù  sou,  kai;  tovte diablevyeiV
ejkbaleìn to; kavrfoV to; ejn tẁ/ ojfqalmẁ/ toù ajdelfoù
sou.

Лицемерецо, извади първом гредата от
окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш
сламката от окото на брата си.

Преносният смисъл на думите сламка и греда продължава и тук. Човек, който има голям
грях или големи грехове изобщо и не обръща внимание на това, не се старае да се изправи, а
забелязва малкия грях, или малките грехове изобщо, у своя ближен и се старае да ги изправи,
постъпва лицемерно. Такъв един човек И. Христос нарича с право лицемерец и се обръща към
него с думите: лицемерецо, очисти първом себе си от големия грях, изправи първом себе си, и
след това се постарай да очистиш ближния си от малкия грях, да го изправиш. Общопризнато
положение е, че не може един учител или проповедник да се старае да изкоренява недостатъци у
другите, ако първом у самия себе си не е изкоренил тези недостатъци.
------------------------

1 Вж. свещ. М. Фивейски, Еванг. от Матфея, Толковая Библия, т. 8, 1911, с. 144.
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р. Разни наставления (Мат. 7, 6; Лук. 6, 31, 43 – 46).
Между отдела “разни наставления” и предидущия няма нито вътрешна, нито външна

връзка; такава връзка няма и между отделните наставления в отдела. Към отдела “разни
наставления” проф. P. Dausch включва и Мат. 7, 1 – 5.1 Това място, обаче, по своето съдържание, е

само по себе си отдел в Проповедта на планината.

1. Да не се хвърля светинята пред псетата и бисерът пред свините (Мат. 7, 6).

Мат. 7, 6. Mh; dw`te to; a{gion toìV kusiv, mhde; bavlhte
tou`V margarivtaV uJmẁn e[mprosqen tẁn coivrwn:
mhvpote katapathvswsin aujtou;V ejn toìV posi;n
aujtẁn, kai; strafevnteV rJhvxwsin uJmàV.

Мат.  7,  6.  Не  давайте  светинята  на
псетата,  и  не  хвърляйте  бисера  си  пред
свинете, за да го не стъпчат с краката си и,
като се обърнат, да ви разкъсат.

В Мат. 7, 2 и Лук. 6, 38 в И. Христос се възползвал, както бе изтъкнато, от употребяваните
между древните юдеи поговорки: “с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени” и “с каквато
мярка мерите, с такава ще ви се отмери” (вж. с. 26). Тука пък Той се възползувал от други две,
употребявани между древните юдеи, поговорки: “не хвърляйте светинята (to;  a{gion) на псетата” и
“не хвърляйте бисера си пред свинете”. Съществителното to; a{gion значи: храм, свято нещо, светиня (ta;
a{gia = святая святых). На санскритски език думите jagus, jagam, jagnam значат: жертва.2 Може да
се предполага, че в древно-юдейската поговорка “не хвърляйте светинята на псетата” под to; a{gion се е
разбирало жертва. На кучетата не трябвало да се хвърля част от жертвата, защото тя се считала за нещо
свято.  На свините не трябва да се хвърля бисер,  защото те не разбират неговата ценност и ще го
стъпчат с краката си. Думите на И. Христос: “за да го (бисера, б. н.) не стъпчат с краката си и, като
се обърнат да ви разкъсат”, - не са взети от поговорката за свините, защото не може да се допусне,
че в нея се е говорело за обръщане на свините и за разкъсване на тези, които им хвърлят бисер. В
думите на И. Христос: “не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините”, -
под светиня и бисер ще трябва да се разбира Божието Слово или Христовото учение; под псета
пък и свини ще трябва да се разбират преносно,  според св.  Йоан Златоуста и други екзегети,
нравствено покварени и жестокосърдечни лица, които не само че не могат да разберат Христовото
учение и не искат да го възприемат, но и често го хулят и осмиват, преследват и убиват тези,
които им го предлагат. До възтържествуването на християнството в римската империя мнозина
жестокосърдечни юдеи и езичници, не само че не възприемали Христовото учение, когато им се
предлагало, но преследвали и убивали тези, които им го предлагали – християните. Имайки пред
вид такива лица, И. Христос, като казва: “не хвърляйте бисера си пред свинете”, - добавя: “за да го
не стъпчат (katapathvswsin) с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат”. Katapathvswsin стои
в: ... и др., vg, sah; у Клим. Александрийски, R. Steph. (Scriv.); katapathvsousin стои в: BCL и др.,
33; y Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et Hort. Думите псета и свини И. Христос употребява в Мат. 7,
6 безлично, тъй, както те са употребени в народните поговорки. Не може да се допусне, че Той ги
употребява  като  обръщения  към  лица,  защото  сам  Той  в  проповедта  Си  на  планината  казва:
“който  каже  на  брата  си:  “рака”,  виновен  ще  бъде  пред  синедриона,  а  който  пък  каже:
“безумнико”, виновен ще бъде за геената огнена” (Мат. 5, 22).

2. За искането, търсенето и хлопането (Мат. 7, 7 – 11)

Мат. 7, 7.  Aijteìte,  kai;  doqhvsetai uJmìn:
zhteìte,  kai;  euJrhvsetai:  krouvete,  kai;
ajnoighvsetai uJmìn.

Искайте, и ще ви се даде; търсете и ще
намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,

-----------------------
1 Die drei alteren Evangelien, 4, Aufl., 1932, 133.
2 Вж. свещ. М. Фивейски, цит. съчин., с. 148.
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Под искане, търсене и хлопане тук трябва да се разбира молитва, молитвено обръщане към
Бога.  Три пъти  И.  Христос  подканя  слушателите  Си,  в  повелителна  форма (искайте,  търсете,
хлопайте), да се обръщат с молитва към Бога. С това Той иска да изтъкне  необходимостта от
молитва към Бога, а също така и да подчертае необходимостта от усилена, усърдна и непрестанна
молитва в някои случаи. Не се определя тук обектът на молитвата. Само при търсенето може да се
предполага, че става въпрос за търсене на помощ, милости щедрост от Бога. С думите Си: “ще ви
се даде”, “ще намерите”, “ще ви се отвори”, - И. Христос изтъква, че всяка усърдна и гореща
молитва към Бога ще бъде удовлетворена.

Мат. 7, 8. PàV ga;r oJ aijtẁn lambavnei, kai; oJ
zhtw`V euJrivskei, kai; tẁ/ krouvonti ajnoighvsetai.

Защото всякой,  който иска,  получава,
и  който  търси,  намира,  и  на  тогос,  който
хлопа, ще се отвори.

Както и предшествуващия – седми стих, така и в 8-ия стих под искане, търсене и хлопане
трябва да се разбира молитва, молитвено обръщане към Бога. И тука И. Христос подчертава, само
че не в повелителна, а в положителна, изявителна форма, необходимостта от усилена, усърдна и
непрестанна молитва в някои случаи и изтъква три пъти, че всяка усърдна и гореща молитва към
Бога ще бъде удовлетворена. “Защото всякой,  казва Той,  който иска,  получава, и който търси,
намира, и на тогос, който хлопа, ще се отвори”. Бъдеще време  ajnoighvsetai (ще се отвори) стои
в: ...CEGKLM и др.; vg, sah, у Клим. Александрийски и др.; у R. Steph. (Scriv.); сегашно време
ajnoivgetai (се отваря) стои в: B, cop, cyrcu и др.; у Lachm., Tregel. Непрестанна и настойчива молитва
към Бога не е противна Нему. “Ако ти, казва св. Йоан Златоуст, често си отправял настойчиви
молби пред хората, би им се видял за непоносим и жесток; но Бога ти раздражаваш повече тогава,
когато не вършиш това към Него. Ако ти постоянно Го молиш, макар и да не получиш наскоро
просимото,  все пак непременно ще го  получиш. Вратата  именно затова е  заключена,  за да те
подбуди към хлопане; затова Той не изведнъж обръща внимание,  за да бъдеш принуден да се
молиш. И тъй, постоянно моли – непременно ще получиш”.

Мат. 7, 9.  ]H tivV ejstin ejx uJmẁn a[nqrwpoV,  o{n
eja;n aijthvsh/  oJ uiJo;V aujtoù  a[rton,  mh;  livqon ejpidwvsei
aujtẁ/;

Мат.  7,  10.  kai;  eja;n ijcquvn aijthvsh/,  mh;  o[fin
ejpidwvsei aujtẁ/;

Има ли помежду ви човек, който, кога
му поиска син му хляб, да му даде камък,

и кога поиска риба, да му даде змия?

Спомагателният глагол ejstivn (Мат. 7, 9) липсва в: B*L, b, c, h, syrcu, cop; y Lachm., Tregel.,
Westc. et Hort; той стои в: ...BCEGKLM и др., a, f, ff1, vg, у св. Киприана, R. Steph. (Scriv.), Tisch.
Думата eja;n (Мат. 7, 10) липсва в: ...BC, 1, 33, 435 и др.; arm, sah; y Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et
Hort; тя стои в EGLUX и др., syrutr, aeth; y R. Steph. (Scriv.). В Мат. 7, 10 вместо aijthvsh/ стои ejthvsei
в: ...BCL и др., 33 и др.; y Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et Hort;  aijthvsh/  стои в EGKM и др., у R.
Steph. (Scriv.).  За да потвърди,  че Бог ще удовлетвори желанието на тези,  които се обръщат с
искрена и гореща молитва към Него, И. Христос привежда два примера, като пита слушателите
Си: има ли между вас човек, който, когато неговият син му поиска хляб, да му даде камък,  и
когато му поиска риба, да му даде змия. Посочват се тук камък и риба, защото камъкът в известни
отношения прилича на хляб, и рибата – на змия. Исус Христос не дава тук отговор на въпроса,
който отправил към слушателите Си,  защото в самия въпрос се съдържа и отговорът, който е
отрицателен. Не може да се допусне от един баща, когато син му поиска хляб, да му даде камък, и
кога поиска риба, да му даде змия. Както не е възможно бащата да не удовлетвори желанието на
своя син, също така не е възможно, и даже още повече не е възможно, да не удовлетвори Бог
молитвите на Своите чеда. Такова заключение прави И. Христос в следващия стих.
Мат.  7,  11.  Eij ou\n uJmeìV,  ponhroi;  o[nteV,  oi[date
dovmata ajgata;  didovnai toìV tevknoiV uJmẁn,  povsw/
ma`llon oJ Path;r uJmẁn +O ejn toìV oujranoìV dẁsei
ajgaqa; toi`V aijtoùsin Aujton; 

И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете
да давате на чедата си добри деяния,  колко
повече вашият Отец небесен ще даде блага на
ония, които Му искат?
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Прилагателното  ponhrovV значи:  мъчен, труден, лош, зъл,  лукав. В българския синодален
превод то е преведено със значение лукав. Защо И. Христос нарича тук човеците изобщо лоши,
лукави? Не може да се признае за правилно обяснението на някои екзегети,  че Той ги нарича
такива, защото не били още очистени от първородния грях. Може да се приеме, че Той ги нарича
такива, защото у тях се приявява повече лошото, отколкото доброто. “Цял свят лежи в злото”,
казва ап. Йоан (І Йоан. 5, 19). И в 11-ия стих И. Христос не дава пряк отговор на въпроса в 10-ия
стих.  Той отговаря косвено,  като казва: “и тъй, ако вие,  бидейки лукави, умеете да давате на
чедата си добри даяния . . .,” – значи, според Него, бащата не може да даде на сина си камък
вместо  хляб  и  змия  вместо  риба.  Като  дава  такъв  отговор,  Христос  извежда  по-нататък
заключението:  “колко повече вашият  Отец небесен ще даде  блага  на  ония,  които  Му искат?”
Нарича се тук Бог небесен Отец, за да се посочи, за кой Отец се говори. Бог, като добър баща, и не
само добър, но и вседобър, всемогъщ и всемилостив, ще изпълни желанието на тези, които се
обръщат към Него с искрена, гореща и усилена молитва.Думите Си за искане, търсене и хлопане
(Мат. 7, 7 – 11) И. Христос повторил, с изменения, в наставленията Си също за искане, търсене и
хлопане, дадени след притчата за приятеля и неговия гост.1

3. За златното правило в отношенията на човека към ближните му (Мат. 7, 12; Лук. 6, 31)

Мат.  7,  12.  Pavnta ou\n o{sa a]n qevlhte i{na
poiw`sin uJmi`n oi{  a[nqrwpoi,  ou{tw kai;  uJmeìV poieìte
aujtoìV: ou|toV gavr ejstin oJ novmoV kai; oiJ profh̀tai.

Прочее,  всичко,  което  искате  да
правят  вам човеците,  същото  правете  и вие
тям; защото това е законът и пророците.

Лук. 6, 31.  Kai;  kaqw;V qevlete i{na poiẁsin
uJmìn oiJ a[nqrwpoi, kai; uJmeìV poieìte aujtoìV oJmoivwV.

И  както  искате  да  постъпват  с  вас
човеците, тъй и вие постъпвайте с тях.

Думата ou\n = разбира се, наистина, и тъй, прочее, следователно, - липсва в ...*L и др., syrsch, arm;
тя стои в: ...BEGKM и др., vg, sah, syrcu; y R. Steph. (Scriv.): Tisch. и др. Запазва я и св. Йоан Златоуст.
Спасителят, обяснява той, “не казал просто: “всичко, което искате,” – но: прочее (ou\n), всичко, което
искате; думата “прочее” Той употребил не без цел, но с особена мисъл. Ако искате, казва Той, да
бъдете чути, правете, свен казаното от Мене, и това.”2 Различни мнения се изказват от екзегетите
относно връзката на 12-ия стих с предшествуващите. Според Bleek, Holtzmann3 мястото на този
стих е след Мат. 5, 42; според други екзегети – след Мат. 7, 5. Тъй като този стих стои в отдела
“разни наставления”, не може да се търси връзка между него и други места. Във старозаветната
книга Товит,  4,  15,  се казва:  “което е тебе омразно, недей го прави другиму”. Подобна мисъл
изказвал и рав. Hillel, съвременник на И. Христос: “каквото на тебе е омразно, не го прави на
ближния  си;  това  е  целият  закон,  и  другото  е  тълкувание  на  него.  Иди  и  научи  това”  (bab
Schabbath)4. В това правило, казва Bern. Weiss, е проявен студен егоизъм: да не причинява човек
вреда на другите, за да не му причиняват и те вреда5. Ми-
----------------------------

1 Лук. 11, 9 – 13. – 9. И аз ви казвам: искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се
отвори; 10. защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори. 11. И
кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? 12.
Или, ако поиска яйце, ще му даде скорпия? 13. И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на
чедата си, колко повече Отец небесний ще даде Дух Светий на ония, които Му искат?”

2 Тълк. на еванг. от Матея, бес. 23, 5.
3 Вж. Bern. Weiss, Das Matthaus Evang., 8 Aufl., 1910, 156.
4 Вж. Th. Zahn, Das Evang. d. Matthaus, 4. Aufl., 1922, 311.
5 Цит. съчин., с. 156.
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сълта в Мат. 7, 12 се среща, в друга форма, в древността при Исократ (ІV в. пр. Р. Хр.), Аристотел,
Филон Александрийски, Сенека, Конфуций и др. Тази мисъл обаче най-добре е изразена от И.
Христос. От златното правило за отношението на човека към ближните му (Мат. 7, 12; Лук. 6, 31)
се възползвал философът Кант. Априорната форма на всички нравствени норми той изразява по
следния начин: “постъпвай тъй, че максимата на твоето действие чрез твоята воля да бъде всеобщ
закон на природата.”1

След като посочва разни правила, от които християните да се ръководят в своя живот в
отношенията си към ближните, Христос обединява тези правила в едно, на което придава особена
важност.  “Защото  това  е  законът  и  пророците”,  казва  Той.  Значи  всичко  това,  за  което  учи
законът, за което учат пророците, се съдържа в това правило. Напълно сполучливо това правило е
наречено “златно правило”. Това правило има също такова значение, каквото имат и двете, най-
големи заповеди,  посочени  от  Христос,  когато  един  законник  Го запитал,  коя  е  най-голямата
заповед в закона.  След като посочил двете най-големи заповеди, Той също казал:  “на тия две
заповеди се крепи целият закон и пророците” (Мат. 22, 40). Може ли да се допусне, че ние трябва
да правиме на другите това, което нам е желателно, може ли да бъде желателно на другите? И.
Христос има пред вид тука не индивидуалните желания на човека, а желанията, които са общи на
всички човеци.

4. За тесните и широки врата и за тесния и широк път (Мат. 7, 13, 14)

Мат.  7,
13. Eijsevlqete dia; th̀V stenh̀V puvlhV: o{ti plateìa hJ
puvlh kai;  eujruvcwroV hJ oJdo;V hJ ajpavgousa eijV th;n
ajpwvleian,  kai;  polloiv eijsin oiJ eijsercovmenoi dij
aujth`V:

Мат.  7,
14.  o{ti stenh;  hJ puvlh,  kai;  teqlimmevnh hJ oJdo;V
ajpavgousa eijV th;n zwh;n,  kai;  ojlivgoi eijsin oiJ
euJrivskonteV aujthvn.

Влезте  през тесните  врата;  защото
широки са вратата и просторен е пътят, който
води  към  погибел,  и  мнозина  са,  които
минават през тях;

защото  тесни  са  вратата  и  стеснен  е
пътят,  който  води  в  живота,  и  малцина  ги
намират.

Вместо eijsevlqete стои eijsevlqate в: ...BC, 157 и др.; у Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et Hort;
eijsevlqete стои в: EGKM и др.; у R. Steph. (Scriv.). Думата hJ puvlh в Мат. 7, 13 липсва след думата
plateìa в: ...*, a, b, c; у Клим. Александрийски, Ориген, Lachm., Westc. et Hort (y Tisch. е поставена
в скоби); тя стои в: ...BCGKLM и др., f, g, vg, syrutr, cop, arm; y R. Steph. (Scriv.). В Мат. 7, 14 вместо
o{ti стои tiv (защо, що, как, колко) в: ...BEGKLM и др.: vg, syrutr, go: y Lachm., Tregel.; o{ti стои в: ...*B* и
др.;  cop,  arm;  y R.  Steph. (Scriv.),  Tisch. Думата hJ puvlh в Мат. 7, 14 липсва в: някои минускулни
ръкописи (малко на брой), у някои древни църковни писатели: Климент Александрийски и др.; тя
стои в: почти всички майускулни ръкописи, b, c, f, vg, syrutr,  при Ориген; у R. Steph. (Scriv.); y
Lachm. и Tisch. тя е поставена в скоби.

Под тесни врата и стеснен път в Мат.  7, 13,  14,  се разбира живот,  при който човек се
ръководи от вярата в Бога и дадения от Него нравствен закон. Този живот тук Христос нарича
тесни врата и стеснен път, защото при неговото водене се срещат много затруднения и пречки;
вярващият и праведният човек много пъти изпитва разни скърби, бедствия, преследвания, гонения
и др. “Който иска да върви след Мене, казва И. Христос, нека се отрече от себе си, да вземе кръста
си  и  Ме  последва”  (Марк.  8,  34).  Не винаги  обаче животът  на  вярващия  и  праведен  човек е
изпълнен  със  скърби,  бедствия,  притеснения  и  др.;  в  него  има  също  така  мир,  спокойствие,
радости, щастие, блаженство и др. Праведният и изпълнен с вяра в Бога
-----------------------

1 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,  Kants gesammelte Schriften, herausg. v.  der Konigl.  Preussisch. Akad. d.
Wissensch., B. IV, 421.
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човек се нарича в първия псалом “блажен”. И. Христос нарича в проповедта Си на планината
кротките, милостивите, чистите по сърца блажени (Мат. 5, 5 и сл.). “Игото Ми е благо, и бремето
Ми леко”, казва пак Христос (Мат. 11, 30).  Когато човек влиза през тесните врата и върви по
стеснения път, т. е., когато се ръководи през време на земния си живот от вярата в Бога и дадения
от Него нравствен закон, получава вечен живот. Малцина са обаче тези, които влизат през тесните
врата и вървят по стеснения път. “Тесни са вратата, казва Исус Христос, и стеснен е пътят, който
води в  живота, и малцина ги намират”.  Тук под живот ще трябва да се разбира вечен живот,
спасение. – Под широки врата и просторен път в Мат. 7, 13, 14, се разбира живот, при който човек
не се ръководи от вярата в Бога и дадения от Него нравствен закон. Широки врата и просторен път
се нарича този живот, защото често пъти тези, които живеят без вяра в Бога, против своята съвест
и  нравствения  закон,  лесно  придобиват  материални  блага,  отдават  се  на  преходни  земни
удоволствия и наслади. Такива хора обаче много пъти през време на земния си живот изпитват
скърби и нещастия. “Скръб и утеснение, пише ап. Павел на римляните, върху душата на всеки
човек, който прави зло” (2, 9). Широките врата и просторният път, т. е., животът без вяра в Бога и
против даденият от Него нравствен закон води към гибел; въпреки това мнозина минават през
широките врата и вървят по просторния път. “Широки са вратата, казва И. Христос, и просторен е
пътят, който води към гибел, и мнозина са, които минават през тях”. Своите думи за тесните врата
Исус Христос произнесъл, в друга форма, и друг път през време на земната си проповед.1

5. За пазенето от лъжливи пророци (Мат. 7, 15 – 20; Лук. 6, 43 – 45)

Мат. 7, 15. Prosevcete de; ajpo; tw`n yeudoprofhtw`n,
oi{  tineV e[rcontai pro;V uJmàV ejn ejnduvmasi
probavtwn, e[swqen de; eijsi luvkoi a{rpageV.

Пазете  се  от  лъжливите  пророци,
които  дохождат  при  вас  в  овча  кожа,  а
отвътре са вълци грабители.

Думата пророк се употребява в Св. Писание с две значения:  1) човек,  който предсказва
бъдещето; 2) наставник, учител. Тук тя е употребена със значение: наставник, учител. Под лъжлив
пророк  тук се  разбира  такъв  наставник,  който  наставлява  другите на  това,  което  сам  той  не
притежава, не върши. За лъжливи пророци, които проповядвали не истина, а лъжа, се говори във
Стария Завет: Иер. 6, 13 и сл.; 23, 14 сл.; Йез. 13, сл. Овцата е символ на кротост, незлобие; вълкът
пък  е  символ  на  грабителство,  на  кръвожадност.  По своята  външност  лъжливите  пророци  се
показват за облечени в овча кожа, т. е., за кротки и незлобливи, а отвътре, в действителност са
вълци грабители. Те се показват за милостиви и учат другите, а ограбват всички, когато могат да
направят това, като не пожалват даже и бедните. Такива са били мнозина книжници и фарисеи.
“Горко вам книжници и фарисеи лицемери, казва И. Христос, задето давате десятък от гьозум,
копър  и  кимион,  а  сте  оставили  най-важното  в  закона:  правосъдие,  милост  и  вяра;  ...  задето
изпояждате домовете на вдовиците.” (Мат. 23, 23, 14).

Мат.  7,  16.  =Apo;  tẁn karpẁn aujtẁn
ejpignwvsesqe aujtouvV.  Mhvti sullevgousin ajpo;
ajkanqẁn stafulhvn, h] ajpo; tribovlwn su`ka;

По плодовете им ще ги познаете. Бере
ли се грозде от тръни, или смокини от репей?

Лук.  6,  44.  {Ekaston ga;r devndron ejk toù
ijdivou karpoù  ginwvsketai:  ouj ga;r ejx ajkanqẁn
sullevgousin sùka,  oujde;  ejk bavtou trugẁsi
stafulhvn.

Понеже  всяко  дърво  се  познава  по
своя плод; защото не от тръни берат смокини,
нито от къпини късат грозде.

-----------------------------
1 През време на пътуването Си от Задиорданската страна за Ерусалим И. Христос, когато някой Го запитал,

малцина ли са тези, които се спасяват, казал също: “подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви,
мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат” (Лук. 13, 24).
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Тъй като лъжливите пророци се прикриват – отвън са облечени в овча кожа, а отвътре са
вълци грабители, затова И. Христос тук посочва, как могат те да бъдат познавани. “По плодовете
им ще ги познаете”, - казва Той. Под плодове тук ще трябва да се разбират дела, а не учение, както
мислят някои екзегети – бл. Йероним и др. Лъжливите пророци учат на едно, а сами вършат друго.
Като задава въпрос, в който в същото време се съдържа и отговор – отрицателен, Христос изтъква
следната мисъл: както не се бере грозде (stafhlhvn) от тръни (у Лука “от къпина”), или смокини от
репей –  ajpo;  tribovlwn – (у Лука “от тръни”), също така не  могат да се очакват добри дела от
лъжливите пророци. Думата oJ trivboloV значи: бодил, репей (trivboloV, 2 = тривърхов, бодлив).

Мат.  7,  17.  Ou{tw pàn devndron ajgaqo;n
karpou;V kalou;V poiei`:  to;  de;  sapro;n devndron
karpou;V ponhrou;V poieì.

Мат.  7,  18.  Ouj duvnatai devndron ajgaqo;n
karpou;V ponhrou;V poieìn,  oujde;  devndron sapro;n
karpou;V kalou;V poieìn.

Не  може  добро  дърво  да  дава  лоши
плодове,  нито  лошо  дърво  да  дава  добри
плодове.

Тъй,  всяко  добро  дърво  дава  добри
плодове, а лошо дърво дава лоши плодове.

Лук. 6, 43.  Ouj gavr ejsti devndron kalovn,
poioùn karpo;n saprovn:  oujde;  devndron saprovn,
poioùn karpo;n kalovn.

Защото  няма  добро  дърво,  което  да
дава  лош плод,  нито  лошо  дърво,  което  да
дава добър плод.

Вместо  poieìn (от  poievw = правя)  в  Мат.  7,  18  стои  ejnegkeìn (от  fevrw =  нося)  в:  ...B,  у
Оригена, Tisch.; poiei`n стои в: почти във всички майускулни ръкописи – CEGK и т. н.; у R. Steph.
(Scriv.),  Lachm.,  Tisch. (1859 г.).  Не могат лъжливите пророци да дават добри плодове – добри
дела, защото само доброто дърво дава добри плодове; лошото дърво дава лоши плодове. Същата
мисъл се изтъква и в Мат. 7, 18, Лук. 6, 43, само че в отрицателна форма: “не може” (Мат.), “няма
добро дърво” (Лук.).

Мат. 7, 19. Pàn devndron mh;  poioùn karpo;n
kalovn, ejkkovptetai kai; eijV pùr bavlletai.

Всяко  дърво,  което  не  дава  добър
плод, отсичат и хвърлят в огън.

Когато едно дърво се насажда с цел да дава плодове, естествено, когато то не дава добри
плодове, отсича се и се хвърля в огъня; то може след отсичането да бъде употребено и за друго.
Под лошо дърво, недаващо добър плод, в Мат. 7, 19, се разбира преносно лош човек, който няма
вяра в Бога и не живее съгласно дадения от Него нравствен закон. Подобно на лошото дърво,
такъв човек се отсича и хвърля в огъня. Под отсичане може да се разбира отстранение от Божието
царство  или  пък  отнемане на  живота,  смърт  или  друго наказание,  а  под  хвърляне в  огъня  –
наказание в бъдещия живот, хвърляне във вечния огън.

Мат.  7,  20.  [Arage ajpo;  tw`n karpẁn aujtw`n
ejpignwvsesqe aujtouvV.

И  тъй,
по плодовете им ще ги познаете.

Предлогът  ajpo;  стои почти във всички майускулни кодекси - ...BEG и т.  н. и почти във
всички издания на новозав. гръцки текст; вместо него стои ejk в: C; в повечето ръкописи на Itala и
във vg стои предлогът ex. В Мат. 7, 20 И. Христос прави заключение към думите Си относно
лъжливите пророци в стиховете 15 – 19. “И тъй, по плодовете им ще ги познаете”, залючава Той.
Същата мисъл, не във форма на заключение, Той изказва в началото на 16-ия стих.
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Лук.  6,  45.  JO ajgaqo;V a[nqrwpoV ejk toù  ajgaqoù
qhsaurou`  th̀V kardivaV aujtoù  profevrei to;  ajgaqovn:
kai;  oJ ponhrovV a[nqrwpoV ejk toù ponhrou` qhsauroù
th̀V kardivaV aujtoù profevrei to; ponhrovn: ejk ga;r toù
 perisseuvmatoV th̀V kardivaV lalei` to; stovma aujtoù.

Добрият  човек  от  доброто  съкровище  на
сърцето си изнася добро, а лошият човек от
лошото  съкровище  на  сърцето  си  изнася
лошо;  защото  от  препълнено  сърце  говорят
устата му.

В Лук. 6, 45 а липсва местоимението aujtou` в: ...B, y Tisch., Westc. et Hort; то стои в: ALX и
др., vg, при Ориген, R. Steph. (Scriv.), Lachm., Tisch. (1859 г.). Думата  a[nqrwpoV в Лук. 6, 45 б
липсва в: ...*BDL, 130, 131, a, b, cop; y Tisch., Tregel., Westc. et Hort; тя стои в: ... c) ACX и др., c, e,
f, vg, syrutr и др.; у R. Steph. (Scriv.). В Лук. 6, 45 б изразът qhsauroù th`V kardivaV aujtou` липсва в: ...
BDL, 1, 69, 131 и др.; у Tisch.,  Tregel.,  Westcot et Hort; той стои в:  ACX и др.,  c,  e,  f,  syrutr;  y R.
Steph.  (Scriv.).  Лъжливите пророци могат да бъдат познавани по плодовете им, защото се знаят
плодовете на добрия и лошия човек. Добрият човек има добро съкровище в сърцето си и от него
изнася добро; лошият човек има лошо съкровище в сърцето си и от него изнася лошо. Сърцето на
лошия човек е препълнено със злини; изобилието на злините подбуждат устата му да говорят, и да
говорят, разбира се, лошо. “Защото от преизпълнено сърце, казва И. Христос, говорят устата му”.
Мислите Си в Мат. 7, 15 – 20 и Лук. 6, 44, 43, 45 Христос изказал с някои изменения, и когато
говорил за непрощаването на хулата против Св. Дух1. 

6. За воденето на слепец от слепец и за изравняването на ученика с учителя му 
    (Лук. 6, 39, 40)

Лук. 6, 39. Ei\pe de;  parabolh;n aujtoìV: mhvti
duvnatai tuflo;V tuflo;n oJdhgeìn; oujci; ajmfovteroi eijV
bovqunon pesoùntai; 

Каза им и притча:  нима може слепец
слепеца да води? не ще ли паднат и двамата в
яма?

Вместо pesoùntai стои ejmpesoùntai в: BDLP и др., 1, 13, 69; у Lachm., Tisch., Treg., Westc. et
Hort; pesoùntai стои в: ...AC и др., 33 и др., vg; y R. Steph. (Scriv.). Думата притча тук е употребена
със значение на пословица. С въпрос, в който се съдържа едновременно и отговор, И. Христос
изтъква, че не може слепец да води слепец, защото ако води, тогава и двамата ще паднат в яма.
Тази истина е тъй очевидна, че не се нуждае от доказателства. Думите на И. Христос в Лук. 6, 39
стоят във връзка с отдела “за пазенето от лъжливи пророци”. Както не може лъжливият пророк,
като учител и наставник, да учи другиго, също така не може слепец да води слепец. Когато И.
Христос изобличавал фарисеите относно преданието за старците, казал за фарисеите: “оставете ги:
те са слепи водачи на слепци; ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата” (Мат. 15,
14).

Лук.  6,  40.  Oujk e[sti maqhth;V uJpe;r to;n
didavskalon aujtoù: kathrtismevnoV de; pa`V e[stai wJV
oJ didavskaloV aujtoù.

Няма ученик по-горен от учителя си;
но  всеки,  след  като  се  усъвършенства,  ще
бъде като учителя си.

-----------------------
1 Мат. 12, 33 – 37. – 33. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо

и плода му за лош; защото по плода се познава дървото. 34. Рожби ехидни! Как може да говорите добро, когато сте
зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. 35.  Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася
добро; а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. 36. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат
човеците, ще отговарят в съдния ден: 37. Защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден.
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Местоимението aujtou`  в Лук. 6, 40 а липсва в: ...BDL и др., 1, 13, 33 и др., vg; у Оригена,
Lachm., Tisch., Tregel., Westc. et Hort; то стои в: АСР и др., syrutr, arm; y R. Steph. (Scriv.). Когато
учениците са старателни, могат да научат много от учителя си; някои могат даже и да се изравнят
с него. Може ли обаче да се допусне, че никой не може да надмине учителя си? Думите на И.
Христос в Лук. 6, 40 имат следния смисъл: докато ученикът се учи от учителя си, докато той се
усъвършенствува под негово ръководство, той не може да бъде, да стане по-горен от него; може в
някои  случаи да  се  изравни  с  него.  Когато  обаче ученикът  има големи способности  и  когато
започне сам да работи върху себе си, като чете и се занимава по книги, написани от други, или пък
като се ръководи по-късно от други лица, по-горни от неговия учител,  тогава той, разбира се,
може да надмине своя учител, да стане по-горен от него. Мисълта Си, че ученикът не може да
бъде по-горен от учителя си, И. Христос изразил също, в друга форма и в друга връзка, в речта Си
към 12-те апостоли, като ги изпращал на проповед1.

7. За необходимостта не само от вяра и молитва, но и от добри дела 
   (Мат. 7, 21 – 23; Лук. 6, 46)

Лук. 6, 46. Tiv de; Me kaleìte: Kuvrie, Kuvrie,
kai; ouj poieìte a{ levgw;

 И защо Ме зовете: Господи, Господи!
а не вършите, каквото казвам?

В проповедта Си на планината Исус Христос учил Своите слушатели на много неща; учил
ги  Той,  как  да  се  молят  и  им дал образец на  молитва  към  Бога  (Мат.  6,  9  –  13).  В края  на
проповедта  Си  Той изтъква  чрез  въпрос  (Лук.  6,  46),  в  който  се съдържа и  отговор,  че  не  е
достатъчно човек само да се моли на Бога, да казва само “Господи, Господи!”, но трябва и да
върши това, на което Той поучава. “И защо, пита Христос, Ме зовете Господи, Господи! а не
вършите,  каквото  казвам?”  Молитвата  без  дела,  без  нравствено  съвършенство,  губи  своето
значение. Под думите “Господи, Господи” може да се разбира не само молитва към Бога, но и
проява на вяра в Него. Значи, и вярата в Бога без дела, без нравствено съвършенство, губи своето
значение. “Както тялото без дух е мъртво, казва ап. Яков, тъй и вярата без дела е мъртва” (Як. 2,
26).

Мат. 7,  21.  Ouj pa`V oJ levgwn Moiv:  Kuvrie,
Kuvrie,  eijseleuvsetai eijV th;n Basileivan tẁn
Oujranẁn: ajll’ oJ poiẁn to; qevlhma toù PatrovV Mou
Tou` ejn oujranoìV.

Не  всеки,  който  Ми  казва:  Господи,
Господи!  ще  влезе  в  царството  небесно,  а
оня,  който  изпълнява  волята  на  Моя  Отец
небесен.

И тук, както в Лук. 6, 46, под думите “Господи, Господи!” се разбира не само молитва към
Бога,  но  и  вяра  в  Него.  Смисълът  на  думите: “ще влезе  в  царството  небесно”  е:  ще  получи
спасение, бъдещ вечен живот. Под думите пък: “който изпълнява волята на Моя Отец небесен”, -
се  разбира  такъв  човек,  който  изпълнява  нравствения  закон,  даден  от  Бога,  тъй  като  в  този
нравствен закон  е  изразена  волята  на  небесния  Отец,  на  Бога.  На 27 места в  Евангелието И.
Христос нарича Бога – Отец; само тука обаче и у ап. Йоан, 5, 17, Той Го нарича Негов – “на Моя
Отец небесен”. В думите на И. Христа, съдържащи се в Мат. 7, 21, се излага една особено важна
догматична  истина:  спасение,  наследяване на  вечен  живот  –  влизане  в  небесното  царство,  се
добива не само с молитва към Бога, не само с вяра в Него, с изповядване на истините на вярата, но
и с добри дела, с нравствено съвършенство, постигнато чрез изпълнение на нравствения закон,
чрез изпълнение на вложената в него воля на небесния Отец, на Бога. Като обяснява думите на И.
-----------------------------

1 Мат. 10, 24, 25. – 24. Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си: 25. доста е за
ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул,
то колко повече домашните му?

37



Христос в Мат. 7, 21, св. Йоан Златоуст казва: “Действително, Той иска тук да покаже, че вярата
без дела не значи нищо; като разширява, по нататък, тази мисъл, Той прибавя и чудесата, като
показва с това, че не само вярата, но даже и чудесата не принасят никаква полза на този, който ги
извършва, ако няма добродетел.”1

Мат. 7, 22. Polloi; ejroùsi Moi ejn ejkeivnh/ th̀/
hJmevra/:  Kuvrie,  Kuvrie,  ouj tẁ/  Sẁ/  ojnovmati
proefhteuvsamen,  kai;  tẁ/  Sẁ/  ojnovmati deimovnia
ejxebavlomen,  kai;  tẁ/  Sẁ/  ojnovmati dunavmeiV polla;V
ejpoihvsamen;

Мат. 7, 23. Kai; tovte oJnologhvsw aujtoìV, o{ti
oujdevpote e[gnwn uJmàV:  ajpocwpeìte ajp’ jEmoù  oiJ
ejrgazovmenoi th;n ajnomivan.

Мнозина  ще  ми  кажат  в  оня  ден:
Господи,  Господи!  не  в  Твое  ли  име
пророкувахме?  И  не  в  Твое  ли  име  бесове
изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса
правехме?

 И тогава ще им кажа открито: никога
не съм ви познавал; махнете се от Мене вие,
които вършите беззаконие.

Proefhteuvsamen стои  в:  B2)EGKM  и  много  майускулни ръкописи;  у  R.  Steph.  (Scriv.);
ejprofhteuvsamen стои в: ...B*CL и др., 13, 33, 124. Под думите “в оня ден” ще трябва да се разбира
денят при второто пришествие на И. Христа, когато ще се произведе всеобщият съд. В този ден
мнозина ще кажат на Христос, Който ще произвежда съда: “Господи, Господи! не в Твое ли име
пророкувахме?  И  не  в  Твое  ли  име  бесове  изгонвахме?  И  не  в  Твое  ли  име  много  чудеса
правехме?” Кои са тези мнозина, обяснява се в следващия 23-и стих. Те са тези, които са вършили
“беззаконие”. На тях И. Христос ще каже: “никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие,
които вършите беззаконие”. Подобен израз се среща в Псал. 6, 9: “махнете се от мене всички,
които  вършите  беззаконие”.  Може  ли  да  се  допусне,  че  хора,  които  вършат  беззаконие  да
пророкуват, да изгонват бесове и да вършат чудеса? Такова нещо не може да се допусне. Вяра без
добри дела, без стремеж към нравствено съвършенство, не е истинска, дейна вяра; тя е “мъртва”,
както казва ап. Яков (Як. 2, 26). Ап. Йоан съобщава на И. Христос за един човек, който изгонвал
бесове, но не ходил след апостолите (Марк. 9, 38; Лук. 9, 49). За този човек обаче не се казва, че
вършил  беззаконие.  Някои  длъжностни  лица  в  църквата,  свещеници  и  др.,  макар  да  не  се
отличават  с  нравствено  съвършенство,  извършват  обреди  и  тайнства,  чрез  които  се  осветяват
разни предмети, прощават се грехове, дава се телесно изцеление; това обаче се извършва не от
самите тях,  а от  Божията благодат,  която  действува в  тях,  като  длъжностни  лица в църквата.
Могат да се посочат примери и във Стария Завет, казва св. Йоан Златоуст, от които се вижда, че
“благодатта действувала чрез недостойни за благо на другите “.2 Думите: “Господи, Господи! не в
Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много
чудеса правихме?” – не трябва да се разбират буквално. С тях се изтъква, че ако някои хора даже
биха  имали  дар,  вяра,  да  пророкуват,  да  изгонват  бесове  и  да  вършат  чудеса,  щом  вършат
беззаконие, ще бъдат осъдени и отхвърлени на всеобщия съд. “Махнете се от Мене вие, които
вършите беззаконие”, ще им каже И. Христос; “никога не съм ви познавал”. Ако Христос никога
не ги е познавал, те не са могли в Негово име нито да пророкуват, нито бесове да изгонват, нито
пък да вършат чудеса. Мисъл, подобна на тази в Мат. 7, 22, 23, И. Христос изказал през време на
пътуването Си от Задйорданската страна за Ерусалим, когато някой Го запитал, малцина ли са
тези, които се спасяват.3

--------------------------
1 Тълкув. на еванг. от Матея, бес. 24, 1.
2 Тълкув. на еванг. от Матея, 24, 1.
3 Лук. 13, 25 – 27. – 25. След като стопънинът на къщата стане и затвори вратата, а  виес,  останали отвън,

почнете да хлопате на вратата и да викате: Господи, Господи, отвори ни! и когато Той ви отвори и рече: не ви зная
откъде сте, - 26. тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Ти поучаваше. 27. И Той
ще рече: казвам ви, не ви зная откъде сте; махнете се от Мене всички, които вършите неправда”.
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с. Заключение (Мат. 7, 24 – 29; Лук. 6, 47 – 49)

1. Слушане и изпълнение наставленията на Исус Христос в проповедта на планината 
     (Мат. 7, 24 – 27; Лук. 6, 47 – 49)

Мат. 7, 24, 25. – 24. PàV ou\n o{stiV ajkouvei
Mou tou;V lovgouV touvtouV,  kai;  poieì  aujtouvV,
oJmoiwvsw aujto;n ajndri; fronivmw/, o{stiV wj/kodovmhte th;n
oijkivan aujtoù ejpi; th;n pevtran:

25.  kai;  katevbh hJ brochv,  kai;  h\lqon oiJ
potamoiv,  kai;  e[pneusan oiJ a[nemoi,  kai;  prosevpeson
th̀/  oijkiva/  ejkeivnh/,  kai;  oujk e[pese:  teqemelivmwto ga;r
ejpi; th;n pevtran.

Лук. 6, 47, 48. – 47. PàV oJ ejrcovmenoV provV
Me kai; ajkouvwn Mou tẁn lovgwn kai; poiẁn aujtouvV,
uJpodeivxw uJmi`n tivni ejsti;n o{moioV.

48.  {OmoiovV ejstin ajnqrwvpw/  oijkodomoùnti
oijkivan, o{V e[skaye kai; ejbavqune, kai; e[qhke qemevlion
ejpi; th;n pevtran:
plhmmuvraV de genomevnhV, prosevrjrJhxen oJ potamo;V th̀/
oijkiva/  ejkeivnh/,  kai;  oujk i[scuse saleùsai  aujthvn:
teqemelivwto ga;r ejpi; th;n pevtran.

И тъй, всекиго, който слуша тия мои
думи  и  ги  изпълнява,  ще  оприлича  на
благоразумен мъж, който си съгради къщата
на камък;

25. и заваля дъжд, и придойдоха реки,
и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и
тя не рухна, защото беше основана на камък.

47. Всеки, който дохожда при Мене и
слуша думите Ми и ги изпълнява, ще ви кажа
кому прилича.

48. Той прилича на човек, който гради
къща и който  изкопа  дълбоко  и който  тури
основите върху камък; 
и  когато  стана  наводнение,  реката напря  на
тая къща и не можа да я разклати, защото бе
основана върху камък.

В Мат. 7, 24 oJmoiwvso стои в: CEGKLM и мн. други, f, h, k, m, q, syrcu и др.; у Rob. Steph.
(Scrivener);  oJmoiwqhvsetai (ще се оприличи) стои в: ...BZ, 1, 13, 33,  124, a, b,  c,  vg,  sah и др.; у
Lachm., Tischend., Tregel., Westcott et Hort. – В Мат. 7, 25 h\lqon стои в: ...CEGKLM и др.; в B, y Tregel.,
Westcott et Hort стои h\lqa; prosevpeson стои в: KLMS и мн. др.; у Rob. Steph. (Scrivener); prosevpesan
стои  в:  ...BCE и др.;  у Tischen.,  Tregel.,  Westcott  et  Hort.  В Лук.  6,  48 вместо  plhmmuvraV  стои
plhmmuvrhV в: ...B*L, 33; y Tischend., Tregel., Westcott et Hort;  plhmmuvraV стои в: AB3)CD и др.; у
Rob. Steph. (Scrivener). Вместо temelivwto ga;r ejpi; th;n pevtran стои dia; to; kalw`V oijkodomeìsqai aujthvn
(защото бе добре  изградена)  в:  ...BL и др.,  33,  157,  syrp;  y Tischend,  Tregel.,  Westcott et Hort;
temelivwto ga;r . . . стои в: ACDX и др., vg, syrsch и др.; у Rob. Steph. (Scrivener). Проповедта Си на
планината И. Христос завършва със заключение, в което изтъква, че е необходимо да се изпълнява
всичко това, на което Той поучава в нея. Това обстоятелство ясно свидетелствува, че изложената у
еванг.  Матея  проповед  на  планината  била  действително  произнесена  от  Христос  и  не  е
комбинация  от  Негови  мисли и  изречения,  произнесени  от  Него при  други  обстоятелства.  И.
Христос оприличава този,  който изпълнява  наставленията Му, на благоразумен мъж, изгръдил
къщата си върху камък. В еванг. от Лука се добавя, че такъв мъж бил изкопал дълбоко и турил
основите на къщата върху камък. Когато завали дъжд, стане наводнение, придойдат реки, задухат
ветрове и напрат на тази къща, не могат да я разклатят, защото е основана върху камък. Под дъжд,
наводнение, придошли реки и ветрове се разбират разни бедствия и нещастия в живота: болести,
смърт,  обиди,  клевети  и  др.;  могат  да  се  разбират  и  лъжеучения.  Човек,  който  възприема  и
изпълнява наставленията на И. Христос, дадени от Него в проповедта Му на планината, не може
да бъде разколебан от бедствията и нещастията в живота, нито пък от разни лъжеучения; той стои
твърдо в своята вяра.
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Мат. 7,  26,  27.  –  26.  Kai;  pàV oJ ajkouvwn
Mou tou;V lovgouV touvtouV,  kai;  mh;  paẁn aujtouvV,
oJmoiwqhvsetai ajndri;  mwrẁ/,  o{stiV wj/kodovmhse th;n
oijkivan aujtoù ejpi; th;n a[mmon:

27.  kai;  katevbh hJ brochv,  kai;  h\lqon oiJ
potamoiv,  kai;  e[pneusan oiJ a[nemoi,  kai;  prosevkoyan
th̀/  oijkiva/  ejkeivnh/, kai;  e[pese: kai;  h\n hJ ptẁsiV aujth̀V
megavlh.

26.  А  всеки,  който  слуша  тия  Мои
думи,  и  ги  не  изпълнява,  ще  заприлича  на
глупав  човек,  който  си  съгради  къща  на
пясък;

27. и заваля дъжд, и придойдоха реки,
и духнаха ветрове, и връхлетяха на тая къща, 

Лук. 6, 49.  JO de;  ajkouvsaV kai;  mh;  poihvsaV
o{moiovVij ejstin ajnqrwvpw/  oijkodomhvsanti oijkivan ejpi;
th;n gh̀n cwri;V qemelivou:

h|  prosevrjrJhxen oJ potamovV:  kai
eujqevwV e[pese,  kai;  ejgevneto to;  rJh̀gma th̀V oijkivaV
ejkeivnhV mevga.

Лук. 6,  49.  А тоя,  който  слуша и  не
изпълнява,  прилича на човек, който съгради
къща на земята без основи; 

и когато реката връхлетя на тая къща,
тя веднага рухна, и срутването й бе голямо и
тя рухна, и срутването й беше голямо.

В Мат.  7,  27  стои  h\lqon в:  BCEKLM и мн.  др.;  в  ...,  у  Westcott  et  Hort  стои  h\lqa.  Вместо
prosevkoyan стои prosevrrhxan в: СМ и малко други; prosevkoyan стои в: ...BEKL и мн. др.; у Rob. Steph.
(Scrivener).  В  Лук  6,  49  вместо  oijkodomhvsanti стои  oijkodomoùnti в:  С,  13,  69,  346;  у  Lachm.;
oijkodomhvsanti стои в: ...ABDL и др., syrutr; y Rob. Steph. (Scrivener). Вместо e[pese стои sunevpesen в:
...ABDL и др., 1, 13, 33, 69 и др.; у Tischend., Tregel., Westcott et Hort; e[pesen стои в: ACX и др., vg;
y Rob. Steph. (Scrivener). Различията между евангелистите Матей и Лука тук са следните: “глупав
човек” (Мат.) – “човек” (Лук.); “на пясък” (Мат.) – “на земята без основи” (Лук); “рухна” (Мат.) –
“веднага рухна” (Лук.).  В еванг.  от  Лука няма думите: “и заваля дъжд,  и придойдоха  реки,  и
духнаха ветрове”. И тука под дъжд, реки и ветрове ще трябва да се разбират разни бедствия и
нещастия в  живота, а също така и разни лъжеуечения.  Човек,  който е възприел повърхностно
наставренията  на  И.  Христос  в  проповедта  Му  на  планината  и  не  ги  изпълнява,  лесно  се
разколебава от бедствията и нещастията в живота и от разните лъжеучения; изгубва лесно своята
вяра.

2. Народът се очудва на Христовото учение (Мат. 7, 28, 29)

Мат.  7,  28,  29.  –  28.  Kai;  ejgevnetw,  o{te
sunetevlesen oJ jIhsoùV tou;V lovgouV touvtouV,
ejxeplhvssonto oiJ o[cloi ejpi; th`/ didach`/ jAujtoù:

29.  h\n ga;r didavskwn aujtou;V wJV
ejxousivan e[cwn, kai; oujc wJV oiJ grammateìV.

28.  И когато  Исус свърши тия  думи,
народът се чудеше на учението Му,

29.  защото  Той  ги  поучаваше  като
такъв, който има власт, а не като книжниците
(и фарисеите).

Вместо  sunetevlesen стои  ejtevlesen в: ...BC и др., 1, 33, 124, у Оригена, Lachm., Tischend.,
Tregel., Westcott et Hort;  sunetevlesen стои в: EKLM и мн. други; у Rob. Steph. (Scrivener). След
думата книжници стои местоимението aujtw`n в: ...BC3)K и др., 1, 13, 22 и др., sah, cyrhr и др.; у
Lachm., Tischend., Tregel., Westcott et Hort. В българския синод. превод (в скоби), в църковнослав.
и (в латинския (Вулгата) след думата книжници  стоят думите “и фарисеите”. Тези думи стоят
също в: С 2), 33 и др., a, c, ff 1) и др., vg, cyrcu. От употребения в Мат. 7, 28 глагол  ejkplhvssw
(избивам, изкарвам, смайвам; pass.  поразен съм, очуден съм) се вижда, че наставленията на И.
Христос в проповедта на планината произвели силно впечатление върху народа и той се очудвал
на учението Му. И това обстоятелство свидетелствува, че Христос дей-
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ствително произнесъл изложената у еванг. Матея проповед на планината. Народът се очудвал на
Христовото учение, защото Христос поучавал “като такъв, който има власт, а не като книжниците
и (фарисеите)”. С власт поучавал Той, защото не бил обикновен човек, а въплътен Син Божий.
Учението на книжниците не привличало, а отблъсквало със своята сухост и формализъм. Такива
качества имат и съставените от книжниците  трактати,  запазени в Талмуда. Като повествува за
дейността и чудесата на И. Христос в гр. Капернаум след второто повикване на апостолите Петър,
Андрей, Яков и Йоан, еванг. Марк, казва: “и чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше
като  такъв, който има власт, а не като книжниците” (Марк. 1, 22). И еванг. Лука, като описва
заселването на И. Христос в гр. Капернаум и дейността Му в този град, казва: “и бяха смаяни от
учението Му, понеже словото Му беше с власт” (Лук. 4, 32).

Не  само  народът,  който  слушал  наставленията  на  Исус Христос  в  проповедта  Му на
планината,  се  очудвал на  Неговото  учение.  Както  в  миналото,  тъй  и  в  сегашно  време  тази
проповед извиква очудване и възхищение у всички тези, които внимателно я четат и изследват. В
нея са изложени основни истини на християнската нравственост и вяра; в нея също се издига
високо  и  върхът  на  християнската  нравственост:  любов  не  само  към  ближните,  но  и  към
враговете; отвръщане на злото с добро; мир между всички човеци.1

-----------------------------
1 Литература относно проповедта на И. Христа на планината е посочена у: М. Б а р с о в – Сборник статей по

истолковательному и назидательному чтению четвероевангелия, 2. изд., т. І, 1893 г., с. 590 – 593; 636 – 653; P. Dausch
– Die drei alteren Evangelien, 4. Aufl., 1932, S. 91.

Цитатите  в  ръкописния и печатния гръцки текст на проповедта  на  планината са  посочени според  Const.
Tischendorf  –  Novum Testamentum graece,  ed.  octava,  vol.  I,  1869;  F.  H.  A.  Scrivener  –  JH  kainh;  diadhvkh (Novum
Testamentum, textus Stephanici a. d. 1550), ed. quarta, ab Eb. Nestle correcta, 1906.
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