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ПРЕДГОВОР 

 
На предела между Вехтия и Новия Завет стои величавият образ на св. Йоан 

Кръстител. Последен по време (Мат. 11:13) и най-велик по достойнство (11:9) измежду 
вехтозаветните Божи пророци, той същевременно е непосредственият Предтеча на 
въплътилия се Син Божи - Господ Иисус Христос, Когото е бил удостоен да кръсти в 
струите на свещената река Йордан. Но както Христос Спасителят е бил и продължава да 
бъде „предмет на противоречия" (Лука 2:34) всред хората, така и личността на Неговия 
Предтеча и до днес е предмет на най-различни тълкувания и преценки. Едни, като 
протойерей Сергий Булгаков (в съчинението си „Друг Жениха”), превъзнасят св. Йоан 
Кръстител повече, отколкото е допустимо, приписвайки му, наред с човешкото, още и 
ангелско естество (виж по-долу с. 27-29). - Други пък, като Ренан1, принизяват великия 
Христов Предтеча до степента на последовател на една неправоверна секта, каквато е 
есейството!...  

Това мнение, тенденциозно изказвано от някои рационалисти-протестанти в 
миналото, започва застрашително да си пробива път и сред католическите, та дори и сред 
православните богослови, особено предпоследното десетилетие, откакто през 1947 г. бяха 
открити в една пещера на брега на Мъртвото море редица древни ръкописи, 
произхождащи от някогашните юдейски сектанти - есеи, които през I век преди Христос 
имали своята община в близката до Мъртво море местност Кумран, откъдето идва и 
названието им - кумранити2. 

Главният от тези новооткрити писмени паметници е „Правилникът" на 
кумранската община, но който може да се съди за нейното устройство, както и за живота 
на нейните членове3. 

Въпреки явния сектански характер на общината, мнозина съвременни западни 
учени са склонни да виждат в кумранитите представители на някакво своеобразно, 
неизвестно досега вехтозаветно „монашество"4, и оттук извеждат предположението, че св. 
Йоан Кръстител по време на усамотеното си пребиваване в пустинята (Лука 1:80) се бил 
намирал уж под влиянието на съседната кумранска община и дори, че бил неин член5! 
За да проличи ясно цялата нелепост на такова едно предположение, достатъчно е да се 
даде една правилна представа за самото есейство, 
------------------------ 

1 Daniel Rops, Jesus en Son temps, Paris, 1955, р. 235. 
2 Епископ Михаил (Чуб), К десятилетию открытий на берегах Мертвого моря (ЖМП, 1957, № 12, с. 

54-57). 
3 Виж Проф. Боян Пиперов, Правилникът на Новия съюз (в Годишника на Дух. академия 1955/56 

г., т. 5). 
4 J. Steinmann, Saint Jean - Baptiste et la spiritualite du desert, Paris, 1955, р. 5. 
5 ibidem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



въз основа на сведенията, които дават за него древни писатели, Йосиф Флавий, Филон 
Александрийски и др., както и на изследванията на по-нови учени, като Dr. Emil Schьrer. 

Както вече изтъкнахме, есейството представлявало юдейска секта, самоотлъчила 
се от правоверната юдейска общност през ІІ век преди Христос. Противопоставяйки се на 
властващите юдейски партии на фарисеите и садукеите, есеите - на брой около 4000 - се 
обособили като някакъв закрит „монашески орден", според израза на Schьrer1. Живеейки 
безбрачно (Jos. Flav. Bell. jud., II, 8, 2)2, те се предавали на пост и подвижничество ( ibid., 
II, 8, 5)3, като приписвали очистващо значение на често извършваните у тях умивания. В 
социално отношение - те се отличавали с презрение на богатството и стремеж към 
нестежателност, отхвърляли робството (Philo, Quod omnis probus liber sit, c. 77, 79)4 и не 
си служели с клетва (Jos. Flav., Bell. jud. П, 8, 6)5. Тази благовидна външност, обаче, 
прикривала тъмна същност, както може да се заключи от следните съпоставки: 

1) Стремежът към подвижничесо изтощаване на тялото, който трябва да има за 
цел покоряването му на духа, у есеите имал за основа тяхната погрешна дуалистическа 
представа за човешкото тяло като „тъмница на душата", според точния израз на Йосиф 
Флавий (Ве11., jud., II, 8, 11)6, който сам открива в това пряко елинско, т. е. езическо 
влияние (срв. Аntiquit. XV, 10, 4). Рrоf. Schьrer се присъeдинява към това мнение и 
утвърждава, че есейското дуалистическо учение, което приема предсъществуването на 
душата, „не е юдейско"7. По нататък Schьrer уточнява чуждите езически влияния, по чиято 
вина се създало това погрешно учение у есеите, а именно: под влияние на „будизма, 
парсизма, сирийското езичество, питагорейството"8. Като подчертава особеното влияние 
на последното, Schьrer заключва, че „есейството е една секта, отделила се от почвата на 
същинското юдейство (к. н.)... с цел на осъществяване на един сроден с питагорейството 
жизнен идеал (к. н.)9. 

Толкова повече това учение е чуждо на истинското християнство, което заедно със 
св. ап. Павел признава човешкото тяло за “храм на Духа Светаго" (1 Кор. 6:19).  

2) Аскетическото въздържане от месна храна, което поначало е християнски 
монашески идеал, е носело у есеите също погрешен смисъл на погнуса, което е в разрез с 
разрешаваната от Бога месна храна след потопа (Бит. 9:3), и е изрично забранено от 51-во 
и 53-то апостолско правило. Обаче у есеите вегетарианството им  
------------------------ 

1 Dr. Emil Schьrer, Geschichte des jьdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 4, Aufl., 2. Bd., Leipzig, 
1907, S. 654. 

2 Joseph Flavius, Opera, - graece et latine, - Paris. vol. II, p. 96. 
3 Ibidem, p. 97. 
4 Philo Alexandrinus, Opera, Berolini, 1915, vоl. VI, рр. 22, 23, 
 5 Jos. Flavius, ibid., v. II p. 97. 
 6 Ibidem, p. 99. 
 7 Dr. Em. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes., Bd. II, S. 676. 
 8 Ibidem, S. 677. 
 9 Ibidem, S. 679-680. 
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служело и за благовиден предлог да отхвърлят изобщо вехтозаветните кръвни жертви, 
защото били свързани с убиване на животни. За това Филон Александрийски 
свидетелства, че есеите „макар извънредно да почитат Бога, не принасят в жертва 
животни" (Quod omnis probus liber sit, сар. 75)1. 

Но знае се какво голямо значение придавал Божият закон на кръвните вехтозаветни 
жертви и особено - на жертвата на пасхалното агне (Изх. 12:3 сл.), като заплашвал с 
изтребване изсред народа всеки израилтянин, който не принасял на Бога пасхалната 
жертва (Числ. 9:13). Затова напълно логично Schьrer заключва, че отхвърлянето на 
кръвните жертви от есеите означавало един пълен разрив със същинското (правоверното - 
б. н.) юдейство (к. н.), който не можел да бъде загладен чрез това, че есеите изпращали 
дарове за Йерусалимския храм"2. 

Освен това като се има предвид, че кръвните жертви и особено пасхалната, преди 
изобразявали Христовата изкупителна саможертва и че поръсването с жертвената кръв 
символично освещавало вярващите (срв. Евр. 9:8-14), - явно е, до каква степен чрез 
отхвърляне на кръвните жертви есеите не само изключвали себе си от вехтозаветния Божи 
народ, като сектанти и еретици, но и се отчуждавали ат обещанията на бъдещите блага, 
чиито наследници станали по-късно християните!'' 

3) Отхвърлянето на робството служело за есеите като лицемерно външно 
прикритие на вътрешната им гордост и презрение, с което те се отнасяли не само към 
чуждите на общината им, макар и правоверни, юдеи (назовавайки ги „синове на 
тъмнината", а себе си -„синове на светлината")3, но дори - към есеите от по-долните 
степени, на каквито се делял орденът им. Вместо да се отнасят с любов и милосърдие към 
своите по-малки събратя, според свидетелството на Й. Флавий, „напредналите есеи до 
такава степен принизяват по-младшите, че ако се случи да се докоснат до тях, измиват 
себе си, като че ли са общували с другородец" (Ве11., jud. II, 8, 10)4. 
Затова с право Schьrer смята, че есеите надминават фарисеите по гордост и надменност, и 
в този смисъл нарича есейството -фарисейство в превъзходна степен"(im Superlativ)5. 

5) Най-накрая се оказва лицемерно и есейското отхвърляне на клетвата изобщо, 
като се има предвид, обаче, че при встъпването си в общината новопосветеният есей 
трябвало да положи тържествена и последна в живота си клетва, чрез която се обвързвал, 
дори при заплаха от смърт, да пази есейските тайни6. Но тъкмо тук е най-подозрителният 
момент в есейството, защото явно е, че истината никога не 
------------------------ 

1 Philo Alexandrinus, Opera, Berolini, 1915, t. ІV, р. 22. 
 2 Schürer, op, cit., Bd. II, S. 675. 
 3 Виж за кумранския свитък, озаглавен “Война на синовете на светлината със синовете на 

тъмнината" (у Еп. Михаил Чуб, пос. статия, 60). 
 4 Jos. Flavius, Opera, vol. II, p. 98. 
 5 Schьrer, ор. сit. Вd. ІІ, S. 673. 
 6 Пиперов, пос. стат. (пос. годишник, 21). 
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се крие, и чистата съвест никога не действа тайно. Така Господ Иисус Христос, Който 
имаше дръзновението на Божествен Праведник (срв. Йоан 8:46) и Сам учеше учениците 
Си да разгласяват Божественото Му учение от покривите" (Мат. 10:27), с кристално чиста 
съвест заяви на Пилат: „Аз открито говорих на света... и скришом нищо не съм говорил" 
(Йоан 18:20). А в края на беседата Си с Никодим, Спасителят с такива думи изобличава 
Божиите врагове: „Светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, 
отколкото светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всеки, който прави зло, 
мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат, изобличени делата му, понеже 
са лоши" (Йоан 3:19-20). 

Несъмнено, към категорията на такива синове на тъмнината спадат и есеите, макар 
че лъжливо наричат себе си „синове на светлината” и лицемерно се прикриват зад едно 
изопачено от гордост подвижничество! 

След всичко изложено дотук става напълно ясно, че есейството е една 
неправоверна секта, самоотлъчила се от обществото на правоверните юдеи, съставлява 
вехтозаветната църква, и от Йерусалимска храм като единствен неин център. А оттук 
следва, че великият Божи пророк, Кръстител и Предтеча Господен не само не е 
принадлежал, но и по начало не е могъл да принадлежи към такава злочестива секта! 

Ето защо в никой случай не можем да се съгласим не само с онези учени, които 
дръзват да поддържат мнимата есейска принадлежност на св. Йоан Предтеча като уж 
доказана, но и с онези, които само допускат, макар и за миг, възможността за каквото и да 
било есейско влияние върху великия Христов Предтеча.  

Впрочем, като разглеждаме постепенно проповедта и дейността св. Йоан Предтеча, 
ние ще подкрепяме това си априорно становище с множество фактически данни. 
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ВСТЪПЛЕНИЕ 
НОВОЗАВЕТНИ ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА 

 
А. Предсказанието на св. Архангел Гавриил (Лука 1:13-17). 
Това предсказание за св. Йоан Предтеча било изречено от Божия пратеник св. 

архангел Гавриил (Лука 1:19), когато той се явил на свещеника Захария1 в Йерусалимския 
храм (1:9), докато той принасял жертва върху кадилния жертвеник (1:11)2, за да му 
извести, че от него ще произлезе Господният Предтеча (1:17). Св. архангел Гавриил е 
вторият в реда на седемте върховни Ангели, за който тайновидецът св. Йоан Богослов 
казва, че предстоят “пред Божия престол" (Откр. 1:4; срв. Лука 1:19). Специалното 
предназначение на този непосредствен Божи служител (срв. Евр. 1:14) е да бъде предимно 
„вестител на Божиите тайни"3. Поради това именно той е бил пратен от Бога да съобщи на 
св. Захария за предстоящото рождение на Господния Предтеча, както по-късно е 
благовестил на Пресвета Дева Мария зачеването от нея на въплътения Син Божий (Лука 
1:2 сл.). 

Като назовал сам името си (Лука 1:19), св. архангел Гавриил е искал да увери 
Захария в действителността и авторитетността на своето явяване, като му напомни за 
други подобни случаи, когато той се е явявал като Божи пратеник по времето на Вехтия 
Завет. Така, например, той се явил на св. пророк Даниил под „образа на мъж” (Дан. 8:15), 
за да му обясни видението на овена и козела (8:16). Друг път същият Архангел му се явил 
при молитва „по време на вечернята жертва" (Дан. 9:21), за да го научи да разбира 
Божиите слова за седемте седмици (9:22-27). 
 
------------------------ 

1 Св. Захария, когото Църквата чества, на 5/18. септември като „пророк... и священик Вышняго" 
(кондак), спадал към осмата - Авиевата - чреда (Лука 1:5; 1 Паралип. 24:10) от 24-те чреди, на крито св. цар 
Давид разпределил свещениците, обслужващи скинията (1 Парал. 24:3 сл.). 

2 Кадилният жертвеник представлявал дървено четириъгълно възвишение, обковано със злато, 
високо два лакъта, с квадратна повърхност със страна от един лакът - (Изх. 30:1-3). Той се намирал в 
средната част на храма - „Святая", пред завесата, която я отделя от “Святая Святыхъ" (Изх. 30:6). По Божия 
наредба, върху този жертвеник сутрин и вечер било принасяно кадиво (30:7-8) благовонни вещества: стакта, 
оних, миризлив халван и чист ливан (30:34). Издигането на кадилния дим от жертвеника образно изразявало 
възлизането на молитвата към Бога (Пс. 140:2), 

3 Синаксар на Соборъ св. Архангел Гавриил, 26 март, в „Жития святыхь", Москва, 1852 г. 
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Явяването на Божия ангел изпълнило Захария с благоговеен страх, свързан с мисъл 
за предстояща смърт, от какъвто страх бивали обземани и други вехтозаветни праведници, 
като например, Гедеон (Съд. 6:22-23) и Маной (13:21-22), при явяването на ангел като 
Божи пратеник. В основата на този благоговеен страх лежи правилната представа за Бога 
като непостижим и недостъпен за човешките сетива Своята същина (1 Тим. 6:16), както 
впрочем. Сам Бог заявява на Мойсей: „лицето Ми не можеш видя, защото не може човек 
да Ме види и да остане жив" (Изх. 33:20; срв. 19:21). Оттук древните израилтяни били 
склонни да смятат, че ако някой е станал свидетел на Божие откровение, дори само чрез 
явяването на ангел, това е белег че е дошъл краят на земния му живот. Затова, като се има 
пред вид, че свещеникът Захария бил вече в напреднала възраст (Лука 1:7), понятно е, че 
той могъл да си помисли, че е настъпил последният му час, и че Божият ангел е дошъл да 
прибере душата му. На това естествено чувство на страх у Захария св. архангел Гавриил 
отговаря, като го успокоява и му съобщава радостната вест: 

13. Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва бе чута. И жена ти Елисавета 
ще ти роди син, и ще го наречеш, с името Йоан. 

14. И ще има радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му. 
Архангелът започва речта си с успокоителните думи: “не бой се”! С тези думи се 

обръща Бог към Авраам, когато му се явява в нощно видение (Бит. 15:1), за да му 
възвести, че от него ще произлезе голямо потомство (15:4-5). Същите успокоителни думи 
отправя Бог към смутения от ангелско явяване Маной (Съд. 6:23). С тези утешителни 
слова ободрява Бог Своя народ Израел чрез св. пророк Исаия „Не бой се!" (Ис. 41:10). - 
Подобно на това и при благовещението на св. Дева Мария, Архангел Гавриил започва 
своето приветствие към нея с утешението: “Не бой се, Мариям!" (Лука 1:30). С тези думи, 
“не бойте се” - успокоява ангела Господен изплашените от явяването му витлеемски 
пастири, след което им благовести великата общочовешка радост от рождението на 
Спасителя Христос Господ (Лука 2:10-11).  

Така и при предсказването за рождението на Господния Предчета, св. архангел 
Гавриил бърза да успокои смутения от внезапното му явяване Захария с думите: „не бой 
се”, като веднага му известява предстоящата нему радост с думите: “твоята молитва бе 
чута”. Може да се предполага, че, като бездетен, св. Захария често се молел на Бога за 
потомство, толкова повече, че през Вехтия Завет бездетството се смятало като знак на 
немилост от страна на Бога и било предмет на укор от страна на хората (срв. Лука 1:25)1. 
Все пак не може да се поддържа, че св. Захария - особено при изпълняване на своите, 
свещенослужителски функции на посредник между Бога и човеците, - се е молел за своето 
лично нещастие, толкова повече че, при  
------------------------ 

1 Епископ Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 2, С. 1905, с. 210. 
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напредналата си възраст (Лука 1:7), той сигурно вече бил престанал да се надява за 
потомство, както се вижда от недоверието, с което той след това се отнесъл дори към 
предсказанието на архангела за това (Лука 1:18)1. Много по-вероятно е, че свещеникът 
Захария в храма се е молел преди всичко за спасението на народа и за очакваната от 
всички вярващи иудеи утеха Израилева (Лука 2:38; срв. 2:25) - за идването на Месия и 
Неговото царство2. Впрочем, идването на Месия е главният предмет и цел на 
архангелското предсказание, както и по-късно на хвалебната песен на самия Захария 
(Лука 1:68 сл). Предсказвайки му, прочее, за бъдещото раждане на сина му, архангелът 
косвено му благовести за наближилото идване на Месия, което и било главен предмет на 
неговата свещеническа молитва в храма. Но тъй като Божият промисъл бил избрал именно 
бъдещия син на Захария за предтеча на Месия, то, заедно с изпълняване на 
свещеническата му молитва, щяла да се изпълни и личната му молитва на бездетен 
съпруг. И само в този косвен смисъл може да се приеме, че думите на архангела относно 
това, че Захариевата молитва е чута от Бога, се отнасят и до предстоящото рождение на 
сина му, за което архангелът направо говори със следните думи: “жена ти Елисавета ще 
ти роди син и ще го наречеш с името Йоан". 

Този е традиционният начин, по който тържествено се възвестява от Бога 
предстоящо неочаквано за родителите раждане. Така на Авраам, Бог заявява: „Сара, жена 
ти, ще ти роди син, и ще му дадеш името Исаак” (Бит. 17:19). Така и по-късно ангел 
Господен, се явил на сън на праведния Йосиф Обручник, му благовести за предстоящото 
рождение на Спасителя така: „тя (Мариям, б. н.) ще роди Син, и ще Му дадеш името 
Иисус" (Мат. 1:21). Разбира се, тъй като в този случай се е касаело не само изобщо за 
чудесно, а за свърхестествено раждане чрез зачеване, от Духа Светаго (1, 20), то в тези 
ангелски думи към Йосиф е изпуснато местоимението „ти” при глагола „ще роди". Но при 
архангелските думи към Захария, както и при Божиите слова към Авраам, местоимението 
„ти" при глагола „ще роди" е на лице, чрез което ясно се подчертава, че раждането тук ще 
бъде последица на естествено, макар и чудесно - при старостта на родителите - зачатие. 
Назоваването на новороденото дете било задължение и право предимно на бащата, като 
глава на семейството; но и майката можела да изрази желание за даване на определено 
име. Във всеки случай, крайното решение за това - принадлежало на бащата3. По-късно, 
при обрязването на св. Йоан Предтеча, докато роднините и съседите искали да 
------------------------ 

1 Проф. М. И. Богословски, Предсказание Ангела о рождении Предтечи (у М. Барсовъ, Сборник 
статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия, изд. 2, том 1, Спб. 1893, с. 127). 

2 Еп. Михаил, пос. съч., кн. 2, с. 210-211. - Това се подкрепя и от втората стиховна стихира на 
вечернята от службата на “Зачатие на св. Йоан Предтеча" (23 септември), където се предават следните думи 
на св. Захария към архангела: “аз людем избавлени испрошаю, а не отроча прияти, вещь неудобоприятную”. 

3 Проф. Ив. С. Марковски, Библейска археология, изд. 2, С. 1948, (Унив. библ. номер 354), с. 146. 
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го нарекат с бащиното му име - Захария (Лука 1:59), майка му св. Елисавета, по-
вдъхновение свише, изразила желание да го назоват Йоан (1:60), макар че това име не се 
срещало изобщо в техния род (1:61). Но когато, за разрешаване на спора, се обърнали към 
бащата св. Захария и той, бидейки ням, написал върху дъсчица назованото от архангела 
име „Йоан" (1:63), за което св. Елисавета отпреди не могла да знае, - в това знаменателно 
съгласие между двамата родители се разкрило особения Божий промисъл за новородения 
младенец, толкова повече, че на това указвало самото му теофорно име Йоан, което значи: 
„Господ е милостив"1. - Напълно несъстоятелно е изказаното от I. Steinmann мнение, че 
даденото на младенеца име Йоан означавало „скъсване с прадедното свещенство на 
неговия род"2. Преди всичко не е ясно въз основа на какво се прави такова смело 
заключение? Фактът, че близките искали да нарекат младенеца с бащиното му име (1:59), 
е случаен и няма абсолютно никаква връзка с това, че той би могъл да последва 
свещеническото звание на баща си. Защото изобщо не съществувало правило, щото 
свещенически син да наследява непременно името на баща си3. Недоумението на близките 
пък (1:61), при посочване на името Йоан от майка му (1:60) се обяснява с разпространения 
и в наше време обичай да се дава на новороденото дете името на някой близък от рода. Но 
в случая най-главното решаващо обстоятелство, за което съвсем премълчава, е това, че с 
единодушното назоваване на младенеца - Йоан, майка му св. Елисавета независимо от нея, 
баща му св. Захария съвсем не проявили някакво своеволие, а изпълнили Божията воля, 
изразена чрез св. архангел Гавриил, да се нарече детето „с името Йоан" (Лука 1:13); "както 
по-късно при обрязването на Христос Спасителя Нему било дадено „името Иисус, 
наречено от ангела, преди да бъде заченат в утробата” (Лука 2:21; срв. 1:31; Мат. 1:21-25). 
На страха, изпитан от Захария в момента, архангелът противопоставя радостта, която ще 
го обземе при рождението на сина му: „и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се 
зарадват за ражданет му”. - В прощалната Си беседа Спасителят говори за тази 
естествена за всеки родител радост, породена от това, че чрез него „се е родил човек на 
света" (Йоан 16:21). Родителската радост на св. Захария обаче щяла да бъде особено 
голяма, както поради необикновеността на раждането, така и поради величието на 
родения. Тази пълнота на радостта е предадена чрез двойния синонимен израз „радост и 
веселие" - хара кай агаллиасас", като под “хара” се разбира вътрешното чувство на 
сърдечна радрст, а под „агаллиасис” - изблик на радост5, проявена външно6. Сам 
Спасителят в заключителните Си слова към деветте блаженства, като иска да изрази 
пълнотата на  
------------------------ 

1 Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, t. III, с. 1153, 1591. 
 2 J. Steinmann, St. Jean - Baptiste et la spiritualite du desert, Paris, 1955, p. 57. 
 3 Случаи на наричане на сина името на баща му се срещали, но съвсем не непременно в 

свещенически родове, какъвто е случаят с Товит и син му Товия (Тов. 1:9). 
 4 M. Bailly, Dictionnaire grecfrancais, Paris 1910, р. 2122. 
 5 Ibidem, p. 5. 
 6 Проф. М. Богословски, пос.стат. (в пос. сборник, с. 128). 
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небесното блаженство, което ще изпитват истинските Му последователи, употребява 
едновременно и двата глагола “хайрете кай агаллиасте - радвайте се и се веселете" (Мат. 
5:12). 

Рождението на Господния Предтеча ще причини радост не само на родителите му, 
но и на мнозина други. Такива са били най-напред близките свидетели на това събитие - 
съседите и роднините, които се радвали, задето чрез това Господ възвеличил милостта Си 
над Елисавета (Лука 1:58). Но думите на архангела, безспорно, пророчески се отнасят към 
всички бъдещи последователи на св. Йоан Предтеча, които ще изпитат върху себе си 
благотворното влияние на неговата проповед за покаяние1. По-късно Сам Господ Иисус 
Христос, в речта Си към юдеите след изцеряването на разслабения от 38 години, като 
нарича Своя Предтеча - „светилото, което гори и свети", изобличава юдеите, задето не 
съумели да го оценят и да се радват, при светлината му (Йоан 5:35). 

15. Защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се 
изпълни с Духа Светаго още от утробата на 
майка си. 

Като изразява с тези думи личните достойнства на бъдещия Предтеча Господен, св. 
архангел Гавриил преди всичко изтъква неговото величие пред Господа. Тъй като, според 
думите на Спасителя, онова, „което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога" (Лука 
16:15), - тук изрично се подчертава, че св. Йоан Предтеча ще бъде „велик пред Господа", т. 
е. действително велик2 в Божиите очи, - велик като истински Божий раб пред своя Господ3 
(срв. Мат. 3:11 пар.). Когато по-късно благовести на св. Дева Мария за предстоящото 
рождение на Спасителя, св. архангел Гавриил заявява, че „Той ще бъде велик" Лука 1:32), 
без да прибавя „пред Господа”, тъй като, бидейки Сам по естество Син Божий (1:35), 
Господ Иисус Христос е безусловно велик, в абсолютен смисъл. Тази разлика между 
човешкото величие и Божието величие изтъква и св. Амвросий Медиолански с думите: 
„казано е и за Йоан, че ще бъде велик; но той е велик като човек, а Онзи - като Бог"4. Сам 
Спасителят възвеличил Своя Предтеча, като казал: „между родените от жени не се е явил 
по-голям от Йоан Кръстител" (Мат. 11:11). 

С думите “няма да пие вино и сикер" архангелът загатва за бъдещия 
подвижнически живот на св. Йоан Кръстител. - Наред с гроздовото вино, което било най-
разпространеното питие у евреите, у тях бил в употреба и т. н. сикер, което буквално 
значи “упояеащо питие” 5. От факта, че в повечето случаи това питие бива назовавано 
наред с виното (Втор. 29:6; Лев. 10:9 и др.), може да се  
------------------------ 

1 Епископ Михаил, пос.съч., кн. 2, с. 212. 
2 Там. 
3 Там, с. 219.  
4 Св. Амвросий Медиолански, Тълк. на св. ев. от Лука (Мigпе, Р. 1., t. 15, со1. 1636). 
5 Проф. Марковски, Библ. археология, с. 103. 
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заключи, че за разлика от него, то се добивало не от грозде, а от други плодове, например, 
от ябълки, фурми и др. 

Изразът „няма да пие вино и сикер" се среща на няколко места в Свещ. Писание на 
Вехтия Завет, където чрез него се означава принадлежността на дадено лице към 
назорейството. - Под назорейство се разбира особен режим на въздържание, свързан със 
специален оброк, даван доброволно от мъж или жена за определен срок или до края на 
живота. Подробните Божии наредби за назорейството са изложени в Числ. 6:1-21; където 
на първо място се подчертава, че назореят „трябва да се въздържа от вино и силно 
питие" (Числ. 6:3). Оброкът за назорейство могъл да бъде даван и от родителите за 
техните деца. Такъв бил случаят със Самсон, чиито родители още преди рождението му го 
обрекли на доживотно назорейство, по изричното указание на ангела Господен: “нека не 
пие вино и сикер” (Съд. 13:14). Такъв предварителен оброк дала за сина си и Анна, 
майката на св. пророк Самуил, като обещала, че той „вино и сикер няма да пие" (1 Цар. 
1:11). 

От тези и някои други библейски прецеденти става ясно, че и предсказанието на 
архангела за св. Йоан Предтеча, че той “няма да пие вино и сикер”, означава именно, че 
Господният Предчета ще бъде подвижник - назорей. А че той действително спазил до край 
този строг подвижнически начин на живот, съответстващ напълно на покайната му 
проповед, за това свидетелства Сам Господ с думите: „дойде Йоан Кръстител: нито хляб 
яде, нито вино пие (Лука 7:33)2. 

След всичко това съвсем несъстоятелно и тенденциозно, звучи твърдението на J. 
Steinmann, че въздържанието на св. Йоан Предтеча от всякакво спиртно питие уж 
означавало, че той принадлежал към сектата на есеите, понеже „при есейските гощавки не 
се е пиело вино, а тирош, което означава сладък гроздов сок"3. - Обаче както видяхме, 
въздържанието от вино и изобщо от спиртни пития било първото условие на 
назорейството, както изобщо на всяко подвижничество, а не само на есейското. Известно 
е, например, че от вино се въздържали и т. н. рехавити, както изрично говори за това св. 
пророк Йеремия (35:6)4. Нима трябва да заключаваме от това, че св. Йоан Предтеча е бил 
рехавит, само защото не е пиел вино? Такова едно предположение би било напълно 
произволно и необосновано, макар по начало в него да няма нищо шокиращо, тъй като се 
касае тук за едно общество от правоверни израилтяни, които дори били сочени публично 
от св. пророк Йеремия като образец на ревностно благочестие (Йер. 35:18-19)5. Колко по-
недопустимо по начало трябва 
------------------------ 

1 Там. 
2 М. Богословски, пос. стат. (в пос. сборник, с. 128-129). 
3 Steinmann, op. cit., 59; Mitrop. Tit Simedrea, Sfintul Joan Botezătorul in lumina discoperirilor de la 

Qumran (“Studie teologice” 1958, № 3-4, р. 154).  
4 Виж Проф. Марковски, Библ. археология, 771. срв. 413; (машиноп. зап.) Висurеsti 1957, р. 31. 
5 Проф. Марковски, пос. съч., с. 460-461. 
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да се смята дори само предположението, че св. Йоан Предтеча е могъл да има нещо общо 
с една такава злочестива и самоотлъчила се от правоверното юдейство секта каквато била 
есейството! Като отхвърляме, прочее, такова едно крайно неуместно предположение, 
приемаме, с оглед на посочените аналогични библейски прецеденти, че въздържанието на 
св. Йоан Предтеча от „вино и сикер" показва недвусмислено, че Той е бил назорей, 
какъвто е останал до края на живота си. 

Като най-високо лично достойнство на Господния Предтеча св, архангел Гавриил 
сочи изпълването му с дух Свети още от майчината утроба. Чрез това се подчертава 
пророческото призвание на св. Йоан Предтеча, тъй като всички вехтозаветни пророци 
действали и говорили просветявани от Святия Дух (1 Петр. 1:21). Изпълването с Дух 
Свети още от майчината утроба означава необикновено изобилно преподаване на 
благодатни дарове и особено Божие съдействие на човека за извършване на 
изключителни, определени от Бога, дела1. - Така псалмопевецът св. пророк Давид 
възкликва към Бога: “от чрева матере моея Ты еси мой покровитель" (Пс. 70:6 - по слав. 
превод). - На св. пророк Йеремия Сам Бог заявява: „преди да излезеш из утробата, 
осветих те: поставих те пророк за народите" (Йер. 1:5). По-късно и св. ап. Павел, приел 
благовестието „чрез откровение Иисус Христово" (Гал. 1:1-2), изповядва: „Бог... ме избра 
от утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си" (Гал. 1:15). 

Така и Господният Предтеча бил определен и призован за Божи пророк още от 
майчината утроба, като получил необходимите за това благодатни дарования. Като първа 
пророческа проява на св. Йоан Предтеча още преди рождението му с право се смята 
радостното му проиграване в утробата на майка му, св. праведна Елисавета, при срещата й 
със св. Дева Мария (Лука 1:44), от което сама св. Елисавета се изпълнила със Святия Дух 
(Лука 1:41) и пророчески изповядала св. Дева Мария за майка на Господа (Лука 1:43). По 
такъв начин благодатният пророчески дух на св. Йоан Предтеча се предал на майка му, 
както пък при обрязването му се предал на баща му св. Захария (Лука 1:67 сл.). 

16. И мнозина синове израилеви ще обърне към техния Господ Бог; 
17. И ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на 

бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви за 
Господа, народ съвършен. 

В тези два заключителни стиха на предсказанието си св. архангел Гавриил 
преминава към бъдещата обществена дейност на Господния Предтеча, като я поставя в 
тясна връзка с идването на предвъзвестявания от него Месия2. 
------------------------ 

1 М. Богословски, пос. стат. (в пос. сборник, с. 129). 
2 М. Богословски, пос. стат. (в пос. сборник, с. 129). 
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Чрез подготвителната си проповед св. Йоан Предтеча трябвало “да обърне" израилтяните, 
“към техния Господ Бог". Това обаче не значи, че по това време, - както например по 
времето на св. пророк Илия, - израилският народ се е бил отклонил от вярата в Единия 
истински Бог, та да става нужда да се възвърне отново към нея. В случая по-скоро се има 
предвид, че по времето на св. Йоан Предтеча народът, в по-голямата си част, само външно 
и формално изпълнявал буквата на Божия закон, а вътрешно се бил отчуждил от духа му. 
За него се отнасяло Господнето изобличение, изречено чрез св. пророк Исаия, което Сам 
Спасителя отправил към фарисейте: „този народ се приближава до Мене с устата си и Ме 
почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене" (Мат. 15:8; Ис. 29:13). Чрез 
проповедта си за покаяние (Мат. 3:1 - метанойа, т. е. вътрешна промяна на мислите) св. 
Йоан Предтеча щял да спомогне за вътрешното сърдечно обръщане на мнозина 
израилтяни към истинското Богопочитание „с дух и с истина" (Йоан 4:23), за, което по-
късно говори Спасителят в беседата Си със самарянката. 

При тази си подготвителна към идването на Месия дейност, Господният Предтеча 
„ще върви (проелевсетай) пред Него1 в (ен) духа и силата на Илия". 

Преди всичко трябва да бъде отстранено вмъкналото се разночтение - 
проселевсетай (= отивам при някого, приближавам се) като неподходящо тук с оглед на 
следващите думи „пред Него", които налагат единственото правилно четене - 
проелевсетай (= предхождам, вървя напред, пред, някого). - Що се отнася до бълг. син. 
превод на думите „в духа и силата на Илия", той представя точно възпроизвеждане на 
гръцкия оригинал: ен пневмати кай данамей Илиу. Обаче не е взето предвид, че 
употребата на предлога „ен" тук представлява евраизъм, изразяващ не място, а 
придружаващи обстоятелства за начин; както на много други места (Мат. 9:34; 26:52; 1 
Петр. 2:16; Еф. 6:2), предлогът ен стои тук вместо „мета" и „син, и би следвало да се 
преведе с предлога „със"2 - „с духа и силата на Илия'', както е предадено в църк. славянски 
превод с творителен падеж: „духом и силою Илиною". 

Като сравнява св. Йоан Предтеча, по дух и сила, с ветхозаветния пророк св. Илия, 
архангелът очевидно загатва за пророчеството на Малахия (3:1; 4:5-6) 3, както това 
впрочем се вижда от по-нататъшните думи на стих 17, които представят точно 
повторение на началните думи на Мал. 4:6. 
------------------------ 

1 За отбелязване е, че след като и предишния стих е казал, че св. Йоан Предтеча ще обърне Израел 
към Господа Бога, в този стих архангелът направо заявява, че Йоан „ще върви пред Него", т. е. пред 
Господа. По такъв начин ясно се изтъква Божественото достойнство на Месия като въплътен Син Божи (срв. 
Лука 1:35), чийто Предтеча ще бъде Йоан. 

2 Граматика на гръцкия библейски език, - под редак. на проф. Н. Н. Глубоковски (Унив. библ. № 67), 
С. 1927, с. 103-104. 

3 Според делението на 70-те и на Вулгата, третата и четвъртата глава са слети (в една обща - трета; 
затова там 5. и 6. стих от IV глава са обозначени като 23 и 24 стих на III глава. 
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Книгата на св. пророк Малахия е последната по ред от каноническите книги на Ветхия 
Завет. По времето на написването си (между 450 и 430 г. пр. Христос)1 тя е последната от 
пророческите вехтозаветни книги. Като последен по време от вехтозаветните пророци-
писатели, понятно е, че св. Малахия, говорейки за бъдещите месиански времена (Мал. 3:2 
сл.), споменава и за непосредствения Предтеча на Месия, който ще бъде следващия след 
Малахия пророк в Израел, след един промеждутък от четири века, през който 
пророческото служение в Израел се било прекратило. Изтъквайки, прочее, тази своя 
приемствена връзка с бъдещия Господен Предтеча и последен, и най-велик, от всички 
пророци, св. пророк Малахия записва следните Господни слова: „Ето Аз пращам Ангела 
Си, и той ще приготви пътя пред Мене" (Мал. 3:1). Доколко тези думи са били смятани 
още от древността за най-характерни в цялата тази свещена книга, може да се съди от 
обстоятелството, че от тях е била взета думата „ангел" на еврейски - малеах) за 
обозначаване на автора-пророк, чието собствено име не е запазено, и който е известен 
само под прякора Малахия = ангел Мой)2. По-късно Сам Спасителят привежда тези 
пророчески слова и ги отнася към Своя Предтеча (Мат. 11:10), към когото те винаги са 
били отнасяни, както може да се съди от началните думи на св. евангелие от Марк, където 
те дословно са приведени (Марк 1:2). Затова св. Църква е наредила тези думи да се четат 
на паримиите на вечернята срещу празниците на св. Йоан Предтеча3. 

В самия край на книгата си, обаче св. пророк Малахия предава следните Господни 
слова: „Ето, Аз ще пратя при вас пророк Илия (по 70-те - Илия Тесвитянина), преди да 
настъпи денят Господен - велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към 
децата, и сърдцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с 
Проклятие" (Мал. 4:5-6; по 70-те - 3:23-24). В прекия си смисъл това най-последно 
вехтозаветно пророчество се отнася за идването на самия пророк Илия, преди 
настъпването на Второто Христово пришествие и Страшния Христов съд, на който и 
указват думите: „денят Господен е велик и страшен", както и заключителното 
предупреждение: „след като дойда, да не поразя земята с проклятие"4. По повод на това 
св. Йоан Златоуст казва: „посочените думи на пророка показват; че "Тесвитянинът ще 
дойде преди това пришествие, когато ще има съд. Той в същото време посочва и 
причината на неговото (на Илия, б. н.) дохождане... - като дойде да убеди юдеите да 
повярват в Христос, та не всички да загинат съвършено, когато 
------------------------ 

1 Проф. Ив. Смарковски, Частно въведение в Светото Писание на Вехтия Завет. 2 изд., С. 1957, с. 
241. 

2 Там.  
3 Виж Миней на 29 август, 24 февруари и 25 май.  
4 В случая се касае за пращане на Илия от Бога в едно по-отдалечено време (в сравнение с 

изпращането на “ангела", 3:1), може да се съди от употребения тук в бъдеще време глагол апостело за 
разлика от употребения в 3, 1 глаг. ексапостелло в сегашно време, което може да изразява едно 
непосредствено близко бъдеще, каквото е времето на явяването на св. Йоан Предтеча.  
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Христос дойде"1. В такъв смисъл св. пророк Илия Тезвитянин е наричан “предтеча на 
второто Христово пришествие”, както се възпява в тропара му (20 юли - ст. ст.). В този 
смисъл Сам Господ Иисус Христос, на връщане от Тавор след преображението Си, като 
отговаря на въпроса на тримата Си най-близки ученици относно бъдещето идване на св. 
пророк Илия, заявява “Илия първом ще дойде и ще уреди всичко" (Мат. 17:11), т. е. „ще 
премахне неверието на юдеите през това време"2 и ще подготви човеците за второто 
славно Христово пришествие. 

Веднага обаче след това Спасителят добавя: „но казвам ви, че Илия вече дойде, и не 
го познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Сина Човечески ще пострада от тях" 
(Мат. 17:12). „Тогава, - пояснява св. ев. Матей, - учениците разбраха, че Той, им говори за 
Йоан Кръстител (17:13). Тълкувайки приведените по-горе Христови слова, св. Йоан 
Златоуст заключава, че тук Спасителят нарича Йоан - Илия, поради начина на 
служението3; както Илия ще бъде предтеча на второто Христово пришествие, така Йоан 
бил предтеча на първото"4. 

И при друг по-ранен случай, като свидетелствал пред народа за св. Йоан Предтеча, 
Господ Иисус Христос казал: „всички пророци и законът бяха пророкували до Йоан. И ако 
искате да приемете, той е Илия, който има да дойде (Мат. 11:13-14). И тук Спасителят, 
говорейки за „Илия, който има да дойде", взема предвид завършителните думи от книгата 
на св. пророк Малахия (4:5-6), които, както изтъкнахме, са изобщо последните пророчески 
думи на Вехтия Завет. Затова, като изтъква преди това, че „всички пророци на закона бяха 
пророкували до Йоан", Спасителят явно подчертава се това, че тези пророчески думи, 
отнасяйки се пряко за св. Илия, се отнасят тайнствено - иносказателно и за св. Йоан 
Предтеча, който е подобен на Илия. А че Господ Иисус Христос тук наистина има 
предвид Малахиевото пророчество за св. пророк Илия, което, Той иносказателно отнася и 
към св. Йоан Предтеча, - това се вижда от туй, че малко по-горе Господ, като говори за 
Своя предтеча, дословно цитира първото Малахиево пророчество (3:1), като положително 
го отнася към Йоан: „Защото този е, за когото е писано: „ето, Аз пращам пред лицето Ти 
Моя Ангел, който ще приготви Твоя: път пред Тебе" (Мат. 11:10).  

От всичко това става ясно, в какъв смисъл и св. архангел Гавриил е оприличил св. 
Йоан Предтеча на св. пророк Илия, като е казал за него, че той „ще върви пред Господа с 
духа и силата на Илия". Тълкувайки тези слова, св. Кирил Александрийски казва: „Първо 
дошъл блаженият Йоан Кръстител с духа и силата на Илия, но както той проповядвал, 
казвайки: „пригответе пътя на Господа, 
------------------------ 

1 Св. Йоан Златоуст, Беседа 57 върху св. ев. Матей, т. 1. (Migne P. g. t. 58, col. 559). 
2 Там. 
3 “По същия начин пророците наричали всеки благочестив цар -Давид.” 
4 Св. Йоан Златоуст, Бес. 57 върху Мат., т. 1. (Мigne, Р. g., 58, с. 559-560). 

364/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



прави правете пътеките на нашия Бог", - така и божественият Илия ще проповядва, че 
скоро, незабавно идва Онзи, Който ще съди вселената справедливо"1. 

Но св. Йоан Кръстител се явява, в изтъкнатия смисъл, предобраз на св. пророк 
Илия не само по достойнството си на Господен Предтеча, - той напомня Илия и по самия 
си характер. Тъкмо това и означават думите: “духа и силата на Илия". Че под „дух" в 
Свещ. Писание много често се разбира именно “характер, нрав” като проява на човешкия 
дух2, - това става ясно от следния случай, свързан със самия св. пророк Илия. Когато 
наближило времето да бъде грабнат жив на небесата (ІV Цар. 2:11), той се обърнал към 
своя ученик св. пророк Елисей със следните думи: „искай, каквото желаеш да ти направя, 
преди да бъда взет от тебе". На това Елисей изразил следната молба: “духът, който е в 
тебе, да бъде двойно върху мене” (IV Цар. 2:9). И когато след това св. пророк Илия 
наистина бил грабнат на небесата от огнена колесница и хвърлил на Елисея своя кожух 
(2:13), с помощта на който Елисей разделил водата на река Йордан и преминал по сухо 
(2:14), -пророческите синове от Йерихон, които видели това, казали: “Илиевия дух слезе 
върху Елисей" и му се поклонили (2:15). Под „Илиевия дух" тук се разбира духът на 
пламенна пророческа ревност, която проявявал св. пророк Илия (ІІІ Цар. 19:10-14), чрез 
който дух той вършел чудеса (17:21-22; 18:36-38) и който дух той завещал и предал на 
своя приемник - св. пророк Елисей. Този дух на пророческа ревност за опазване на вярата 
в истинския Бог по време на Вехтия Завет понякога ставало нужда да се изразява с твърде 
голяма строгост. Такъв бил, например, случаят когато, с цел да докаже пророческото си 
достойнство, св. пророк Илия на два пъти, направил да падне огън от небето и да порази 
пратените да го хванат царски слуги (IV Цар. 1:9-12). На този случай се позовали 
Христовите апостоли - братята, св. Яков и св. Йоан Зеведееви, като поискали от Спасителя 
да им позволи да свалят огън от небето, та да изтреби жителите на самарянското село 
(Лука 9:54), които били отказали да приемат - Христос (9:53). На този дух на вехтозаветна 
ревност за Господа Бога, Спасителят, обаче, противопоставил донесения от Него 
новозаветен дух на любов и милост, към който Той призовал Своите Апостоли, като им 
казал: „не знаете от какъв дух сте вие; защото Сина Човечески дойде не за да погуби 
човешки души, а да спаси" Лука 9:55-56). 

Ясно е, - прочее, че под “дух” в посочените и на много други места на Вехтия и 
Новия Завет се разбира характерът, вътрешната настроеност на човешкия дух. В този 
библейски смисъл и св. архангел Гавриил казва за св, Йоан Предтеча, че той ще притежава 
„духа" 
------------------------ 

1 Епископ Палладий, Толкование на книгу св. пророка Малахий, Вятка, 1876 с. 71. 
2 Н. Сrämer, Biblisch-theologisches Wörterbuch des neutestamentlichen Griechisch - Stuttgart, 1923, S. 
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на Илия, т. е. ще има характера и настроенността на се, пророк Илия1. 
Що се отнася до второто понятие - силата (на Илия), под нея трябва да се разбира 

не някакво отделно от Илиевия дух свойство на пророка, а по-скоро - главното 
отличително качество на неговия дух- характер, именно силната му ревност в 
проповядване и утвърждаване на вярата в истинския Бог (срв. III Цар. 19:14). В такъв 
смисъл на „силна ревност" е употребена думата „сила", например в Пс. 67:12 (по превода 
на 70-те), откъдето е взет литургическият възглас на свещеника към дякона, преди 
четенето от него на св. Евангелие: “Бога… да даст тебе глагол благовествующему силою 
многою"... В този смисъл и св. ап. Павел заявява „словото ми и проповедта ми бяха... в 
проява на дух и сила". (1 Кор. 2:4).  

Целта на идването на св. Йоан Предтеча е посочена по-нататък така: „за да обърне 
сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните". 

Думите „да обърне сърцата на бащите към чедата" са взети дословно из 
последния стих на Малахиевото пророчество (4:6; у 70-те 3:24 - „сърцето на бащата към 
сина"). Това потвърждава, мисълта,че св. архангел Гавриил, като сравнява св. Йоан 
Предтеча" със св. пророк Илия, има предвид именно Мал. 4:5-6 (виж. с. 12). Под "бащи" 
тук се разбират вехтозаветните патриарси, пророци и праведници, които засвидетелствали 
предварително вярата си (Евр. 11:2) в бъдещото сбъдване на Божиите обетования (11:13), 
които се изпълнили в Христос - „Началникът и Завършителят на вярата" (12:2); а под 
“чеда" се разбират съвременните на св. Йоан Предтеча юдей2, които значително били 
изопачили правилната представа за Месия и били отстъпили от истинската вяра в Него, 
като по такъв начин се отчуждили от заветите на своите праведни праотци, както това от 
името на целия народ изповядва св. пророк Исаия с думите: „Авраам не ни познава, нито 
Израил (Яков, б. н.) ни признава за свои" - (Ис. 63:16). Обаче чрез своята проповед св. 
Йоан Предтеча ще установи между древните праведница и техните потомци пълно 
съгласие и единомислие относно Месия3. Св. Йоан Златоуст обяснява тази мисъл така: 
„Праотците на юдеите: 
------------------------ 

1 Напълно погрешно и тенденциозно, в угода на лъжливото си учение за раждането, теософите 
разбират тези думи на архангела в смисъл, че в св. Йоан Пртеча щял да се прероди сам св. пророк Илия. Без 
да говорим изобщо за несъстоятелността на това теософско лъжеучение и за това, че сам св. Йоан е отрекъл 
да е Илия (Йоан 1:21), достатъчно е да отбележим следната явна несъобразност на подобно едно 
предположение: - ако св. Йоан Предтеча беше преродения пророк Илия, трябваше да се яви при 
преображението Господне на Тавор под образа на св. Предтеча, като какъвто той щеше да бъде познат поне 
от двамата св. апостоли Яков и Йоан Зеведееви, които отначало са били Йоанови ученици (срв. 1:40-41). Но, 
учениците познали в явилия се на Тавор заедно с Мойсей пророк образа на Илия, както св. ап. Петър 
изрично го назовал (Мат. 17:4). Вероятно това разпознаване на пророк Илия, от Христовите апостоли 
предизвикало, на връщане от Тавор, въпроса им към Христос относно идването на Илия (Мат. 17:10).  

2 Епископ Палладии, Толкование на книгу св. пророк Малахии, - Вятка, 1876, с. 64. 
3 Там.  
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Авраам, Исаак и Яков и дванадесетте патриарси и всички праведници, виждайки 
грехолюбивия народ, който с готовност блудодействал с чужди божества, се отвръщали от 
него като от такъв. Но откакто Йоан възвестил покайното кръщение, мнозина се обърнали 
към Бога. Тогава техните праотци виждайки, че те се обръщат към Бога, сами обърнали 
към тях сърцата, си"1. 

По този начин ще се сбъдне предреченото от Бога пак чрез св, пророк Исаия за 
Израел: „Тъй казва за Яковия дом Господ, Който изкупи Авраам: тогава Яков не ще бъде в 
срам, и лицето му вече не ще побледнее, защото, когато види около себе си децата си, 
дело на Моите ръце, той.свето ще почита името Ми... и ще благоговее пред Бога Израилев. 
Тогава духом блуждаещите ще познаят мъдростта, и непокорните ще се научат на 
послушание" (Ис. 29:22-24). 

Последните думи на това пророчество много напомнят думите от предсказанието 
на св. архангел Гавриил за св. Йоан Предтеча, че той ще “обърне... непокорните, към 
разума на праведните”. Ясно е, че тук под “непокорни” се разбират тогавашните юдеи 
(„чедата"), а под “праведни" - древните праведници („бащите"). Св. Йоан Предтеча, 
прочее, ще възстанови духовното единство между патриарсите и потомците им, което 
било нарушено чрез непокорността на последните2. 

Да приготви (етоймасай) Господу народ съвършен (катескевасменон) - това е 
крайната цел на "предтеческото служение на св. Йоан Кръстител. - Прилагателното 
“съвършен” към „народ" тук е употребено в първичното си от глаголно значение, изразено 
чрез перфектно пасивно причастие от глагола „катаскевазо" (= настройвам, подготвям)3, и 
затова би трябвало да се преведе с „народ (добре) настроен”, както е във френския превод 
(peuple bien discposé), или “подготвен", както е предадено в руския превод. - Глаголът 
„етоймазо"4 (приготвям) е синонимен на гл. “катаскевазо" и чрез това подсилва смисъла 
му5, като се подчертава, колко важно подготвително значение е имала дейността на св. 
Йоан Предтеча за предстоящото явяване на Господ Иисус Христос. Така и в древността, 
преди Богоявлението при Синайското законодателство, св. пророк Мойсей е 
предупреждавал народа: „бъдете готови" (Изх. 19:15). 

Разбира се, пророческото предупреждение не е осигурявало абсолютната 
нравствена подготвеност на целия народ, която зависела от свободната воля на всеки 
отделен човек. Покайната проповед на Господния Предтеча щяла, прочее, да буди 
съвестите и да ги зове към нравствено изправление, като създава по такъв начин 
необходимата обективна предпоставка за подготвянето на човеците с добра воля (срв. 
Лука 2:14) към посрещането на идващия Месия6. 
 
------------------------ 

1 Св. Йоан Златоуст, Беседа за пророк Захария и за зачатието на Елисавета (Творения, т. II, с. 846). 
2 Проф. М. Богословски, пос. стат. (в пос. сборник, с. 130). 
3 M. Bailli, dict. cité, p.1052. 
4 Ibidem, р. 822. 
5 Двата синонимни глагола са заимствани съответно от двете пророчества за св. Йоан 

Предтеча (Мал. 3:1; Ис. 40:3), за които архангелът косвено загатва.  
6 Е п. Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 2I, с. 213-214.  
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Б. Предсказанието на свещеника св. Захария, баща на св. Йоан Предтеча 
(Лука 1:76-77) 
Това предсказание представлява втората част от хвалебната песен на свещеника св. 

Захария след чудесното му проговарване (Лука 1:64) при обрязването на новородения 
Предтеча Господен. След като пророчески прославя Бога за предстоящото духовно 
избавление (1:68-74 и спасение (1:69-71) чрез Месия, съгласно древните пророчества (1:70 
и за проявената от Бога милост (1:72) в изпълняване на клетвения Божий завет към 
Авраам (1:73), за духовното благословение на потомството му, с цел на постигане светост 
и праведност пред Бога (1:74-75), -св. Захария насочва речта си към новородения свой син 
в лицето на когото вижда пророк Божий, непосредствен Предтеча на Месия и 
проповедник на покаяние (1:76-77), - и завършва с прослава на Месия - „Изтока свише" 
(1:78) заради просветителната Му и умитворителна дейност сред хората (1:79). Както се 
вижда, цялата реч обоснована чрез вехтозаветни пророчества, е проникната от 
свещенически дух и напълно отговаря на званието на своя произносител1. За това с нищо 
необяснимо е твърдението на Steimann, че уж „тонът на Захариевото благочестие се 
приближава до есейското благочестие”2. Основания за това той вижда в „подобното 
наблягане върху Завета върху служението на Бога, върху познанието,,върху божествената 
светлина"3. Обаче напълно ясно е, че всички тези общи понятия са широкоупотребявани в 
Свещеното Писание на Вехтия Завет (срв. Бит. 32:16-18; 26:3; Ис. 9:2 и др.), където речта 
намира многобройни аналогии, и откъдето св. Захария несъмнено ги е заимствал4.Ето 
защо с нищо не може да бъде оправдано "предположението, че той е прибегнал до 
някакви си сектантски (есейски) източници, които, впрочем сами са взели тези понятия от 
единствения им първоизточник - Свещеното Писание. Впрочем, сам признава едно 
съществено различие на Захариевата реч от есейските паметници, а именно че св. Захария, 
като правоверен израилтянин, свързва Месия „с дома на Давид, а не с рода на Аарона"5, 
както неправилно са поддържали есеите6. 

76. и ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред 
лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища. 

Обръщайки речта си към новородения младенец, св. Захария, изтъква най-напред 
неговото достойнство на “пророк на Всевишния" 
 
------------------------ 

1 М. Богословски, Рождение св. Йоанна Предтечи, его обрезение и хвалебная песнь Захарии, (в 
„Правосл. Собес.” 1889, I, с. 14). 

2 Steinmann, op. cit., 57; Tit Simedrea, пос. стат. (пос. сп. 153). 
3 Там.  
4 Епископ Михаил (Чуб), Св. Йоанн Креститель и община Кумрана, в. “Журнал Моск. 

Патриархии", 1958, № 8, с. 66). 
5 Steinmann, op. cit., 57; Tit Simedrea., пос. ст. (пос. сп., 153). Виж Еп. Михаил (Чуб), цит. стат. 

(впит. спис., 70-71). 
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Понятието “пророк", в своята библейска употреба, не означава само предсказател 
на бъдещето, в който смисъл се среща например в Йер. 28:9. На повечето места в Свещ. 
Писание, обаче, под “пророк" се разбира изобщо „човек, който говори и действа под 
непосредственото влияние на по-високо лице, и най-вече - на Бога"1. В такъв смисъл, 
например, Аарон е наречен от Бога „пророк" на брат си Мойсей, тъй като Бог му 
заповядал да действа по пълномощие на Мойсей и като изразител на неговата воля. (Изх. 
7:1-2)2. Разбира се, най-често “пророк" означава Божи пратеник, който по особено 
Божествено вдъхновение трябва да възвестява на човеците волята Божия (к. н.), която 
непосредствено му се съобщава Бога3. 

В този основен смисъл „пророк" е наречен преди всичко Сам Господ Иисус 
Христос, с оглед на Неговото пророческо служение (Лука 24:19; 7:16; Йоан 9:17; 6:14; 
Мат. 21:11)4. В това си общобиблейско значение е употребена думата „пророк" и за св. 
Йоан Предтеча, когото целият юдейски народ признавал „за пророк" (Мат. 21:26), и 
когото Сам Спасителят нарича дори и “повече от пророк" (Мат. 11:9). 

Като назовава новородения свой син - “пророк", св. Захария уточнява това понятие 
с пояснителното определение “на Всевишния", за да подчертае пряката боговдъхновеност 
на Йоан от Бога (срв. Йоан 1:6). - Веднага след това той сочи, как именно ще се изрази 
тази боговдъхновеност на младенеца в бъдещата му дейност на Предтеча Господен, който 
ще върви “пред лицето на Господа", за да приготви „Неговите пътища". С тези си думи 
св. Захарин подхваща, и преповтаря предсказанието на св. архангел Гавриил за Господния 
Предтеча (Лука 1:17), в което тогава той се бил усъмнил (Лука 1:18), поради което е бил 
наказан с онемяване (1:20). Сега, обаче, току-що проговорил след деветмесечно мълчание, 
той бърза да засвидетелства истинността на архангелското предсказание, на което 
неговото собствено предсказание се явява само продължение и потвърждение. Както 
видяхме (с. 12 сл.), говорейки за Йоан като за Предтеча, св. архангел Гавриил почти 
дословно привежда (Лука 1:17) двете съответни места от книгата на последния 
вехтозаветен пророк-писател св. Малахия (3:1; 4:5-6). Първото от тях (3:1) има тук 
предвид и св. Захария, като го съединява с пророчеството на св. Исаия (40:3) за 
приготвянето на пътя Господен от Предтеча. Както Ще видим, тези две вехтозаветни 
пророчества, така свързани по смисъл, привежда в началото на своето Евангелие и св. ев. 
Марк (1:2-3) като Богооткровено пророческо свидетелство за предтечевата дейност5. 
Въпреки всичко това, обаче, рационалистът А. Loisy смята, че в тълкуваните думи от 
речта на св. Захария „ролята на Предтеча не е 
------------------------ 

1 Христо Попов, Ръководство за изучаване пророческите книги, на Вехтия Завет, изд. 2, С. 1938, с. 5. 
2 Там. 
3 Еп. Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 2, с. 236. 
4 Проф. Д. Дюлгеров. Обществото “Добрият самарянин" (в годишник Богосл. фак., 1836/37 г., с. 83). 
5 М. Богословски, пос. стат. (в пос. спис., 25). 
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очертана по отношение към тази на Иисус. Лука, - продължава Loisy - е могъл да вижда 
Христос в “Господа", пред Чието лице ще върви Йоан; но не такава изглежда е била 
идеята на първия съставител1, за когото Господ се отъждествява с Всевишния, а не с 
Иисус”2. И така според Loisу, съществува някаква коренна разлика между св. ев. Лука и 
въображаемия съставител на мнимия юдеохристиянски източник (когото Loisу смята, че 
бил един от Йоановите ученици) във възгледа им относно това, на кого е бил предтеча св. 
Йоан? Такъв един абсурден въпрос изобщо не би могъл да се поставя, като се имат 
предвид множеството свидетелства на св. Йоан Предтеча за Господа Иисус Христос у 
различните св. евангелисти (Мат. 3:11-12; Марк 1:7; Лука 3:15-18; Йоан 1:19-34; 3:22-26), 
обобщени така от св. ап. Павел с думите: „Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на 
народа да вярва в Онзи, Който иде след него, сиреч, в Христос Иисус”. (Деян. 19:4). 

И все пак Loisу дръзва да поставя под съмнение очевидната истина, че св. Йоан 
Кръстител е бил Предтеча на Иисус Христос, Който, безспорно е Единственият Господ 
(срв. 1 Кор. 8:6), пред Чието лице е изпратен да върви Йоан, според пророчеството на св. 
Малахия (3:1), "на което се основават в своите предсказания за Предтеча св. архангел 
Гавриил (Лука 1:17) и св. праведния Захария (1:76). Като привидидно основание за 
погрешното си твърдение Loisу привежда това, че в думите на св. Захария името “Господ" 
обозначавало “Всевишния", а не “Иисус”, Който изобщо не бил назован. - Разбира се, с 
името „Всевишният" се означава най-общо Бог като “Господ на небето и земята" (Деян. 
17:24). В този смисъл и св. архидякон Стефан назовава Бога - „Всевишният" (Деян. 7:48), 
целейки да изтъкне Божията необятност чрез привеждане на съответното вехтозаветно 
пророчество (Ис. 66:1; Деян. 7:49). Обаче това най-общо назоваване на Господа Бога - 
„Всевишният" съвсем не изключва прилагането на същото той название към, Иисус 
Христос, Който е въплотеният Син Божий и, като Такъв, се ползва с всичко, което 
принадлежи на Бога Отца (Йоан 16:15). Така, например, когато св. ап. Павел със своите 
спътници пристигна в гр. Филипи в началото на второто си пътешествие, обхванатата от 
бесовски порицателен дух слугиня викала подир тях „тия човеци са раби на Бога 
Всевишния и ни възвестяват път за спасение" (Деян. 16:17). Тези думи, които изразяват 
безспорната истина, говорят за Христовите апостоли като за раби на Единия истински Бог 
- Бога Всевишний, каквито те наистина били тъкмо поради своята верност на Христос, 
въплътения Син Божий. По обратната логика на Loisу, обаче, би трябвало да се заключи, 
че, щом не са назовани изрично раби Христови, те изобщо не са били апостоли на 
Христос, - което е явен абсурд. До 
------------------------ 

1 Напълно произволно и неоснователно Loisу предполага някакъв юдеохристиянски писмен 
източник, използван уж от св. ев. Лука при описване на Предтечевото рождение и на произнесената тогава 
Захариева реч, при която всъщност пряк устен източник е могла да бъде за Евангелиста самата Пресвета 
Дева Мария като роднина и близка участница в тези събития. 

2 у Steinmann ор. сit., 57. 
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подобен абсурд води и нелепото твърдение на Loisу, че св. Йоан Кръстител не бил 
предтеча на Иисус Христос, понеже името на Христос не било изрично назовано в 
предсказанията за св. Йоан Предтеча. Че под “Всевишния” в Захариевото предсказание 
наистина се разбира Господ Иисус Христос, това ясно се вижда и от по-нататъшното Му 
назоваване в същата реч - „Изток свише" (Лука 1:78), което с оглед на вехтозаветните 
пророчества (Йер. 23:5; Зах. 3:8; 6:12 - по 70-те), може да бъде отнесено само към Месия - 
Христос. 

Изтъкнал достойнството на новородения младенец като Божии пророк и Христов 
Предтеча, св. Захария посочва и неговото качество на проповедник на покаяние: 

77. И да дадеш на народа Му да познае спасението чрез прощаване греховете им. 
Тези думи поясняват, в какво именно ще се изрази приготвянето на пътя на Господа от 
Неговия Предтеча. Той ще даде на Божия народ истинско познание за духовното 
спасение, което, както казва блаж. Теофилакт „се състой в прощаване на греховете", което 
пък е във властта само на Бога (Марк 2:7) и на изпратения от Бога Син Човеческий (2:10). 
Сам Спасителят, говорейки на повярвалите в Него юдеи, казва: „ако вие пребъдете в 
словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви 
направи свободни" - (Йоан 8:31-32). А на възникналото при това у тях гордо самосъзнание 
за външна политическа независимост (8:33) Спасителят отговаря, като насочва мисълта 
им към осъзнаване на вътрешната им нравствена поробеност от греха: „Истина, истина ви 
казвам: всеки, който прави грях, роб е на греха. А робът не пребъдва вечно вкъщи; синът 
пребъдва вечно. И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни" (Йоан 8:34-
35). 

За да подготви пътя към това истинско освобождение на човека от робството на 
греха чрез изкупителното дело на Христос Спасителя, Неговият Предтеча е трябвало да 
внушава на народа истинското понятие за спасението, което „се състои не във временното 
освобождаване от врагове, а в опрощаването на греховете от Бога"1. 

Тази своя подготвителна дейност св. Йоан Предтеча осъществил именно чрез 
своята покайна проповед и чрез извършваното от него покайно кръщение, на които 
подробно ще се спрем в първата част на настоящия труд. 
------------------------ 

1 М. Богословски, пос. стат. (в пос, спис., 26). 
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Част първа 
 

ПРОПОВЕДТА И ДЕЙНОСТТА  
НА ГОСПОДНИЯ ПРЕДТЕЧА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ  
ДО КРЪЩЕНИЕТО НА ГОСПОДА ИИСУС ХРИСТОС 

 
Глава първа 

 
ИЗЛИЗАНЕТО НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ. 

ПОКАЙНАТА МУ ПРОПОВЕД И КРЪЩАВАНЕТО НА НАРОДА ОТ НЕГО ЗА 
ПОКАЯНИЕ (Мат. 3:1-6; Марк 1:1-6; Лука 3:1-6) 
 

а) Явяването на св. Йоан Кръстител за обществена проповед и дейност като 
начало на Христовото Евангелие, според предсказанията на св. пророк Малахия и св. 
пророк Исаия. 
 
 
(Мат. 3:3; Марк 1:1-3; Лука 3:4-6) 
 
Мат. 3:3 
 
3. Защото този е, за когото е 
казал пророк Исаия: “гласът 
на викащия в пустинята 
говори: пригответе пътя на 
Господа, прави правете 
пътеките Му". 

Марк 1:1-3 
 
1. Начало на 
Евангелието на Иисус 
Христос, Сина Божий, 
2. както е писано у 
пророците: „ето, Аз 
изпращам пред лицето 
Ти Моя Ангел, който ще 
приготви Твоя път пред 
Тебе". 
3. „Гласът на викащия в 
пустинята говори: 
пригответе пътя на 
Господа, прави правете 
пътеките Му". 

Лука 8:4-6  
 
4. Както е писано у 
книгата с речите на 
пророк Исаия, който 
казва „гласът на каещия 
в пустинята говори: 
пригответе пътя на 
Господа, прави 
направете пътеките 
Му". 
5. Всеки дол ще се 
изпълни, и всяка 
планина и рътлина ще 
се снишат, кривините 
ще се изправят, и 
равните пътища ще 
станат гладки;  
6. и всяка плът ще види 
спасението Божие".  
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И тримата св. Евангелисти-синоптици повествуват за излизането на св. Йоан 
Предтеча за обществена проповед и дейност, но св. ев. Марк отделя на това събитие 
особено внимание, като с него започва своето св. Евангелие, и изрично отбелязва, че 
явяването на св. Йоан Предтеча е: 

Начало на евангелието на Иисус Христос, Сина Божий (Марк 1:1) 
Тези начални думи на св. евангелие от Марк неоснователно се смятат от някои 

учени, като Воленберг, за надпис на цялото това Евангелие1. Такова мнение, обаче, е 
неправилно, защото посоченият първи стих има тясна връзка със следващите стихове. За 
да проличи тази връзка, достатъчно е към първия стих да се прибави спомагателния глагол 
„беше", чрез което се получава следният смисъл: „началото на Евангелието на Иисус 
Христос, Сина Божий, беше както е писано у пророците2... В такъв случай се получава 
пряка връзка на 1-ия стих със следващите два стиха, с които той съставя едно цяло 
завършено изречение, чиито подлог е думата „архи" - начало. В такъв случай, обаче, би 
трябвало да се очаква, че тази дума, като подлог, ще бъде членувана - „и архи". Обаче, в 
нито един древен ръкопис не е засвидетелствано такова четене. Това ни води до мисълта 
да потърсим подлога на изречението по-нататък, като сметнем втори и трети стих за 
вметнати (чрез израза „както е писано" - срв. Римл. 15:3), и да установим пряката връзка 
на първия с четвъртия стих3. Последният започва с „егенето Иоаннис ваптизон", или, 
според кодексите Sin. B. I. D. 33 - „Иоаннис о ваптизон". От това последно разночтение 
следва, че членуваното причастие не може да бъде свързано с глагола “егенето" (в 
описателна глаголна форма-срв. Йоан 1:28), а се отнася пряко като атрибут към 
съществителното „Иоаннис'', което чрез това добива вид на членувано съществително. 
Ако, прочее, сметнем “Иоаннис” за подлог, а „архи" (от стих 1) - за сказуемно 
определение, свързано с него чрез глагола „егенето", тогава се получава следното общо 
изречение, което обхваща стиховете от първи до четвърти: 

4. Йоан (Иоаннис), който кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно 
кръщение за опрощаване на грехове, беше (стана-егенето) 

1. начало (архи) на Евангелието на Иисус Христос, Сина Божий, 
2. както е писано у пророците: ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който 

ще приготви Твоя път пред Тебе. 3. „Гласът на 
------------------------ 

1 Виж Проф. Христо Н. Гяуров, Св. Евангелие от Марк (в годишник Богосл. Фак., 1936/37, с. 40). 
2 Там. 
3 М. Барсов, Сборник по истольковательному и назидательному чтению Четвероевангелия, изд. 2, 

Спб. 1893, т. 1, с. 85.  
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викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му"1.  
Такава връзка между първите стихове приема и блаж. Теофилакт, който пише: 

Йоан, последния от пророците, Евангелистът, го представя като начало на Евангелието 
на Сина Божи; защото края на Вехтия Завет е началото на Новия Завет”2. Значи, общият 
смисъл е, че начало на Христовото Евангелие е покайната проповед на св. Йоан Предтеча 
и свързаното с нея покайно кръщение, извършвано от него. Тази мисъл не е случайна 
тъкмо в евангелието от св. Марк, който, според свидетелството на св. Папия Йераполски, е 
бил “изтълкувател на Петър”, в смисъл че „записал в своето евангелие всичко това, което 
слушал и запомнил от речите на св. ап. Петър"3, като спътник и помощник на св. ап. 
Петър. в Римл. Че св. евангелие от Марк по своята същина и съдържание отразява и 
предава именно благовестието на св. ап. Петър за Христос Спасителя, това може да се 
установи чрез съпоставянето му с две речи на св. ап. Петър, изложени в книгата „Деяния 
на св. апостоли”, а именно речта му преди избирането на св. ап. Матия (1:16-25) и речта 
му преди покръстването на Стотника Корнилий (10:34-43). 

В първата от тези речи св. ап. Петър предлага да бъде избран на мястото на 
отпадналия от апостолството Юда „един от тия мъже които бяха с нас през цялото време, 
докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Иисус, започвайки от Йоановото кръщение 
до деня, когато се възнесе от нас" (Деян. 1:21-22). В речта си пък пред Стотника 
Корнилий, св. ап. Петър казва: „вие знаете за останалите по цяла Юдея събития, които 
започнаха от Галилея след кръщението, което проповядваше Йоан" (Деян. 10:37). И на 
двете места св. ап. Петър много ясно изтъква същата мисъл, а именно, че „земната 
проповед на Христос започна с явяването на Йоан Кръстител"4, -мисъл която точно е 
изразена от „изтълкувателя на Петър" - св. ев. Марк още в първия стих на неговото 
Евангелие. 

Като говори за начало на “Евангелието на Иисус Христос”, св. Марк безспорно 
разбира тази дума в нейния широк смисъл, а именно като „самото историческо дело на 
спасението на човечеството", в което дело се е проявило „тайнството на изкуплението на 
човечеството от греховете чрез спасителния жизнен подвиг на въплътения Син Божий"5. В 
този си основен и първоначален смисъл терминът „Евангелие" се среща на много места в 
Свещеното Писание (Мат. 4:23; 26:13 и др.), но особено характерна е употребата му у св. 
ев. Марк, 
------------------------ 

1 Тъй като, обаче, в бълг. синодален превод, както и в други нови преводи, четвъртият стих съставя 
отделно изречение, затова, за практическо удобство, и ние ще сметнем стиховете от първи до трети за едно 
завършено изречение и ще го тълкуваме отделно. Общият смисъл от това не се изменя. 

2 Блаж. Феофилакт, Толкование на св. Евангелие Марк, Казан 1906, с. 7  
3 Проф. Гяуров, Евангелие от Марк (в пос. годишн., 31). 
4 Проф. Гяуров, там. 
5 Проф. Н. Н, Глубоковски, Евангелия и их благовестие о Христе Спасителе и Его искупительном 

деле, С. 1932, стр, 11. 
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който, единствен от всички Евангелисти, започва своята свещена книга с израза: „Начало 
на Евангелието..." (1:1). По повод на това проф. Глубоковски отбелязва: „Благовестието, 
като извършен исторически факт на всеобщото спасение на всички люде: - ето тази е 
„радостната вест", която Марк се залавя да разкрие на света"1. И действително, този мотив 
преминава, като червена нишка, през цялото му св. евангелие. Така, като повествува за 
началото на обществената проповед на Спасителя, св. е. Марк, предавайки зова на 
Божествения Учител за покаяние, подчертава при последното и необходимостта на вяра в 
Евангелието: „покайте се и вярвайте в Евангелието (Марк 1:15). Но и в самия край на 
земния живот на Христос, в последната Му реч към учениците преди възнесението, 
предадена пак от св. ев. Марк, срещаме употребен същия термин „Евангелие" и то в 
същото му първично значение: „идете по цял свят и проповядвайте Евангелието? на 
всички твари" (Марк 16:15). -Характерната за перото на св. ев. Марк употреба на термина 
„Евангелие” на всички тези места служи, между другото, като важен и решителен довод 
против неоснователно оспорваната от някои рационалист (като Ройс) подлинност на целия 
встъпителен откъс (1:1-13) от Марковото св. евангелие4. 

Изтъквайки, най-накрая, Иисус Христос като, “Сина Божий" (срв. Марк 15:39), св. 
ев. Марк дава, по думите на проф. Глубоковски, „истинската характеристика на Иисус от 
Назарет, разкривайки „изключителната, битийната (есенциална) Божественост на 
Христос" като „факт на дълбокия опит на живата история"5. Названието „Син Божи” тук е 
употребено в собствен и изключителен смисъл6 на Богосиновство и ипостасно 
единосъщие с Бога Отца7. 

Както е писано у пророците: „Ето, Аз изпращам пред Лицето Ти Моя Ангел, 
който ще приготви Твоя път пред Тебе". (Марк 1:2) 

Вместо „както е писано у пророците", в някои кодекси, както и във Вулгата, а 
оттук и в някои нови западни преводи, стои: „както е писано у пророк Исаия". - 
Неправилността на това четене е явна, понеже изложеният непосредствено след това 
пророчески текст е взет не от книгата на св. пр. Исаия, а от тази на св. пр. Малахия (3:1). 
Появяването на това разночтение се обяснява, може би, със стремежа на преписвачите да 
уеднаквят въведителния към пророческите думи 
------------------------ 

1 Там, 100. 
2 Тази подробност не е предадена в паралелното място у св. ев. Матей, където четем само: „покайте 

се, защото се приближи Царството небесно" (4, 17). 
3 Харктерно е, че и тук в паралелното място у св. ев. Матей не е употребен терминът „Евангелие", а 

съдържанието му е предадено описателно: и идете, научете всички народи..., като ги учите да пазят всичко, 
що съм ви заповядал (28:19-20). 

4 Проф. Гяуров, Евангелие от Марк (в пос. годишн., 69-70).  
5 Проф. Н. Глубоковски, пос. съчинение, с. 104-105.  
6 Епископ Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 2, с. 24. 
7 М. Барсов, Сборникъ статей... по Четвероевангелию, т. 1, с. 85. 
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израз у св. ев. Марк със съответния у двамата други синоптици израз (Мат. 3:3а; Лука 
3:4а),в който фигурира само името на св.прор. Исаия, тъй като те се позовават само на 
неговото пророчество. Св. ев. Марк, обаче, привежда преди това и пророчеството на св. 
Малахия, и поради това говори в множествено число: „както е писано у пророците"1. 
Такъв начин на множествено изразяване за пророческите писания, без изрично 
обозначаване имената на самите цитирани пророци, се среща и у другите св. евангелисти 
(Йоан 6:45; срв. Мат. 2:23; Лука 24:44), особено когато се имат предвид някои общи черти 
на вехтозаветните пророчества по даден въпрос2. Толкова по-оправдано е множественото 
число тук, където се касае за два конкретни и изрично приведени текста от двама пророка. 
Първото от двете приведени места е следният текст от св. пророк Малахия (3:1): „Ето, Аз 
изпращам Ангела Си, и той ще приготви пътя пред Мене".  

Както вече изтъкнахме (виж. с. 13), тези думи представят едно от най-характерните 
места в книгата на св. пр. Малахия, щом от тях е била взета думата ”ангел", за да бъде 
обозначен с нея самият свещен автор, чието същинско име е неизвестно. - Освен в 
началото на св. евангелие от Марк, това пророчество се намира още у Мат. 11:10 и Лука 
7:27- като непосредствено изречено от Господа Иисус Христос относно Неговия 
Предтеча. Така както са приведени у тримата св. евангелисти-синоптици, обаче, тези 
пророчески слова донякъде се различават от самото Малахиево пророчество по това, че, 
докато при последното Сам Господ казва, че ще изпрати Своя Ангел да приготви пътя 
пред Него, - при новозаветното му цитиране Господ говори за изпращане на ангела Си, за 
да подготви пътя на Месия, Които тук е назован във второ лице - „пред лицето Ти... Твоя 
път пред Тебе (срв. Пс. 109:1).  

Такова едно свободно цитиране на вехтозаветния текст, обаче съвсем не означава 
произволно нагаждане, а - само „тълкувателно изменение на буквата на Писанието в полза 
на духа му”3. - Във втората половина на стиха (Мал. 3:1), като говори за това, че „внезапно 
ще дойде в храма Си Господ, Когото вие търсите", пророкът добавя „и Ангелът на завета. 
Когото вие желаете''. Тези два аналогични израза съставят библейски паралелизъм, при 
който “Ангелът на завета” това е Сам “Господ”, както проличава от съпоставянето на 
някой други ветхозаветни места (Бит. 16:7-11;. срв. 16,13; Изх. 33:2 срв. 33:14), при които 
се говори за ангел Господен, който малко по-нататък, в съответно място, се нарича 
Господ4. На други вехтозаветни 
------------------------ 

1 Епископ Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 2, с. 24. 
2 Виж разсъжденията върху Мат. 2:23, у Еп. Михаил, пос. съч, кн. 1, С. 1903, с. 66.  
3 Ив. Корсунски, Критическое разсмотрение особенныхъ, более важныхь случаевъ новозаветной 

цитации и толкования въ опровержение воззрений теорий акомодации (в „Чтения въ обшестве любителей 
духовнаго просвещения”, март, 1879, с. 248) 

4 Проф. Хр. Н. Гяуров, Предговор на евангелието от св. ап. Йоан, годиш. на Богосл. фак. 1938/39 г., 
т. 16, с. 13). Подобно отъждествяване се среща в новозав. свещ. книги, например в Деян. 7:30-38, където св. 
архидякон Стефан, като говори за Божието явление на Мойсей при горящата къпина, казва, че там действал 
Бог... чрез явилия се в къпината Ангел (Деян. 7:35). 
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места, и то предимно у последните пророци (св. Захария, св. Малахия), ангелът Господен 
се отъждествява с идващия Месия1. Такова е, например, мястото у св. пророк Захария 
(12:8-10): „А домът Давидов ще стане като Бог, като Ангел Господен пред тях... и те ще 
погледнат на Него, Когото прободоха (срв. Йоан 19:37) и ще ридаят за Него, както се 
ридае за единороден син". 

Подобно отъждествяване на ангела Господен с Месия, безспорно, е налице и в 
тълкувания стих на св. пророк Малахия, "където ангелът Господен, отъждествен със 
Самия Господ, е наречен ангел на завета", Който „ще дойде", за разлика от “Ангела" в 
първата половина на стиха, когото Бог изпраща да приготви пътя пред Него, 
респективно - пред Месия2. Въз основа на близостта по Божествена същност между 
лицата на Св. Троица и в духа на други подобни пророчески месиански места (като Пс. 
109:1), където Бог Отец, се обръща към Своя Единороден Син като към равен Нему, - и 
Господ Иисус Христос предава Господните думи, изречени чрез св. пророк Малахия, като 
отправени от Бога Отца към въплътилия се Син Божий, пред Когото Отец изпраща Своя 
Ангел, т. е. Своя вестител и Предтеча. Но както въплотилият се Син Божий, бидейки 
„Ходатай на Новия Завет" (Евр. 12:24; срв. 9:15), е наречен у пророка “Ангел на завета", 
при което името Му Ангел означава „длъжността, а не същината на прИродта"3, - така и св. 
Йоан Предтеча е наречен „Ангел" не в битиен смисъл, а за обозначаване служенето му на 
Божи пратеник, което е Подобно на ангелското (срв. Евр. 1:14). 

Между това, както се изтъкна в началото на предговора, протойерей Сергий 
Булгаков в книгата си „Друг Жениха", като се позовава предимно на Мал. 3:1, изказва 
странното мнение, че св. Йоан Предтеча бил не само по служението си но и по естество"4. 
По-нататък той пише: „В Предтеча се съединили човешкото и ангелското (к. н.) естество5, 
и дори твърди, че „Предтеча, като ангел (к. н.) и човек, заел на небесата опразненото от 
древността място на падналия първоангел"6.  

Изразеното от прот. Булгаков мнение не намира никакво основание в Свещ. 
Писание и в църковното и светоотеческо учение. Както изтъква Харковският архиепископ 
Макарий в своя класически труд по догматика, „името Ангел (пратеник-вестител), според 
израза на древните църковни учители, е име на длъжността, а не на прИродта (к. н.)" 7. 
------------------------ 

1 М. И. Богословски, Пролог Евангелия св. ап. Йоан (у Барсов, Сборник статей..., т. 1, с. 96).  
2 За подобно отъждествяване на Месия с Господа, виж с. 12, заб. 1. 
3 М. Богословски, пос. стат, (в пос. сборник, 96). 
4 Прот. С. Н. Булгаков, Другь жениха, Париж, 1927, с. 182, заб. 1. 
5 Там, с. 196. 
6 Там, с. 240.., 
7 Макарий, Архиеп. Харковский, Православное догматическое богословие, т. I, § 63, с. 377, изд. 3, 

Спб. 1868. 
377/27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За подкрепа на това архиепископ Макарий сочи, че това название, че употребява в Свещ. 
Писание не само за небесните безплътни сили, но и за човеците - служители на Бога, и 
дори за природни стихии като подчинени на Бога и служещи на Неговата воля (Пс. 77:49). 
Така във Вехтия Завет „Ангели" са наречени пророците (Агей 1:13; Ис. 33:7); а в Новия 
Завет - Христовите Апостоли (Лука 9:52) и прдстоятелите на отделни поместни църкви 
(Откр. 1:20; 2:1 сл.)1. В същия смисъл на Божи служител-пратеник и св. Йоан Претеча е 
наречен „Ангел" във вехтозаветното пророчество (Мал. 3:1), което преповтаря и 
потвърждава Сам Спасителят (Мат. 11:10). За отбелязване е, че същият св. пророк 
Малахия малко по-горе, като говори за вехтозаветния свещеник го нарича „ангел Господа 
Вседержителя” (Мал. 2:7)2, което в бълг. синодален превод гласи: “вестител Господа 
Саваота". Няма никакво основание за това, щото говорейки след това за св. Йоан Предтеча 
като за Божи пратеник-вестител, пророкът да употребява името „Ангел" в някакъв друг 
смисъл. 

Този основен, смисъл на термина „Ангел", отнесен към св. Йоан Предтеча, се 
подкрепя и от светоотеческите тълкувания. Така, блаж. Йероним също утвърждава, че 
„тук Йоан е наречен Ангел не поради общност на прИродта си (с ангелите - (в с. н.), а 
поради достойнството на служението си, т. е. възвестяването за идването на Господа"3. - 
Св. Кирил Александрийски направо заявява: „Твърдим, че свещеният Кръстител е 
назован ангел не поради естеството си, (защото той се е родил от жена и е бил като нас, а 
понеже му е било поверено служението да ни проповядва и възвести такива неща. 
Прочее, названието му идва от длъжността, а не обозначава ангелска прИрод". А 
блаженият Теофилакт казва, Мал. 3:1 - Бог Отец „нарича Предтеча - Ангел поради 
ангелския му и почти безплътен живот, и поради това, че той възвестявал и посочвал 
идващия Христос"5. 

И тъй, наред със служебното (техническо) значение на термина „ангел", приложен 
към св. Йоан Предтеча, блаж. Теофилакт изтъква и нравствения му смисъл, който указва 
на подвижническия живот на св. Йоан Предтеча, издигнал се чрез подвиг до равноангелно 
безстрастие. Това последно значение дори подсилва първото, като пояснява как св. Йоан 
Предтеча, като постепенно „растял и крепнел духом в своето пустинническо усамотение 
(Лука 1:80), - достигнал до такова ангелоподобно състояние, което го направило достоен 
да бъде истински вестител - Ангел и Предтеча на идващия Месия. Това нравствено 
значение на понятието „ангел" за св. Йоан Предтеча, обаче, по начало изключва 
значението на ангел по естество, тъй като показва, че той не е бил ангел още от 
рождението си, а постепенно чрез подвиг се 
------------------------ 

1 Там. 
2 Там (у Архиеп. Серафим, Новое учение о Софии, Премудрости Божией, С., 1935, с. 87).  
3 In Matth 11:10, (Мigпе, Р. I. t. 26, со1. 73). 
 4 Iп Маlach. 3:1 (Мigпе. Р. gr., t. 72, со1. 332). 
 5 Блаж. Феофилакт, Благовестник, ч. II, Ев. Марк, с. 7, Казан, 1906. 
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е издигнал до такова ангелоподобно състояние. Наистина, и прот. Булгаков, като нарича 
св. Йоан Предтеча - „истински родоначалник на монашеството, на възприемането на 
ангелския образ"1, признава, че той, бидейки човек, станал и ангел, възвисил се до 
ангелски чин, вместил (к. н.) в себе си и ангелския образ", следователно, не в битиен, а в 
нравствен смисъл, - но веднага добавя в скоби, че това е „не в смисъл на просто 
уподобяване, а и на някаква същност (к. н.)" 2. Тези последни думи представят явно 
противоречие - с предишните му думи, защото ясно е, че щом св. Йоан Предтеча 
постепенно се възвисил до ангелски чин и “вместил” в себе си ангелски образ, той не го е 
притежавал по естество, следователно, у св. Йоан Предтеча не може да става дума за 
ангелска същност, а само за ангелско уподобяване, както това много ясно и кратко 
изразява църковната песнопевица св. Касия монахиня, която, пояснявайки Малахиевото 
пророчество за св. Йоан Предтеча, нарича го “человек” убо естеством, ангел же житием"3. 
В този нравствено-благодатен смисъл св. Църква нарича Божийте угодници - земни 
ангели"4, а св. пророк Илия нарича „в плоти ангел” (тропар на 20 юли - ст. ст.). - Прот. 
Булгаков, като сравнява св. Йоан Претеча със св. прор. Илия по сродството на служението 
им5, привежда, между другото, и тези думи от тропара на св. Илия - „во плоти ангел", без 
обаче да им придава смисъл на битийна същност. Между това, щом приписва човешко-
ангелска същност на св. Йоан Предтеча, за последователност той би трябвало да припише 
такава и на св. прор. Илия. Но щом той не е склонен да разбира посочените думи за св. 
прор. Илия в битиен смисъл, а ги схваща само в нравствен смисъл, наричайки св. Илия - 
„Ангелам подобник"6, в същия смисъл той би трябвало да разбира понятието „ангел" и за 
св. Йоан Предтеча, който, впрочем, сам имал „духа и силата на Илия" (Лука 1:17). 

Целта на изпращането от Господа на ангела-предтеча преди Месия - е да “приготви 
пътя" пред Него. Като говори за „приготвяне" (респ. изравняване)7 на пътя преди 
идването на Месия, пророкът изхожда от представата за древните царе на Изток, които, 
при пътешествията си изпращали пред себе си свои вестители, които да премахнат 
евентуалните препятствия от пътя, по който те щели да минат8, и така да осигурят 
безопасното им шествие. С подобен израз си служи и св. ев. Лука, като съобщава, че при 
последното Си пътуване от Галилея за Йерусалим Спасителят “изпрати пред Себе Си 
(пред лицем Своим) вестители (ангелус)..., за да приготвят (етоймасай) за Него" 
------------------------ 

1 Прот. Булгаков, пос. съч., 227. 
2 Там, 221. 
 3 “Слава" на стиховне, на вечернята на 24 юни - Рожд. св. Йоан Пр. 
 4 І стихира на „Госп. воззвах" на 2 януари - св. Серафим Саровски. 
 5 Прот. Булгаков, пос. съч., 162-163. 
 6 Там, 231. 
 7 Еп. Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. I, С. 1903, с. 236.  
 8 Епископ Палладий, Толкование на книгу св. прор. Малахии, Вятка, 1876, с. 38. 
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(Лука 9, 52). - Разбира се, отнесено към дейността на св. Йоан Предтеча, приготвянето на 
пътя Господен има иносказателен смисъл чрез своята вразумителна покайна проповед и 
дръзновеното изобличаване на греховете, св. Йоан Предтеча нравствено подготвял душите 
на народа за посрещането на идващия Месия1. 
 

* 
 

Подобен иносказателен смисъл се съдържа и във второто вехтозаветно пророчество 
за св. Йоан Предтеча (Ис. 40:3), приведено и от тримата св. евангелисти-синоптици2 (Мат. 
3:3; Марк 1:3; Лука 3:4). И на трите места текстът е предаден напълно еднакво така: 
“Гласът на викащия в пустинята: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките 
Му".  

Единственото, впрочем несъществено, различие на този евангелски цитат от 
вехтозаветния му първообраз е в края на изречението, където у 70-те (съобразно с 
еврейския оригинал) стои: „прави правете пътеките на нашия Бог" (Ис. 40:3), докато у 
тримата синоптици изразът „на нашия Бог" е заместен с местоимението „Му", отнасящо се 
към “Господа". 

Прекият смисъл на това пророчество, подобно на предишното е взет от живота на 
древните източни народи: през време на военен поход, когато войската, предвождана от 
царя, се движела, били изпращани напред вестители-глашатаи, които да предупредят 
народа за приближаването на войската, и като отстранят всякакво препятсвие да изравнят 
и подготвят пътя, по който тя щяла да мине. Св. прор. Исаия, прочее, като предвещава 
победоносното завръщане на Израел от вавилонския плен под върховното Божие 
ръководство (срв. Деян 13:17-19), използва този известен от древността образ, като от 
името на вестителя-глашатай се провиква: “пригответе пътя на Господа, изправете 
пътеките на нашия Бог"3. Но тъй като завръщането на Израел от вавилонския плен под 
Божието водителство предизобразява избавлението на християнския род от греха чрез 
Спасителя Христос, то и предхождащият Го вестител-глашатай се явява- предобраз на 
Христовия Предтеча, който чрез проповедта си трябвало нравственно да подготви душите 
да приемат Христос4. Изтъквайки тайнственият предобразен смисъл на посочените 
пророчески слова, блаж. Теофилакт казва: „Пътят означава Новия завет, а пътеките - 
Вехтия Завет, който неведнаж бил нарушаван от юдеите. За „пътя” т. е. за Новия Завет те 
трябвало да се подготвят, а „пътеките" на Вехтия Завет - да изправят"5. 
------------------------ 

1 Там. 
2 Четвъртият евангелист св. ап. Йоан Богослов също привежда, макар и в съкратен вид, това 

пророчество, но не от свое име, а като изказване на самия св. Йоан Предтеча при свидетелстването му за 
себе си, пред изпратените при него юдеи (Йоан1:23). 

3 Еп. Михаил, Изтълк. Ев., кн. 1, с. 69, 70.  
4 И. Якимов, Толкование на книгу св. прор. Исаии, Спб, 1883, с. 674.  
5 Блаж. Теофилакт, Благовестник, Св. ев. Марк, с. 7. 
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И така, „гласът на викащия в пустинята" това е подготвителната проповед на св. 

Йоан Предтеча за Месия -Христос, и поради това сам той метонимично бива наричан в 
богослужебните песнопения - „глас на Словото"1. По повод на това Прокопий Газски 
казва, че св. Йоан Предтеча „благовестял на идващите към спасението Божие, като 
подготвял слуха им за приемане на Бог Слово, за разлика от Когото Йоан е наречен глас"2. 
Неразривно свързано с думите “гласът на викащия" е обстоятелственото допълнение „в 
пустинята", което образува с тях един неразделим израз. С това обстоятелствено 
допълнение св. пр. Исаия определя по-точно мястото, където се разнасял гласът на 
вестителя-глашатай, а именно - “пустините, които отделят Вавилон от Юдея"3. Обаче, 
това обстоятелство отговаря и на проповедта на св. Йоан Предтеча, която се е разнасяла 
предимно в Юдейската пустиня (Мат. 3:1). Така винаги е било разбирано това 
обстоятелствено допълнение в „пустинята" като отнасящо се към „гласът на викащия", 
поради което св. Църква още от дълбока древност е възприела като символичен знак на св. 
ев. Марк, чието св. евангелие започва с това пророчество, именно „лъва", който живее 
предимно в пустинята, където най-често се разнася неговият рев (срв. Откр. 4:7; Йез. 
1:10).  

Ето защо твърде учудващо е мнението, изказвано от Stauffer, който отнася израза 
„в пустинята" не към предишните, а към следващите думи, тъй че се получава следният 
смисъл: „гласът на викащия: в пустинята, пригответе пътя на Господа"4... Като смята този 
смисъл, за първоначален и оригинален, намира основание за това в насоретския еврейски 
текст и в единия от двата новооткрити кумрански свитъци, съдържащи пророчествата на 
св. Исаия. 

Като не говорим за масоретския текст, който, поради своята късна редакция 
злонамерени изопачения тъкмо в месианските места, не може да бъде решително 
авторитетен за нас, - трябва да отбележим, че и кумранският текст не може да 
претендира на особена автентичност, защото, както по всичко личи, той е бил нагаждан 
с оглед на самите есеи. Така в дадения случай, за да отнесат към себе си думите на 
древното пророчество, есеите са им придали такъв изкуствен вид, при който, в разрез с 
естествения словоред, обстоятелственото допълнение „в пустинята" е изтъкнато на пръв 
план, за да се подчертае, че те са, които чрез своето пустино жителство приготвят „пътя 
на Господа" (като че ли пътят на Господа не трябва да бъде приготвян навред, а само - в 
пустинята). Че действително есеите влагат такъв себичен смисъл, който ограничава 
всемирния характер на пророчеството, - това ясно се вижда от едно място на техния 
кумрански „Правилник", където се казва:...трябва да се обособят... и да отидат в 
пустинята, 
------------------------ 

1 Ирмос на VI песен от канона на Богоявление - 6 януари. 
2 У Якимов, пос. съч. 674. 
3 E. Stauffer, Jerusalame und Rom, Bern, 1957, S. 
4 Ibidem, S. 149, заб. 24 към глава 8. 
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за да приготвят пътя на Господа, както е писано: „в пустинята пригответе пътя на 
Господа", (Правилник 8, 12-14)1. И този ограничен и изопачен есейски смисъл на 
вехтозаветното пророчество Stauffer - без всякакво разумно основание, и в разрез с 
елементарния словоред, - е готов да приеме за първоначален, докато си позволява да 
припише на св. Йоан Кръстител, че уж „той придал ново значение на този текст от Исаия 
и го отнесъл към самия себе си, като видоизменил „пътя в пустинята" на „пророк в 
пустинята"2. Всъщност за никакво видоизменяне на смисъла тук не може да става дума, 
тъй като самият здрав смисъл подсказва, че тук се касае не за „път в пустинята", а за 
„глас в пустинята", което е единственото възможно и правилно разбиране на това 
пророчество. Впрочем, сам Stauffer признава, че такова едно „преместване на цезурата" 
трябва да е станало не на християнска, а на юдейска почва, тъй като е засвидетелствано в 
два известни еврейски ръкописа (от IX-Х век сл. Хр.)3. Странно е, обаче, защо оттук той 
не прави съответния извод, че такова едно разбиране на библейския текст отразява 
неговия действителен смисъл. 

От всичко казано дотук се вижда, че „особеното внимание и почит"4, оказвани от 
есеите към книгата на св. пророк Исаия, са неискрени и са предизвикани от стремежа им 
да спекулират със свещения пророчески текст за своя изгода, за да извлекат от него онова, 
което е угодно на тяхната горделива самостоятелност. Следователно, и по тази линия е 
изключена всякаква възможност за някакво мнимо влияние от тяхна страна върху 
Господния Предтеча, който, като изпратен от Бога пророк, правилно е разбирал и цитирал 
боговдъхновените вещания на своя велик предшественик св. пр. Исаия. 
Докато първите двама св. евангелисти-синоптици се задоволяват да приведат първия и 
основен стих от пророчеството на св. Исаия (40:3) св. ев. Лука предава и следващите два 
стиха (40:4-5; Лука 3:5-6), които са допълнение към първия стих и, отнесени към св. Йоан 
Предтеча, разкриват „добрите последици, които щели да произлезат от неговата 
проповед"5. 

Лука 3:5 
„Всеки дол ще се изпълни, а всяка планина и рътлина ще се снишат, кривините ще 

се изправят, а неравните пътища ще станат гладки” (Ис. 40:4). 
Първата половина от стиха, в която образно се представя изравняването на пътя6, се 
състои от две комбинирани антитези: от страна, дол, който се запълва; от друга страна, 
планина, която се снишава. Нравственото съдържание на тези противопоставяния е  
------------------------ 

1 По Stauffer, пос. съч., 91. 
2 Там. 
3 Там, с. 149-150, заб. 27 към глава 8. 
4 Steinmann, ор. сit., р. 59; срв. Тit Simedrea, ор сit. (в. “Studii teologice”, 1958) № 3-4, р. 154). 
5 Св. Йоан Златоуст, Бес. 10 върху Мат., § 3 (Мigпе, Р.g. t. 57,col. 187). 
6 Еп. Михаил, Изтьлк. Ев. II, 261. 
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изразено накратко от св. Йоан Златоуст така: „смирените ще се възвисят, а гордите ще 
се смирят"1. Тази основна евангелска истина Сам Спасителят изразява като заключение на 
притчата Си за митаря и фарисея с думите: „който превъзнася себе си, ще бъде унизен: а 
който се смирява, ще бъде въздигнат" (Лука 18:14). - Втората половина от стиха пък 
представлява спрямо първата един библейски паралелизъм, при който се има предвид 
изобщо изправянето на всичко криво и неравно по пътищата (срв. Ис. 42:16). Според св. 
Йоан Златоуст, иносказателният смисъл на тези думи е, че “трудността на закона ще се 
промени в лекотата на вярата"2. 

Отнесени предобразно към дейността на св. Йоан Предтеча, тези 
противопоставяния означават положителната промяна, която ще настъпи у юдейския 
народ под благотворното въздействие на неговата проповед, - промяна, която ще бъде 
благоприятна почва за приемане на предстоящото спасение чрез Христос, за което 
пророкът говори в следващия стих:  

Лука 3:6. И всяка плът ще види спасението Божие (Ис. 40:5. Всъщност тези думи 
съставят у Пророка втората част на стиха и следват след думите: „и ще се яви славата 
Господня", които предизобразяват Божествената прослава на въплътилия се Син Божи 
(срв. Марк 9:1). Следващите пък след тях думи: „и всяка плът ще види - спасението 
Божие" означават всеобщността на Христовото изкупително дело, което според израза на 
св. Йоан Златоуст обхваща „не само юдеите и приелите тяхната вяра, но цялата земя и 
морето, целия човешки род"3. 

С думата „плът", както се среща тя употребена на много места в Свещ. Писание 
(Йоил 2:28; Мат. 24:22 и др.), тук се обозначава „човек". От тук пък изразът „всяка плът" 
значи „всеки човек". Разбира се, щом е отнесен към човешкото спасение, което е дело на 
свободната воля, този израз не може да бъде схващан в абсолютен смисъл, т. е. че всеки 
човек ще се спаси. Дори св. пр. Иоил, като пише, че „всеки, който призове името 
Господне, ще се спаси" (2:32) не иска с това да каже че буквално всички, които призовават 
Бога, непременно ще се спасят; защото Сам Спасителят заявява: „не всеки, който Ми 
казва: “Господи, Господи! Ще влезе в Царството небесно, а онзи, който изпълнява волята 
на Моя Отец небесен" (Мат. 7:21). С думите „всяка плът ще види спасението Божие" св. 
пр. Исаия (както и св. пр. Иоил със съответните думи) иска да изрази само настъпилата с 
идването на Христос възможност за спасение на всички човеци с добра воля. (Лука 2:14), 
както пише и св. ап. Павел: „яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци" (Тит 
2:11), измежду които, обаче, ще се удостоят със спасение само онези, които се окажат 
достойни да я приемат и опазят в душите си (ср. Евр. 12:28). 
------------------------ 

1 Бес. 10 върху Мат., § 3 (Мigпе - ibidem). 
2 Там. 
3 Там. 
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б) Годината, през която са. Йоан Кръстител излязъл 
на обществена дейност (Лука 3:1-2). 

1а. В петнадесетата година от царуването на Тиверий Кесарийски. 
Това е единствената посочена в Новия Завет дата от гражданската история. Св. ев. Лука, 
който изобщо се стреми към хронологическа точност (Лука 1:3), е единственият 
новозаветен свещен писател, който изрично посочва имена на римски императори при 
обозначаване на определено историческо събитие. Обаче, докато при други случаи, 
Евангелистът посочва само името на даден император (Лука 2:1; Деян. 11:28), тук той дава 
най-точно обозначение на съответната година от царуването му. Оттук се вижда, колко 
голямо значение придава св. ев. Лука на излизането на св. Йоан Кръстител на обществена 
дейност, което, както се изтъкна, представлява началото на Евангелската история (срв. 
Марк 1:1). 

Като назовава, прочее, името на император Тиверий, св. ев. Лука обозначава 
неговото царуване с думата “игемониа". Наистина, с този термин се обозначава по-
специално управлението на един „игемон" т. е. управител на провинция, докато за 
върховната власт на императора съответства по-скоро терминът „василейа". Въпреки това, 
обаче, на много места у древните автори управляващият император бива наричан 
„игемон" (напр. у Страбон VI, 288). Впрочем, сам Йосиф Флавий, като говори за Тиверий, 
казва, че той умрял, „след като царувал (игемоневсас) двадесет и две години" (Ве11. jud. 
II, 9, 5)1. А в Antiguit. jud. XVIII, 6, 10, Йосиф Флавий съобщава, че преди смъртта си 
Тиверий направил Гай, приемник на властта (тис игемониас)2. Така и в случая св. ев. 
Лука употребил за царуването на Тиверий термина „игемощ може би, с цел да подчертае 
чрез това, че фактическото царуване на Тиверий започнало още от тогава, откакто той 
станал съуправител на Августа, известно време преди смъртта на последния3. 

И тъй, поставя се въпросът, от кога би трябвало да се брои “петнадесетата година 
от царуването на Тиверий кесаря"? - дали от смъртта на имп. Август (19 август 767 г. от 
осн. Рим =14г. сл. Р. Хр), или от няколко години по-преди, - именно откогато Тиверий бил 
провъзгласен от Август за негов съуправител, както се вижда например, от думите на 
самия Август в Мonumentum Ancyranum, където той, казва: „трети път извърших 
преброяване (ценз) пак с консулска власт, имайки за съуправител моя сан Тиверий 
кесария”, събитие, което се пада през 14 г. сл. Хр.4. Правото на такова съвместно 
управляване, което се отнасяло предимно до римските провинций било дадено на Тиверий 
чрез специален закон, тъй като, в известен 
------------------------ 

1 Jos. Flavius, Opera graece et latine, Parisq 1865, t. II, р. 101. 
2 Ibidem, t. I, р. 715. 
3 Art. “ Tiberius” (в “Dictionary of the Bible”, vol. II, р. 760). 
4 “Делата на имп. Август”, прев. проф. Г. Кацаров, С. 1906, с. 16. 
5 Tn. Моmmsеп, Römisches Staatscht - 3. Аuflage, II, Вd. II, Аbt. Leipzig, 1887. S. 1159, Anmerk 3. 
6 Suetonius. Tiberii vita, cap. 21. 
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смисъл, то „ограничавало собствената власт на императора"1. За това Светоний 
съобщава, че „бил гласуван чрез консулите закон, щото (Тиверий) да управлява 
провинциите съвместно с Август (cum Augusto communiter)" 2. Велейус Патеркулус 
(II, 121) пък съобщава, че този закон бил гласуван по изричната молба на 
Тивериевия баща имп. Август, щото синът му Тиверий „да има еднакви със самия 
него права във всички провинции (in omnibus provinciis) и войски"3. Тацит също 
потвърждава, че Август направил сина си Тиверий “съобщник на властта си 
(collega ímperii)”4. - Теодор Момзен смята, че с оглед на общия ход на събитията, 
това приобщаване на Тиверий към императорската власт ще да е станало към края 
на 11 г. сл. Хр.5 т. е. в 764 г. от основаването на гр. Римл. В такъв случай 
петнадесетата година от царуването на имп. Тиверий ще съвпадне със 779. г. от 
основаването на Рим, т. е. 26-та година сл. Р. Хр. 6. 

Тази датировка е била възприета и от християните от най-дълбока древност, 
както се вижда от думите на Тертулиан, че „Господ бил явéн ( revelatus) през XII 
година на Тиверий кесаря"7, - под която се разбира 12-та година от самостоятелното 
управление на Тиверий, като император, която година съответства на 15-та година 
от съвместното му управляване с императора Август. 

Но тъй като при кръщението Си Господ Иисус Христос бил „на около 
тридесет години" (Лука 3:23), а св. Йоан Кръстител бил с шест месеца по-възрастен 
от Него (1:26), то следва, че и той започнал обществената си дейност след 30-
годишната си възраст, която, впрочем, била минималното пълнолетие (Числ. 4:3, 
39). Оттук пък следва че св. Йоан Кръстител се родил през 748 г. от осн. на Рим (на 
24 юни), а Господ Иисус Христос - в края (25 декември) на 748 г. от основ. на Рим8. 
3:1б когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четвъртовластнак над 
Галилея; Филип, брат му, - четвъртовластник над Итурея и Трахонитската 
област, а Лисаний - четвъртовластник над Авилиния. 

Верен на своя историографски метод, св. ев. Лука, след като е определил 
времето, когато св. Йоан Кръстител започнал своята обществена дейност, преминава 
към обозначаване имената на тогавашните местни управници и владетели в 
Палестина и свързаните с нея области. 

Юдейският цар Ирод Велики по завещание.бил определил за свои 
наследници: като юдейски цар - сина си Архелай, а другите 
------------------------ 

1 у Мommsen, Römisches Staatsrecht, - 3. Aufl, ІІ. Вd, II, Аbt., Leipzig, 1887, S. 1159, Аптеrk. 3. 
2 Suetonius, Tiberii vita, с. 21. 
3 у Мommsen пос. съч., с. 1159. 
4 Tacitus, Annales, I, 3. (Раris, 1878, р. 8). 
5 Мommsen, ibidem. 
6 F. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, t. I, Paris, 1926, со1. 735. 
7 Tertulianus, Adverus Marcionem, I, 15 (Мigпе, Р. 1аt., t. 2, с. 288). 
8 Тази година напълно подхожда, като се вземе предвид, че въведеното през VI в. от 

западния монах Дионисий Малки летоброение, при което била погрешно възприета за година на 
Христовото рождество 753 г. от осн. Рим, - явно е назад с 5 години (виж проф. Хр. Н. Гяуров, Кога се 
е родил Иисус Христос? - в сп. “Духовна култура”, 1953 г, кн. 3, с. 32). 
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си двама сина - Ирод Антипа и Филип - като управители четвъртовластници (тетрарси): 
първия - на Галилея и Перея, а втория - на Трахонитида, Ватания и Паниада (Апtiguit) 
jud., ХVII, 8,1). Обаче след смъртта на Ирод, римският император Август разделил 
юдейското царство на две половини, като едната от тях разпределил (според завещанието) 
между двамата четвъртовластници Ирод Антипа и Филип, а другата (именно: Юдея, 
Самария и Идумея) „дал на Архелая, като го нарекъл етнарх” (Ве11. jud. II, 6, 3; срв. 
Аntiguit, XVII, 11, 4)1. Тази титла, която буквално значи „народовластник", била по-малка 
от царската, но по-голяма от титлата „четвъртовластник"2. Този момент от управлението 
на Архелай в Юдея отбелязва св. ев. Матей, като казва, че след завръщането си от Египет 
със св. Дева Мария и Богомладенеца, св. праведен Йосиф, „като чу, че в Юдея царува 
Архелай, вместо баща си Ирод, уплаши се да отиде там" (Мат. 2:22). И действително 
Архелай не отстъпвал на баща си по жестокост, което и станало причина той да бъде 
лишен от управлението на Юдея през 6 г. сл. Хр. и да бъде пратен на заточение в Галия; 
след това подвластните му области - Юдея, Самария и Идумея, - били включени в 
провинцията Сирия и подчинени на римски прокуратор със седалище в Кесария 
Палестинска3 (срв. Деян. 23:33; 25:1). За това свидетелства Йосиф Флавий така: „след като 
областта на Архелай била присъединена към провинцията (Сирия, б. н.), там бива 
изпратен за прокуратор (епитропос) някой си Копоний, от римското конническо, 
съсловие, който бил получил от императора пълна власт" (Веll. jud. ІІ, 8, 1; срв. Аntiquit. 
XVIII, 1, 1) 4. 

Гръцката титла епитропос, на която точно съответства римската „прокуратор”, 
означава управител, на отделна област5, за разлика от игемон (на латински - „praefectus"), 
с която се обозначавала длъжността на управител на цяла провинция, който при това имал 
там не само административна, но и военна власт6. Но тъй като в Юдея, римския 
прокуратор заедно с гражданската власт съсредоточвал в себе си и военна власт7 над 
местните римски гарнизони (срв. Деян 25:26 сл. 24:22-23), затова той имал право да се 
нарича и „игемон", която титла се употребява за него навсякъде в Новия Завет (Мат. 27:2; 
28:14; Лука 20:20; Деян. 23:24; 24:1,10; 26:30).  
Като говори, прочее, за началото на обществената дейност на св. Йоан Кръстител, св. ев. 
Лука, според тогавашната историографска 
------------------------ 

1 J. Flavius, Opera. v. II, р. 93. 
2 Dr. Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, - Leipzig, 1920, Вd. І, S. 

423, Аnmerk. 12. 
3 В този официално-административен смисъл Тацит (Hist. 2, 78) нарича Кесария “столица на Юдея 

(caput Iudaeae)" 
4 J. Flavius, Ореrа, t. II, р. 95-96.  
5 М. Ваilly. Dictionnaire gres-francias, Paris, 1910, р. 783. 
6 Schürer, ор. сit. - Вd. I, S. 456. 
7 Такава привилегия е имал прокураторът на Юдея, защото тя представлявала отделна държава, 

присъединена към римската империя, и като такава се управлявала от императора чрез т. н. procurator 
Augusti, от каноническото съсловие (Тh. Mommsen, cit., Вd. II, S. 247).  
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традиция, обозначава времето на това събитие чрез посочване името на местния римски 
управител, с израза “когато Понтий Пилат управляваше (игемоневонтос)1 Юдея'', както 
преди това с подобен израз е обозначил времето на преброяването - „когато Кириний 
управляваше Сирия" (Лука 2:2). Следвайки същата традиция, и св. Отци на 1-ия вселенски 
събор в петия член от Символа на вярата обозначили времето на Христовата кръстна 
смърт чрез името на римския управител Понтий Пилат („распятаго же за ны при 
Понтийстямь Пилат”), който бил издал смъртната присъда (Мат. 27:26 и парал., срв. 
Йоан 18:31-32). Впрочем и римският историк Тацит, когато инцидентно, във връзка с 
пожара на Рим по времето на Нерон, говори за християните и по този повод споменава за 
разпъването на Христос, след името на римския император - Тиверий, по времето на 
когото станало това (Tiberio imperitante), отбелязва, че това разпъване било извършено, 
“чрез прокуратора Понтий Пилат (per procuratorem Pontium Pilatum)” (Annales XV, 44)2. 
Понтий Пилат бил петият по ред3 прокуратор, който „бил изпратен в Юдея за 
прокуратор (епитропос) от Тиверий", както изрично съобщава (Ве11. jud. II, 92) Йосиф 
Флавий4. Същият съобщава и за края на прокураторството му, че „след като прекарал 
десет години в Юдея", поради някои доноси бил отзован от Тиверий и заминал за Рим, но 
когато пристигнал там, не заварил Тиверий жив (букв. „Тиверий изпреварил с умирането 
си - „фтаней Тивериос метастас” - Antiquit. XVIII, 4, 2)5. Като се има предвид, че Тиверий 
умрял на 16 март, (ХVІІ априлски календи) 37 г.6 и че пътуването от Юдея до Рим не било 
кратко, особено през зимата, - може да се предmложи, че Пилат ще да е напуснал Юдея 
през 36 г. и, тъй като изрично е казано, че управлявал там десет години, следователно той 
ще да е бил назначен за прокуратор на Юдея през 26 г. 

Управителите на останалите области били, “четвъртовласци -тетрарси". 
Терминът, „тетрархиа"7 означава всяка една от четирите части, на които се деляли 

някои древни области, и начело на която стоял управител - „тетрархис". Такъв например 
бил случаят с древната Галатия, за която Страбон казва, че всеки от трите народа, които я 
населявали се подразделял по „на четири части, всяка от които се наричала тетрархия и 
си имали свой тетрарх и по един съдия и по един военен страж, подчинени на тетрарха"8. 
Като говори за подчинени на 
------------------------ 

1 Новооткритият през 1961 г. в гр. Кесария Палестинска римски надпис, съдържащ името на Понтий 
Пилат като „префект на Юдея (виж вестник “Народна култура”, год. VI, бр. 27), потвърждава правилността 
на титлата, “игемон", употребявана в Новия Завет за Пилата и на която съответства на латински „префект". 

2 Виж проф. Борис Маринов, Наръчник на апологета, ч. II (годишник Дух. акад. 1958-59, т. VIIІ, с. 71). 
3 След Копоний, Марк Амбивий, Анат Руф и Валерий Грат ( Antiquit, XVIII, 2, 2). 
4 J. Flavius, Opera, vо1. II, р. 160.  
5 Ibidem vо1. I, р. 701. 
6 Suetonius, Vita Tiberü, cap. 73. 
7 M. Bailly, dictionare cité, p. 1920. 
8 Strabo, Geographica, 567. 
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Рим владетели, Плутарх употребява понятието „тетрарси" наред с „царе"1, откъдето може 
да се заключи, че тетрарсите имали не по-малки права от васалните царе, от които се 
отличавали само по ограничените размери на своите области. 

Такива тетрарси-четвъртовластници в Палестина, наред прокуратора на Юдея, по 
това време били Ирод Антипа и брат му Филип Ласаний. - Първите двама, както бе 
изтъкнато, били определени за четвъртовластници според завещанието на баща си Ирод 
Велики, след чиято смърт били утвърдени за такива от император Август (Antiquit. XVII, 
11, 4; Ве11. jud. II, 6, 3) и встъпили във владение на подчинените им области. 

Ирод Антипа станал четвъртовластник на северната палестинска област Галилея и 
на южната отвъдйорданска област Перея (Antiquit., XVII, 8, 1). Наистина, св. ев. Лука 
споменава като подчинена нему област само Галилея, но това е съкратен начин на 
обозначаване, който се среща и другаде. Така например, в съчинението на Филон 
Александрийски „Legatio ad Gaium" (гл. 41) са предадени думите, с който цар Ирод 
Агрипа І благодари на имп. Калигула (Гай), затова че, след като най-напред го направил 
цар на областта на мястото на починалия тетрарх Филип, по-късно „присъединил към нея 
и Галилея”2; когато, както ще видим под властта на цар Ирод Агрипа I минала не само 
Галилея, но цялата тетрархия на Ирод Антипа, т. е. - и Перея. - Впрочем, сам Йосиф 
Флавий си служи с такова съкратено обозначаване, като казва на едно място за Ирод 
Антипа, че „той държал Галилейската тетрархия" (Antiquit. XVIII, 5, 4)2. Ирод Антипа си 
построил на юго-западния бряг на Генисаретското езеро столица, която нарекъл 
Тивериада3 (срв. Йоан 6:23), в чест на имп. Тиверий (Antiquit. ХVІІІ, 2, 3). 

Ирод Антипа бил син на Ирод. Велики от жена му самарянката Малтака и бил 
женен за дъщерята на арабския цар Арета IV XVIII, 5, 1), за когото споменава св. ап. 
Павел (II Кор. 11:32), по-късно той я напуснал и се оженил за братовата си жена с 
Иродиада, с което си навлякъл изобличението на св. Йоан Кръстител (Мат. 14:3-4), когото 
той затворил в тъмница и по-късно обезглавил (14:3-10). По характер той бил хитър, лукав 
и жесток4 като баща си, поради което Спасителят го нарекъл „лисица" (Лука 13:32). По 
време на съденето на Спасителя Пилат Го изпратил при Ирод Антипа, който тогава бил 
дошъл в Йерусалим за Пасхата (Лука 23:6-11).  

По времето на царуването на имп. Гай Калигула (37-41 г.), Ирод Антипа бил лишен 
от власт и изпратен на заточение в Испания, където умрял. Затова Йосиф Флавий 
повествува така: „Щом станал имератор, Гай (Калигула) освободил Агрипа и го поставил 
за цар на тетрархията на Филип, който бил умрял. Достигнал до тази власт, Агрипа 
възбудил завистта на тетрарха Ирод.  
------------------------ 

1 Рlutаrсhus, Vita Antonii, 36. 
2 Philo Alexandrius, Ореrа quae supersunt, - Berloini 1915, vоl VI, p. 215. 
3 J. Flavius, Opera. v. I p. 706; срв. Schürer, ор, сit., S. 426, Аnmerk. 3  
4 Еп. Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 2, с. 397. 
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А Ирод най-вече жена му Иродиада го подтиквала да стане цар, като го укорявала 
за бездействието му и му казвала, че той остава лишен от по-голяма власт, затова че не 
отива при императора; щом той бил направил Агрипа от обикновен човек - цар, сигурно и 
него би издигнал по-горе от тетрарх. Убеден от това нейно мнение, Ирод отишъл при Гай, 
но бил наказан от него за користолюбието си чрез заточване в Испания. След него дошъл 
(в Рим) като негов обвинител Агрипа, към когото Гай признал неговата (на Антипа) 
тетрархия. А Ирод умрял в Испания, където жена му била заточена с него" (Ве11. jud., II, 
9, 6)1. - Според Schürer защиаването на Ирод Антипа от власт и заточването му станало 
„не по-рано и не по-късно от лятото на 39-та година” 2. - във всеки случай, след смъртта 
на имп. Тиверий, по времето на неговия приемник имп. Гай Калигула (37-41 г.). 

Вторият тетрарх-четвъртовластник на Палестина бил Филип, под чиято власт били 
северните отвъдйордански области: Голан (североизточно от Генисаретското езеро, на 
север от пл. Ермон), Трахонитида (разположена източно от Голан), Ватания - (на юг от 
двете предишни области)3. В Лука 3:1 от тези три области, за краткост, е назована само 
Трахонитида като най-голяма и най-важна от тях, както тя единствена е посочена и от 
Йосиф Флавий при обозначаване на цялата Филипова тетрархия в Веll. jud., 33, 8, където 
той нарича Филип „на едни на Трахонитада и на съседните места"4. - Що се отнася до 
Итурея, която е спомената в Лука 3:1, тя съставяла най-северната част от 
отвъдйорданската равнина и била разположена на югоизток от планината Ермон5. Част от 
нея била, според Шюрер, областта Панеада, спомената в Antiquit. VІІІ, 8, 1, като владение 
на Филип четвъртовластника, която се намирала най-северно от всичките споменати 
области и изворите на река Йордан6 и носела названието си от градчето Панея, което 
Филип преустроил в голям град под името Кесария, наречена Филипова (срв. Мат. 16:13; 
Марк 8:27), за разлика от Кесария Палестинска. Друг построен от Филип град бил 
Ватсаида-Юлия, близо до северния бряг на Генисаретското езеро, който бил наречен така 
в чест на дъщерята на императора (за разлика от галилейския град Витсаида) и където 
Спасителят извършил чудото с умножаването на петте хляба и двете риби (Лука 9:10). 

Четвъртовластникът Филип бил Син на Ирод Велики от Клеопатра (Antiquit. XVIII, 
5, 4) и, следователно, бил само по баща брат на Ирод Антипа. По характер той 
представлявал едно щастливо изключение от рода на Иродовците: бил кротък, справедлив 
и миролюбив7. Бил женен за Саломия, дъщерята на Иродиада (Antiquit., XVIII, 4, 6). След 
------------------------ 

1 J. Flavius, Opera., V. II, р. 101. 
2 Schürer, ор. сit., Вd. 1, S. 448, поt. 46. 
3 Проф. Марковски, Библейска археология, 2 изд., с. 42, 277.  
4 Срв. Schürer, ор. cit., S. 426. Апmerk 3. 
5 Православния богословска энциклопедия, под ред. проф. А. П. Лопухин, Петроград, 1904, кол. 1155. 
6 Schürer, ор. сit., Вd 1., S. 427, Апmerk. 3; срв. Вd. II, 5. 204-208. 
7 Schürer, ор. сit., Вd 1., S. 428-429. 

389/39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37-годишно мирно управляване, той, както изрично съобщава Йосиф Флавий, “завършил 
живота си през двадесетата година от царуването на Таверий..., и тъй като той не 
оставил деца, Тиверий присъединил тетрархията му към провинцията Сирия". (Antiquit. 
XVIII, 4,6)1.Тъй като 20-та година от Тивериевото царуване започнала на 19 август 33 г., а 
37-та година от Филиповото управление завършила през пролетта на 34 г., то Филип ще да 
е умрял през зимата на 33/34 година. сл. Хр. 2. 

Името на последния (четвъртия) тетрарх на Палестина - Лисаний, създава най-
големи трудности, тъй като в светската книжнина не са запазени точни преки сведения за 
него и за областта му - Авилиния. Тази област, която води названието си от тамошния град 
Авила3, в подножието на планината Ливан, - ще да е спадала някога към областта Ирутея, 
като впоследствие била отделена, така че по времето на Христос е представлявала вече 
отделна тетрархия под това име4.  

Като четвъртовластник на тази тетрархия в Лука 3:1 е назован и Лисаний, за 
когото не се намират преки данни в гражданската история. Йосиф Флавий обаче говори за 
Птоломеевия син, Лисаний (Antiquit. XIV, 13, 3; Веll. I, 13, 1), когото Дион Касий нарича 
“цар на итурейците" (XI. IX, 32) и когото Антоний, по внушение на Клеопатра, убил през 
34 г. преди Хр. 5. По-нататък Йосиф Флавий говори за някой си Зенодор6, който около 23 
г. владеел “Лисаниевия дом”, Antiquit. XV, 10. 1; Веll. 1, 20, 4), т. е. областта Итурея, 
наречена от Дион Касий „Зенодорова тетрархия" (LIV, 9)7. - Изхождайки прочее, от 
еднаквостта на имената на назования в Лука 3:1 тетрах Лисаний, с онзи от преди 60 
години по-рано, някои отрицателно настроени рационалисти като: Ренан и Щраус, си 
позволяват да отъждествяват двамата едноименници в една личност, живяла в I век преди 
Хр., и от тук заключават за груба хронологическа грешка, допусната от св. ев. Лука8.  
Такова едно отъждествяване, бидейки злонамерено насочено срещу боговдъхновения 
свещен авторитет на св. Евангелист, е още неоснователно, защото името Лисаний е твърде 
често срещано в древността, тъй че няма нищо чудно, ако то се среща у двама владетели 
на една и съща област в продължение на няколко десетилетия. Освен обаче Йосиф Флавий 
изрично говори за „Лисаниева" тетрархия, когато разказва за провъзгласяването на Йрод 
Агрипа I за цар от имератор Гай (Калигула) (37-41), който му подарил „и Лисаниевата 
тетрарахия”. 
------------------------ 

1 J. Flavius, Opera, V. I, р. 703. 
2 Schürer, oр. cit., Вd. I, S. 43, 1, Аnmеrk. II. 
3 Този град се намира между Халкида и Дамаск и според много данни, съответства на сегашното 

село Сук (Schurer, oр. cit., Вd. I, S. 716 - 717). 
4 Виж Schürer, oр. cit., Вd. I, S. 716-718.  
5 Schürer, Вd. I, S. 713; срв. проф. Н. Н. Глубоковски, Св. ап. Лука, Евангелисть и дееписатель, - С. 

1932, с. 52. 
6 Според един паметник Илиопол Зенодор е “син на тетрарха Лисаний”. 
7 У Schürer, Вd, I, S. 741. 
8 F. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, IV, Parls, 1912, со1. 455-57. 
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(Апtiquit. XVIII, 6, 10)1. А за следващия император Клавдий, Йосиф Флавий казва, че той 
увеличил царството на Ирод Агрипа I, като „прибавил от себе си Авила Ласаниева и 
всичко друго, в планината Ливан" (Аntiquit., XIX, 5, I)2. От обстоятелството, че Й. Флавий 
нарича “Лисаниева" даже столицата на Авилиния - гр. Авила3, ясно проличава, че тук се 
има предвид не тетрархът Лисаний от I в. пр. Хр., тъй като той имал за столица Халкида4, а 
друг някой тетрарх със същото име, който имал за столица гр. Авила, откъдето и цялата му 
област се наричала Авилиния. По името на този по-къснешен тетрарх Лисаний, както се 
изтъкна, и цялата тетрархия е наречена у Йосиф Флавий - “Лисаниева" (Аntiquit. ХVШ, 6, 
10), - название, което едва ли би могло да се свърже с името на отдавнашния тетрарх 
Лисаний I, който при това владеел една много по-обширна област -цяла Итурея, от която 
по-късната Авилиния представяла съвсем малка част5. 

Наличието на един по-късeн тетрарх - Лисаний II, се потвърждава от един открит 
при Авила гръцки надпис, включен в Corpus Inscrip. graes., под № 4521, и който гласи: 
ипер тис тон Кирион Севастон сотириас кай ту симпантос автон ойку Нимфайос... 
Лисаниу тепрарху апелевтерос тин одон ктисас" - “за спасението (здравето) на 
господарите Севасти (Августи) и на целий им дом, Нимфей, освободен роб на тетрарха 
Ласаний, построи (прокара този път”6. Тук става дума за някакъв освободен роб на 
тетрарха Лисаний, на име Нимфей, който отправя приветствени благопожелания към, 
“Севастите” (Августите). От това, че тази титла, носена само от римския император, 
поради това винаги се употребявала в единствено число, а тук е употребена в 
множествено число, трябва да се заключи, че тук се касае за единствения дотогава 
случай, когато тази титла била носена от две лица едновременно, а именно - от имп. 
Тиверий и от майка му Ливия, която след смъртта на имп. Август, заедно с възцарилия 
се нейн син Тиверий, „прибавила към фамилията си Юлия името Август (nomenque 
Augustum), както изрично съобщава за това Тацит (Annales І, 8). И тъй като надписът 
говори за нея още като за жива, а тя е умряла в 29 г. сл. Хр., следователно, надписът 
трябва да бъде отнесен към времето между 14 и 29 г. сл. Хр. Но понеже авторът на 
надписа е бил освободен роб на тетрарха Лисаний, то ясно е, че и той е живял около 
това време и следователно е могъл да бъде още тетрарх на Авилиния по време на 
обществената дейност на св. Йоан Кръстител. 
------------------------ 

1 J. Flavius, Opera v. I p. 717. 
2 Ibidem, р. 758. 
3 И у Птоломей (V, 15, 22) е подчертано, че градът е, “Авила, наречена Лисаниева”, вероятно 

понеже Лисаний бил не само владетел, но и основател на града. Подобно на Кесария Филипова, 
основана от тетрарха Филип) (Schürer, op. cit., Bd. I, S. 720 

4 Schürer ibidem, 714. 
5 Сравнительное изяснительное обозрение еванг. сказаний о явлений и деятельности св. Йоанна 

Крестителя (у Барсов, пос. сб. I, 267). 
6 У Schürer, op. cit., Bd. I, S. 718-719.  
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Ето как и по научен път се потвърждава абсолютната достоверност на приведените 
хронологически данни от св. ев. Лука, чиито свещен авторитет, впрочем, по начало е 
непререкаем! 

2. При първосвещеника Анна и Каиафа, биде слово Божие към Йоан, син Захариев, 
в пустинята. 

След като определил най-точно времето на събитието чрез посочване имената на 
местните управители и владетели, св. еванг, Лука го обозначава най-после и чрез имената 
на двамата тогавашни първосвещеници Анна и Каиафа. 

Наистина, според закона (Лев. 4:3, 5; срв. 4 Цар. 22:4-8; 23:4, 25:18)1, в Израел 
първосвещеникът е бил, в даден момент, само един и той пожизнено изпълнявал своето 
служение. Обаче след като превзели Палестина, римляните започнали често да сменят 
първосвещениците, поради което, наред с управляващия в даден момент първосвещеник 
имало и няколко титулярни бивши първосвещеници (срв. Деян. 4:6), които при важни 
случаи фигурирали като почетни членове заедно с главния първосвещеник2. 

Такъв бил случаят при съденето на Христос Спасителя, Който преди да бъде съден 
от управляващия тогава първосвещеник Каиафа бил заведен първо при бившия 
първосвещеник Анна (Йоан 18:13а). Чрез това на последния била оказана чест като на по-
стар, толкова повече, че той бил роднина-тъст на Каиафа (18:13б), и като дългогодишен 
бивш първосвещеник се ползвал с голямо влияние и почит. Пълното име на Анна било 
Анан, сан Сетов, под което той е споменат и у Йосиф Флавий. Последният съобщава, че 
сирийският управител Кириний, изпратен от имп. Август да уреди работите в Юдея след 
заточването на Архелай в 6 г. сл. Хр. (Antiquit. XVII, 3, 5), „като отнел почетното 
достойнство на. първосвещеника Иоазар…, поставил за първосвещеник Анана Сетов" 
(Antiquit. ХVIII, 2, 1)3. Анна останал първосвещеник цели девет години, до идването през 
15 г. на римския прокуратор Валерий Грат, който, „като прекратил първосвещенството 
на Анана, направил първосвещеник Исмаил" (Antiquit. XVIII, 2,2)4. Впрочем, през 
следващата 16 година същият прокуратор сменил Исмаил с Елеазар, а през 17 г. заместил 
и последния със Симон докато най-после, не след повече от година, т. е. през 18 година 
“Йосиф, наричан и Каиафа, станал негов приемник" (Аntiquit. XVIII, 2, 2)5. 

Каиафа останал първосвещеник до края на прокураторството на Валерий Грат (26 
г.) и през цялото време на прокураторството на приемника му Понтий Пилат (26-36 г.) 
веднага, след което, още през 36 г. бил сменен от сирийския управител Вителий, който, 
„като отстранил от първосвещенството първосвещеника Йосиф, наричан и  
------------------------ 

1 Марковски, Библ. археол, 375. 
2 У Барсов, там, т. 1, с. 267. 
3 Jos. Flavius, v. I, р. 695. 
4 Ibidem, 696. 
5 Ibidem. 
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Каиафа, поставил Йонатан, син на първосвещеника Анан" (Аntiquit. ХVШ, 4, 2)1. 
И тъй Каиафа е бил управляващ първосвещеник от 18 до З6 г., през което време 

той осъдил Господ Иисус Христос (Мат. 26:57; Йоан 18:24. сл), както и св. Апостоли 
(Деян. 4:6). Както видяхме, обаче, наред с него е действал неговият тъст, бившият 
първосвещеник, който, поради дългогодишното си управление бил тачен и уважаван 
наравно с действащия първосвещеник. Ето защо и св. ев. Лука сочи името му наред с това 
на неговия зет Каиафа, като ги обозначава наравно като “първосвещеници" (Лука 3:2). 
 И тъй, в този точно определен исторически момент, както съобщават св. ев. Лука, “бе 
слово Божие към Йоан, син Захариева в пустинята”. 

С израза „слово Божие”1 се обозначава най-точно извънредното Божие откровение 
за призоваване към пророческо служение2, както е посочено това чрез същия израз в 
началото на свещените книги на повечето вехтозаветни пророци (Йер. 1:1; срв. 1:9; Ис. 
38:4; Ос. 1:4; Йоил 1:11; Йона 1:1; Мих. 1:1; Соф. 1:1; Аг. 1:1; Зах. 1:1). Както бе изтъкнато 
(с. 19), същината на пророческото служение се състои предимно във възвестяване на 
съобщената на пророка воля Божия, в предаването на която той се явява посредник между 
Бога и човеците. Ето защо в повечето случаи пророците говорят направо от името на Бога, 
което често се изразява с думите: “така говори Господ", - израз, с който често започват 
пророческите речи в паримийните четива.  

Такъв непосредствен Божий пратеник-пророк бил и св. Йоан Предтеча, който, 
получил свърхестественото откровение чрез „слово Божие" го предавал като такова на 
народа.  

в) Облекло и храна на св. Йоан Кръстител 
(Мат. 3:4; Марк 1:6) 

  
Мат. 3:4 
 А сам Йоан носеше дреха от вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше 
акриди и див мед.  
Марк 1:6 
А Йоан носеше дрехи от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див 
мед. 
 

Под „ дреха ат камилска вълна" или по-точно, - „от камилски косми (трихон)", 
очевидно, трябва да се разбира дреха от груба тъкан, изработена от камилска козина. 
Такава дреха, подобна на хитон и наричана вретище, носели евреите и други древни 
народи при нещастия и скърби в знак на траур (Бит. 37:34; ІІ Цар. 3:31) и, по-спесиално, 
 
------------------------ 

1 Ibidem, v. I, р. 702. 
2 Епископ Михаил. Изтълкувано Евангелие, кн. 2, с. 260.  
3 Еп. Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 1, С. 1903, с. 70. - В Откр. 6:12 се споменава за 

“струнено (на слав. власяно) вретище (саккос трихинос)", откъдето се вижда, че вретището било изтъкано от 
косми (на слав. власи). 
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в знак на покаяние1. Така, когато ниневийците се покаяли, вследствие на проповедта на св. 
пророк Йона, то всички, включително и царят им се облекли „във вретища" (Йона 3:5-6), 
като външен белег на покаянието им. Сам Спасителят, изобличавайки неразкаяността на 
жителите на Хоразин и Витсаида, им противопоставя жителите на Тир и Сидон, които на 
тяхно място, отдавна, „седнали във вретище и пепел, биха се покаяли'' (Лука 10:13). 
Вретище носели и пророците (Ис. 20:2)2, сигурно, за да служат като пример на покаяние 
за народа. В този смисъл, вретището, като облекло, много подхождало на дейността на св. 
Йоан Кръстител като проповедник на покаяние. Св. Йоан Златоуст казва, че „самата дреха 
на Йоан служела като знак... на покаяние''3. 

Докато св. ев. Матей говори за „дреха от камилска вълна (косми)”, св. ев. Марк се 
изразява малко по-иначе за облеклото на, св. Йоан Кръстител, като казва, че той просто 
бил облечен с камилски косми (трихас)" 4. Този по-неопределен израз дава възможност за 
едно по-широко понятие за облеклото на Кръстител, отразено в едно разночтение на 
кодекс, където вместо “трихас" (косми) стои “деррин" (кожа). Следователно, според това 
разночтение, облеклото на св. Йоан Кръстител е било от нещавена камилска кожа, върху 
която още ще да са стоели космите, както това е при сегашните кожуси5. За подобна 
“деррис трихлини" (букв. - космата кожа; в бълг. син. Превод - „власеница") говори св. пр. 
Захария (13:4), като изобличава лъжепророците, които се прикривали под такова облекло. 
Очевидно, то било направено от овча кожа, тъй като и Сам Спасителят, порицавайки 
лъжепророците, казва, че те идват облечени „в овча кожа" (на слав. - „во одеждахъ 
овчихъ" - Мат. 7:15). Разбира се, такова било преди всичко облеклото на истинските 
пророци, на които лъжепророците лицемерно подражавали във външността си. За 
истинските пророци, прочее, св. ап. Павел казва, че те се скитали „в овчи кожи, (ен 
милотайс - Евр. 11:37). Тази гръцка дума, която е преминала в църк. славянски - „милоть", 
се среща във Вехтия Завет специално при обозначаване на горната (кожена) дреха на св. 
пророк Илия (III Цар. 19:13), която той при възнасянето си, хвърлил върху своя ученик 
Елисей (IV Цар. 2:13). Следователно, облечен в такава кожена дреха, св. Йоан Кръстител и 
в облеклото си напомнял великия древен прародител - св. Илия, който, според думите на 
пратениците на Охия, бил „цял в косми и опасан през кръста с кожен пояс" (IV Цар. 1:8). 
Такъв „кожен пояс на кръста си” носел и св. Йоан Кръстител. 

Поясът бил необходима част на древноеврейското облекло, което било твърде 
широко и затова се нуждаело от препасване, за да  
------------------------ 

1 Марковски, Библейска археология, изд. 2, с. 106. 
2 Речник на Святото Писание, Цариград, 1884, с. 82. 
3 Бес. 10, върху Мат., § 4 (Мigпе, ibidem, со1. 188). 
4 В бълг. син. превод този израз напълно произволно е уеднаквен с израза “дреха от камилска 

вълна" у св. ев. Матей.  
5 Приемането на това разночтение, което се отнася за горната дреха, само допълва общата 

представа за облеклото на св. Йоан Кръстител, без да изключва вретището като долна дреха.  
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не пречи при работа1. Ето защо препасването се смята като белег на сила, на бодрост и 
на готовност за работа (Пс. 92:1; Ис. 5:27). Сам Спасителят, като иска да подбуди 
учениците Си към духовно бодърстване, символично изразява това с думите: „да бъде 
кръстът ви препасан" (Лука 12:35). Пояс са носели и св. апостоли (срв. Мат. 10:9; Деян. 
12:11), а и досега носят монасите в знак на постоянно бодърстване и на готовност за 
борба с изкушенията. И тъй, облеклото на св. Йоан Кръстител е било следното: като 
долна дреха (хитон) - вретище от камилски косми, препасано с кожен пояс; а като 
горна дреха (симла) - наметало от камилска кожа. Последното ще да му е било 
необходимо особено нощно време, когато температурата в пустинята силно се 
понижава1. 
 

* 
 

Храната на св. Йоан Кръстител се състояла от акриди и див мед.  
Относно акридите съществуват две мнения. - Общо разпространеното мнение е, че 

това са особен вид скакалци т. нар. Locusta acridium3 (на гръцки - акрис, - идос4), които се 
срещат предимно на Изток и понякога, събрани на цели гъсти облаци, опустошавали по 
пътя си всякаква растителност5. В такова опустошение се състояла една от язвите над 
Египет (Изх. 10:12-15; срв. Пс. 104:34), чрез които Бог принудил фараона да освободи 
израилския народ. На няколко места в Свещ. Писание скакалците се вземат като пример 
на многобройност (Съд. 6:4-5; Йер. 46:23; Наум 3:15). Св. пророк Йоил иносказателно 
описва нападението на един многоброен народ (Йоил 2:2) под образа на скакалци (2:3-10; 
срв. 2, 25)6. 

Скакалците били употребявани в древността като храна, и до днес на Изток служат 
за храна на бедните: печени, варени или сушени и смилани7. Според Мойсеевия закон, 
скакалецът спада към чистите животни (Лев. 11:22), тъй че употребата му за храна от св. 
Йоан Кръстител с нищо не би накърнила неговото достойнство на правоверен 
израилтянин и на постник, подобно на това както, например, употребата на риба се 
разрешава от църковния устав през някои постни дни. Все пак скакалците в Палестина са 
по-скоро прелетни насекоми и едва ли биха могли да служат за постоянна храна на св. 
Йоан Кръстител, толкова повече, че приготвянето им изисква особени удобства и грижи, 
каквито св. Йоан Кръстител, като подвижник, едва ли е имал8. 
------------------------ 

1 Проф. Марковски, Библ. археология, 108. 
2 Там, 56.  
3 М. Сибирцев, Опыть библейско-естественной истории, Спб. 1867, с. 338. 
4 М. Ваilly, Dictionnaire grec-francais, р. 66. 
5 Еп. Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 71. 
6 Сибирцев, пос.съч., 339. 
7 Проф. Марковски, Библ. археология, 101-102. 
8 Протойерей Симеон Вишняков - Св. Великий Пророк, Предтеча и Креститель Господень Йоан; 

Москва, 1893, заб. 25 (на с. 318). Направената от Steinmаnn (ор. сit. 59, 63) съпоставка с употребяваната от 
кумранитите за храна от скакалци, за която се говори в новооткрития “Дамаски документ" (XII, 14-15), - не 
може да представлява никакъв сериозен довод, за мнимата зависимост на св. Йоан Кръстител от есейската 
община, тъй като скакалците са били употребявани за храна не само от есеите, но изобщо от бедния народ, а 
и до днес служат за храна на бедното население и на бедуините (Марковски, Библ. археол., 70-71). Впрочем, 
като подчертава, че скакалците били чисти животни, според правилата на есеите (к. н.)” (с. 63). Steiumаnn 
само си дава вид, че уж не знае, че те са чисти преди всичко според Моисеевия закон (Лев. 11:22), - което е 
единственото основно и меродавно правило, въз основа на което именно те са били всеобщо употребявани 
за храна. 
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Това е дало повод на някои св. Отци-тълкуватели под „акриди" да разбират по-скоро 
храна от растителен произход. Така св. Исидор Пилусиот смята, че акридите са 
връхчетата на треви и растения"1. За да, потвърди растителния характер на „акридите" 
св. Атансий Велики се позовава на Еклесиаст 12:5, където думата “акрис" е назована 
между другите две думи - „амигдалон" (мандал-бадем) и „капцарис" (каперс), които са 
растения, - откъдето пък следва, че и под „акрис" трябва да се разбира растение и, по-
специално, - вид трева2. Че тук се касае именно за нежно растение - трева или, връх на 
храст, това се вижда от употребения глагол - „надебелее, чрез който се сочи 
надебеляването на нежната част на растението като символичен образ за настъпването на 
старостта3. 

Що се отнася до „дивия мед", произвеждан от диви пчели, той трябва да бъде 
отличаван от обикновения „вощен мед” (Пс. 18:11; Лука 24:42), произвеждан от 
питомни пчели4. Дивият мед бил натрупан от дивите пчели в хралупите на дърветата 
или по пукнатините на скалите. Като се има предвид скалистия характер на Юдейската 
пустиня, трябва да се предполага, че там по-скоро се срещал мед в пукнатините на 
скалите, от които той капел, отдето е и библейското му название - „мед из камък" (Втор. 
32:13) или „мед от скала" Пс. 80:17). - За разлика от сладкия вощен мед, дивият мед, 
според думите на св. Атанасий Велики, бил „твърде горчив и противен на вкус"5, тъй че, 
като го употребявал за храна, св. Йоан Кръстител проявявал чрезмерно самоизмъчване, 
не само по необходимост, но и поради суровост, като вгорчавал всяко пожелание на 
тялото"6. 
------------------------ 

1 Lib. I, epist. 132 (Мigпе, Р. gr., t. 78, со1. 269). 
2 Fragm. in Matth. (сар. III, v. 4) Мigпе, Р. gr. 27, со1. 1365). 
3 Сибирцев, пос. соч., 103. 
4 Марковски, Библ. археология, с. 174-175, заб. 1. 
5 1ос. сit. (Мignе, Р. gr. t. 27, со1. 1365). 
6 Св. Исидор Пилусиот, кн. 1, писмо 132 (Мigпе, Р. gr., t. 78, с. 269). 
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г) Началото на покайната проповед и на кръстителната дейност на св. Йоан 
Кръстител (Мат. 3:1-2; Марк 1:4; Лука 3:3) 
 
Мат. 3:1-2 
В ония дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в Юдейската пустиня. И казва: 
покайте се, защото се приближи Царството небесно. 
 
Марк 1:4 
 Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на 
греховете. 
 
Лука 3:3 
 И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за 
опрощаване на греховете. 
 

Докато св. ев. Лука, както видяхме, хронологически определя най-точно момента, 
когато св. Йоан Кръстител започнал обществената си дейност и проповед, св. ев. Матей 
обозначава този момент с неопределения израз „в ония дни". Както свидетелства св. Йоан 
Златоуст, „в Свещеното Писание се употребява твърде често този израз, когато се говори 
не само за такива събития, които следват непосредствено едно след друго, но и за такива, 
които са останали след изминаването на много години"1. И действително, непосредствено 
преди това се разказва за окончателното заселване, на св. праведен Йосиф със св. Дева 
Мария и Богомладенеца Христос в галилейския град Назарет (Мат. 2:23) след 
завръщането им от Египет. И тъй като това събитие, по време на което св. Йоан Кръстител 
бил. още малко дете, разбира се, с много години предхождало излизането му на проповед, 
то ясно е, че както заключава св. Йоан Златоуст, с израза „в онези дни" Евангелистът 
указва „не на дните, които непосредствено следвали, а на тези, през които трябвало да се 
случи това, за което той имал намерение да говори"2. Но тъй като Господ Иисус Христос 
прекарал целия този дългогодишен период в Назарет, то може с право да се приеме, че 
изразът „в ония дни" сочи, че излизането на св. Йоан Кръстител на проповед станало през 
времето, докато Иисус Христос все още живеел в, Назарет3.  

Като място на проповедническата дейност на св. Йоан Кръстител св. ев. Матей 
сочи “Юдейската пустиня", докато св. ев. Лука сочи като такава - “цялата страна 
около Йордан". Известно е, че под „Юдейска пустиня" се разбира онази част от Юдея, 
която се простира на запад от Мъртвото море4. Разбира се, тази област не била напълно 
пустинна, но все пак населените места в нея били твърде редки (само „шест града със 
селата им" - Иис. Нав. 15:62), тъй че в относителен смисъл тя могла да се смята за 
„пустиня", както изрично 
------------------------ 

1 Бес. 10 върху Мат. 1 (Мignе, ibidem, cо1. 185).  
2 Там. 
3 Еп. Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 1, с. 67.  
4 Там.  
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е наречена в Иис. Нав. 15:61. Тази ще да е била “пустинята”, където прекарал св. Йоан 
Кръстител „до деня, когато се явил на Израел" (Лука 1:80)1. Несъмнено, и през време на 
обществената му дейност тази пустиня си останала за него главно местожителство и 
главен център на проповедническата му работа, както отбелязва това св. ев. Матей с 
локативния израз, “ен ти еримо”, който сочи определено място. Между това, св. ев. Лука, 
след като отбелязва отправянето на „слово Божие към Йоан, син Захариев, в пустинята 
(ен, ти еримо" -Лука 3:2), по-нататък проследява първата проповедническа обиколка на 
Кръстител из(ейс) „цялата страна около пасан тип перахорон) Йордан" (Лука 3:3), тъй 
като е несъмнено, че преди да почне народът да се стича при св. Йоан Кръстител, той е 
трябвало сам да преброди цялата околност с проповед. Тъкмо този начален и динамичен 
момент от проповедничеството на Кръстител, отбелязва св. ев. Лука, докато св. ев. Матей 
се спира на следващия, по-скоро статичен момент от дейността, когато народът 
раздвижен от проповедта му, почнал сам да се тълпи при него (Мат. 3:5). Тогава именно 
св. Йоан Кръстител съсредоточил дейността си отново в пустинята - “ен ти еримо", 
където той не само проповядвал (Мат. 3:1), но, както съобщава ев. ев. Марк, и 
„кръщаваше в пустинята (ен ти еримо" - Марк 1:4). Главно място на кръстителната 
дейност на св. Йоан ще да е било долното течение на реката Йордан, близо до вливането 
й в Мъртвото море, източно от Йерихонското поле, където се намира известният брод и 
където реката прави голяма извивка и забавя течението си, поради което е удобно за 
къпане на това място2.  

Същината на покайната проповед, с която св. Йоан Кръстител предварявал 
кръщаването, е предадена накратко от св. ев. Матей така: “покайте се, защото се 
приближи (ингикен) Царството небесно". Като се взема предвид свършената (перфектна) 
форма най глагола „ингикен", би следвало по-точно да се преведе: „покайте се, защото е 
наближило (или наближава) Царството небесно". 

За отбелязване е, че тези основни думи на Предтечевата покайна проповед са 
абсолютно еднакви с началните думи на Христовата проповед, предадени по-нататък в св. 
евангелие от Матей (4:17; ср. 10:7) и изложени по-обстойно в св. евангелие от Марк така: 
„времето се изпълни, и наближи Царството Божие; покайте се и вярвайте в 
Евангелието" (Марк 1:15).  

Св. Йоан Златоуст изтъква, че Спасителят „в началото на Своята проповед учил 
за същото, което проповядвал и Йоан, а за Самия Себе Си нищо не говорил, но само 
продължавал проповедта на  
------------------------ 

1 Разбира се, от териториалната близост на тази пустиня с местожителството на кумранската 
община ни най-малко не следва, че св. Йоан Кръстител е бил близък с есеите-кумранити, както това иска да 
изкара Steinmann (пос. съч. 58), както това допуска Епископ Михаил Чуб (цит. стат., ЖМП, 1958, № 8, с. 67). 

2 Проф. Ив. С. Марковски, По стъпките на Спасителя, С. с. 34, 38. 
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Кръстителя"1. Впрочем, и впоследствие темата за Царството Божие (Царството 
небесно)2 си остава един от главните предмети на Христовата проповед от началото (Марк 
1:14) до самия й край (Деян. 1:3)3. С обещаване на “Царството небесно" започва и 
завършва Спасителят Своите блаженства (Мат. 5; 3; 10); за идването на Царството 
Божие се моли Той в Господнята молитва (Мат. 6:10); върху сравняване с „ Царството 
небесно" са построени много от Христовите притчи (Марк 13, 24, 31, 33, 44, 45, 47; 18:23; 
20:1; 22:2; 25:1; Марк 4:26), които имали за цел да разкрият на народа „тайните на 
Царството небесно" (Мат. 13:11). 

С израза “Царството небесно" в Свещ. Писание се обозначава се само Царството 
на славата - вечното блаженство на праведниците; (Мат. 5:3); но и външното благодатно 
Царство Божие - установяването на новозаветната Църква Христова, чрез която се 
изливат благодарните дарове на Св. Дух (Мат. 11:11; Лука 7:28); както и вътрешното 
благодатно Царство Божие - вселяването на благодатта на Св. Дух в душите на истински 
вярващите християни (Лука 17:21) 4. 

Св. Йоан Златоуст смята, че под Царство небесно тук св. Йоан Кръстител 
„разбирал Христовото пришествие, както първото, така и второто"5. Наистина, св. 
Предтеча нерядко говорел за Месия като бъдещ Съдия и Въздаятел при второто Си 
пришествие (Мат. 3:10-12; Лука 3:9, 17). Но безспорно той изобразява Христос преди 
всичко като Устроител на благодатното Царство Божие на земята6. Ето защо, 
трябва да се приеме, че под „Царство небесно" св. Йоан Предтеча разорал предимно 
настъпващото Царство она възраждащата и новозаветна благодат на Св. Дух, която 
щяла да се яви, чрез изкупителните заслуги на Спасителя Христос (Йоан 16:7; срв 7:39), 
като сила Божия, „спасителна за всички човеци" (Тит. 2:11). Тази новозаветна 
възраждаща Божия благодат, като най-висше духовно благо, има предвид и Сам Господ 
Иисус Христос, когато уподобява Царството небесно на “имане, скрито в нива", и на 
„скъпоценен бисер", за придобиването на които човек трябва да отдаде всичко (Мат. 
13:44-46), както и на друго място Той поучава Своите последователи: 
------------------------ 

1 Бес. 14. върху Мат., §.1 (Мignе, ibidem, со1. 218). 
2 Понятията “Царство небесно" и “Царство Божие” са напълно равнозначни, както се вижда 

от съпоставянето на някои паралелни места у св. ев. Матей, който "предимно си служи с израза 
„Царство небесно", и у св. ев. Марк и Лука, които употребяват на съответните места израза “Царство 
Божие": Мат. 5:3, срв. Лука 6:20; Мат. 11:11, срв. Лука 7:23; Мат. 13:11, срв. Лука 8:10; Мат. 19:14; срв. 
Марк 10:14 (у Протойерей Сим. Вишняков, Св. Пророк, Предтеча и Крестител Господен Йоанн, (в 
„Чтения в обществе любителей духовного просвещения, май 1874, ч. 2, с. 29; заб. 33). Впрочем и у св. 
ев. Матей се среща на места “Царство Божие” (Мат. 12:28; 19:24; 21:31,43). 

3 Архиепископ Серафим (Соболев), Искажение православной истины в русской богословской 
мысли, С., 1943, с. 229. 

4 Прот. С. Вишняков, пос. стат. (в пос. спис. 229).  
5 Бес. 10 върху Мат., § 2 (Мigne ibidem, со1. 186).  
6 Прот. Вишняков, пос. стат. (в пос спис., с. 29, заб. 32). 
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първом търсете “Царството на Бога и Неговата правда" (Мат. 6:33)1. За чисто духовния 
характер на проповядваното от Него царство заявил Сам Спасителят пред представителя 
на римската държавна власт, Пилат, с думите: “Моето царство не е от този свят” (Йоан 
18:36). А на отправения Му от фарисеите лукав въпрос: “Кога ще дойде Царството 
Божие?", Господ отговорил: “Царството Божие няма да дойде забелязано, и няма да кажат: 
ето, тук е, или там е. Понеже ето, Царството Божие е вътре във вас" (Лука 17:20-21). 

Наближаването на това чисто духовно „Царство небесно", прочее възвестявал св. 
Йоан Предтеча, който, според думите на св. Йоан Златоуст „за първи път проповядвал 
гръмогласно на юдейския народ това, което те не били слушали нито от пророците, нито 
от някого другиго, като им напомнял за Небето и небесното Царство и не говорел за нищо 
земно"2. И действително, понятието за „небесно” Царство за първи път достигало до 
ушите на юдейския народ. Наистина, св. пророк Даниил, предсказвайки за настъпването 
на месианските времена, свидетелствал, че тогава „Бог Небесни ще въздигне царство, 
което во веки не ще се разруши..., а самò ще стои вечно" (Дан. 2:44; срв. 7:14). Но тъй като 
пророкът противопоставя това месианско царство на споменатите преди това четири 
земни царства (2:39-40), то могла да се получи представа, че и това царство ще бъде 
политическо. Към такава неправилна представа за очаквания Месия и за Неговото Царство 
плътски настроените юдеи били твърде склонни, като били извратили понятието за 
духовното месианско Царство, чрез привнасяне на материални и чувствени представи3. 
Св. Йоан Предтеча, прочее, като „светило, което свети и гори" (Йоан 5:35) бил призван да 
разпръсне мрака на тези юдейски заблуждения и да възстанови правилното понятие за 
идващия Месия чрез своята проповед за “Царството небесно”.  

Както добре отбелязва G. Graystone в прекрасната си книга “The Dead-Sea Scrolls 
and the Originality of Christ”(London 1956) - „темата за Царството Божие няма никакъв 
паралел в свитъците” (с. 95) на есеите-кумранити, на които идеята за Царството небесно 
ще да е била абсолютно чужда. Но тъй като това понятие основна тема в проповедта на св. 
Йоан Предтеча, това подкрепя твърдението ни, че той не е могъл да има нищо общо със 
злочестивата есеиска секта.  

Наистина, не било лесно изведнъж да се откъснат мислите на юдейския народ от 
земното и да се насочат към небесното щом самите Христови апостоли, дори след 
възкръсването на Христос продължавали да се вълнуват от мисли за възстановяването на 
земното Израилево царство (Деян. 1:6), тъй че се наложило Спасителя да ги укори, като 
насочи мислите им към предстоящото слизане на Св. Дух върху тях (1:8). Колко по-
непонятна, прочее, ще да е била за останалите 
------------------------ 

1 Архиеп. Серафим, Искание правосл. истины..., с. 230. 
2 Бес. 10 върху Мат., § 2 (Мignе ibidem со1. 186); 
3 Прот. Вишняков, пос. стат. (в пос. спис., май 1874, ч. 2, с. 28-29). 
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юдеи Предтечевата проповед за Царството небесно! Св. Йоан Златоуст поставя въпроса: 
„Но защо, - "ще кажеш ти, - той говорил това на юдеите, когато те не разбирали неговите 
думи?" - и отговаря от името на самия Предтеча: „Аз говоря това с цел..., щото те, като 
бъдат възбудени от тайнствеността на думите ми, да поядат да търпят Проповядвания!”1. 
Впрочем, проповедта на св. Йоан Предтеча за Царството небесно била придружена и 
обусловена от явен призив към покаяние, който сам по себе си говорел за духовно-
нравствения характер на настъпващото Божие благодатно царство, в което може да се 
влезе само по пътя на покаянието (Лука 23:41-44). 

С покайната си проповед св. Йоан Кръстител, безспорно, следвал традицията на 
своите предшественици - ветхозаветните пророци, които са били, между другото, и 
проповедници на покаяние (Ис. 1:16; Йона 1:2; 3:2 и сл.). Св. Йоан Кръстител, обаче, е 
предимно такъв: призивът към покаяние е основната тема на неговата проповед. 
Употребяваният при това глагол метаноео етимологически означава: променям мнението 
си, начина на мисленето си, а оттук - съжалявам, разкайвам се2. Св. Йоан Кръстител, 
прочее, изисквал от своите слушатели, като съжалят за греховността си, да променят своя 
дотогавашен греховен начин на живот, за да станат годни за настъпващото Царство 
небесно3. Св. Йоан Златоуст казва, че „целта на Йоановото идване се заключавала в това 
да ги разположи към познаване на своите грехове и да ги склони към покаяние,.. та да 
осъдят "те сами себе си и да се стремят да получат прощение"4. Тази е крайната цел на 
Христовото изкупително дело, която Сам Спасителят след Възкресението Си определя 
пред учениците Си като проповядване в Негово име на “покаяние (метанойан) и прощение 
на греховете у всички народи” (Лука 24:47). Затова още през земния Си живот Той 
изпращал учениците Си да проповядват покаяние (Марк 6:12) като подготвително условие 
за възприемане на наближаващото спасение. Толкова повече след извършването на 
изкуплението св. апостоли продължили и засилили своята покайна проповед сред всички 
народи. Така св. ап. Павел в речта си пред цар Ирод Агрип II и прокуратора Фест заявява: 
„на цялата Юдейска земя и на езичниците проповядвах да се покаят и да се обърнат към 
Бога, като вършат дела, достойни за покаянието (Деян. 26:20; ср. 20:21). В речта си след 
изцеряването на хромия по рождение, при Красните врати на Йерусалимския храм св. ап. 
Петър казва на народа: “покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви" (Деян. 
3:19). А на въпроса, отправен от умиления народ, след проповедта му на Петдесетница, св. 
ап, Петър отговаря: “покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисус Христос, за 
прошка на греховете (Деян. 2:38).  
------------------------ 

1 Беседа 10 върху Мат., § 2 (Мigпе ibidem 186). 
2 М. Ваilly. dict. cité, р. 1263.  

 3 Еп. Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 68.  
  4 Бес. 10 върху Мат., § 2 (Migne, ibidem, 186).  
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И тъй, покаянието се явява предварително условие за опрощаване на греховете в 
тайнството св. Кръщение. Подобно на това и покайната проповед на св. Йоан Кръстител е 
завършила с акта, т. нареч. покойно кръщение за опрощаване грехове (Марк 1:4; Лука 3:3), 
което подробно ще разгледаме в следващия отдел на тази глава, където ще бъде изяснено 
точното съдържание на този термин. 

 
д) Покайното кръщение, извършвано от св. Йоан Кръстител  
(Мат. 3:5-6; Марк 1:5) 

 
Мат. 3:5-6 
5. Тогава Йерусалим и цяла Юдея, и цялата Йорданска околност излизаха при него. 
6. и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си.  
 
 Марк 1,5 
И излизаха при него цялата Юдейска страна и йерусалимци, и всички се кръщаваха от 
него в река Йордан, като изповядваха греховете си. 
 

Раздвижен от проповедта на св. Йоан Кръстител, народът започнал масово да се 
стича при него. Това подчертава св. ев. Матей чрез няколко последователни изрази, като 
казва, че при Кръстител наизлязъл „Йерусалим и цяла Юдея, и цялата йорданска 
околност". По форма тези изрази са метонимични, тъй като при тях с названието на града 
и на страната са обозначени техните жители1, както се вижда от паралелното място у св. 
ев. Марк (1:5), където съответно на “Йерусалим” (у св. ев. на Матей) стои 
„Йерусалимци”2. Поради метонимичната си форма тези изрази добиват хиперболичен 
смисъл на изключителна всеобщност, какъвто всъщност нямат, тъй като абсолютно 
всички жители на Йерусалим и Юдея не са дошли при св. Йоан Кръстител: така например, 
фарисеите, в голямото си множество, останали чужди на неговата проповед (Мат. 21:32) и 
не приели да се кръстят от него (Лука 7:30). Същинският смисъл на тези метонимични 
изрази е този, че при св. Йоан Кръстител се стекло „голямо'множество народ от цяла 
Юдея и Йерусалим" (Лука 6:17), както се изразява св. ев. Лука по повод на подобно едно 
голямо стечение на народ при Христовата проповед на планината. Целта на това масово 
стичане на хора е било кръщаването им от св. Йоан Кръстител в река Йордан3. 
------------------------ 

1 Проф. Хр. Н. Гяуров, Новозаветна херменевтика (годишник на Богосл. фак. 1942/43, т. 20, с. 8). 
2 Подобен случай на метонимична употреба на гр. Йерусалим вместо жителите му се среща в Мат. 

2:3.  
3 Реката Йордан, която извира от планините Ливан и Антиливан, тече от север на юг през цяла 

Палестина, като минава през езерата Мером и Генисаретско, и се влива в Мъртво море. Дълга около 160 км, 
в долното си течение тя лежи от 208-394 м 
под морското равнище. Като свещена река, тя е свързана с важни вехтозаветни преобрази на тайнството св. 
Кръщение, каквито са преминаването на Йордан от израелския народ по сухо на път от Египет за 
Обетованата земя (Иис. Нав. 3:14-17), преминаването й по сухо от св. пр. Елисей (4 Цар. 2:14) и др. (виж 
Проф. Ив. Марковски, По стъпките на Спасителя, С., 1960, с. 37). 
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Прякото значение на глагола „ваптизо" е „потапям"1, откъдето и производните 

съществителни “ваптисма, ваптисмос" означават „потапяне"2. В Свещ. Писание 
глаголът “ваптизо" се среща като технически термин, например, във Втор. 33:24; Рут. 
2:14; Юд. 12:73. В IV Цар. 5:14 този глагол е употребен за потапянето на сириеца Нееман, 
по съвета на св. пр. Елисей, в река Йордан, веднага след което той се излекувал от 
проказата си. При все че и тук прекият смисъл на глагола е технически, но тъй като това 
събитие, по чудесността си и по мястото си, представлява един от предобразите на 
тайнството св. Кръщение4, то и смисълът на употребения там глагол „ваптизо” се 
приближава до конкретното и специализирано християнско значение - „кръщавам (се)", 
което той има на повечето места в Новия Завет. Впрочем и тук на някои места глаголът 
“ваптизо'' (Марк 7:4; Лука 11:38), както и производното съществително „ваптисмос (Евр. 
9:10) се употребяват за юдейските омивания, извършвани специално от фарисеите5. На 
всички други места обаче глаголът “ваптизо" и производните му съществителни са 
употребени в християнски смисъл, като обозначават било Йоановото кръщение, било 
тайнството св. Кръщение, тъй като и едното и другото са били извършвани чрез потапяне 
(срв. Йоан 3:23; Деян. 8:38). 

И тъй, като се изхожда и от терминологията, трябва да се заключи, че по форма 
Йоановото кръщение не било нещо напълно ново за „юдеите, чиито обредов закон от 
древността още предвиждал ритуални очиствания чрез вода. Такива обредова омивания 
трябвало да се извършват при определени случаи, не само над хора (Изх. 29:4; 30:20; 
Числ. 8:6; 19:7-8; Лев. 22:6), но и над вещи (Числ. 31:23)6. Наред с това, обаче, у юдеите 
съществувал за приемане на езичниците (прозелити) в юдейството особен очистващ 
обред, който се извършвал също чрез потапяне във вода7 и който в някои случай дори 
заменял за тях - и специално за жените - обрязването8. Това т. нареч. „прозелитско 
кръщение” е могло да послужи като образец за обреда на Йоановото кръщение, разбира 
се, не по съдържание, а само по форма: при извършване на своето кръщение св. Йоан 
Кръстител изисквал от кръщавания като непременно условие - покаяние, което трябвало 
да се изрази в “изповядване на греховете", а подобно нещо не се изисквало при 
прозелитското кръщение. Прочее, чрез тази своя духовна предпоставка, която се явявала 
залог за бъдещата духовна обнова на кръщавания, Иоановото кръщение е било първо 
дотогава по 
------------------------ 

1 М. Ваi11у, diction. cité, 347. 
2 Ibidem. 
3 Проф. Д. В. Дюлгеров. Тайнство кръщение - същина и значение, (Год. Богосл. фак. 1942/43, т. 20, 

с. 18, заб. 1). 
4 Изцеряването на Нееман е текстът на една от Богоявленските паримии. 
5 Проф. Дюлгеров; пос. стат. (в пос. годишн., с. 18).  
6 Сравнительное изяснительное обозрение Ев. сказаний о явлении и деятельности св. Йоанна 

Крестителя (у Барсов, т. 1, с. 273).  
7 Дюлгеров, там. 19. 
8 У Барсов, там.  
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рода си явление и не могло да бъде съпоставяно нито с обредовите юдейски омивания, 
нито дори с прозелитското кръщение1, - за който не се изисквало никакво покаяние, нито 
пък се очаквала от тях някаква вътрешна обнова2. 

Толкова по-странно и недопустимо е изказваното напоследък мнение, че Йоановото 
кръщение уж имало общи черти с есейските очистващи омивания и дори, че уж от тях 
водело началото си. Това, твърдение съставя главният пункт на рационалистическите 
съпоставления при мнимите заемки на св. Йоан Кръстител от бита на кумранските 
сектанти3. Ето защо то трябва сериозно да бъде разкритикувано.  

Както заявихме още в предговора, на въпроса за каквото и да било влияние върху 
св. Йоан Кръстител от страна на есейството трябва по начало да се отговори отрицателно. 
Така и в дадения случай: - щом не може да се говори за някаква съществена връзка на 
Йоановото кръщение дори с обредовите омивания, предписани от Бога чрез Моисеевия 
закон, то колко по-немислима е каквато и да била зависимост на Йоановото кръщение от 
самочинните очистващи омивания на едни самоотлъчили се сектанти като есеите-
кумранити! 

Наистина, тези омивания били широко разпространени у кумранитите, за което 
може да се съди по множеството цистерни, свързани с канализиран водопровод на течаща 
вода, които са открити при разкопките на развалините от зданията на кумранската 
община4. Очистващите омивания у есеите обаче, дори и да приемем, че имали по произход 
някаква връзка с предписаните от закона обредови очищения5, коренно се отличавали от 
тях по своя смисъл. Докато при юдеиските обредови омивания очистването на тялото 
служело като външен символичен знак за очистването на душата6, -такава представа била 
несъвместима с есейското дуалистично отношение към тялото като към „тъмница на 
душата" (виж предговора с. 2). Ето защо смисълът на есейските омивания се ограничавал 
само върху тялото, което според есеите, се нуждаело от постоянно очистване като,,зло 
начало". Освен това този постоянен стремеж към пълна обрядова чистота у есеите бил 
израз на тяхната горделивост, - „символ на тяхното пълно отделяне от нечистите хора и на 
тяхното положение на предопределени избранници Божии"7, каквито те смятали себе си, 
както бе отбелязано още в предговора, такава гордост проявявали те дори към останалите 
есеи от по-нисша степен, след докосване до които “по-висшите" били длъжни да се 
очистват чрез омиване, както изрично свидетелства за това Йосиф Флавий (Веll., jud. II, 
8,10). Следователно в този си вид есейските омивания „били един вид привилегия, 
запазена 
------------------------ 

1 У Барсов, там, 273-274. 
2 Дюлгеров, там, 30-31. 
3 G. Graystone, The Dead Sea and Scrolls and the Orginality of Christ, London, 1956, р. 95. 
4 Walter Grundmman, Die Geschichte Jesu Christi, Berlinq 1956, S. 27. 
5 Jubidem. 
6 J. Steinmann, op. cit., 95-96. 
7 Graystone, op. cit., 95-96. 
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за „Великите", т. е. за напълно посветените"1. Оттук проличава пълната 
противоположност, по дух и съдържание, която съществува между есейските омивания и 
Йоановото кръщение, непременно условие, за което било вътрешното покайно настроение, 
за каквото и дума не става при есейските омивания.  

Наистина - Йосиф Флавий, който в младостта си сам бил есей, - като говори за 
Йоановото кръщение, сближава го сякаш с есейското, като казва, че към Йоановото 
кръщение, прибягвали „не за изкупване на някакви грехове, а-за очистване на тялото, тъй 
като душата отпреди била вече очистена чрез един праведен живот" ( Antiquit, ХVIII 5, 
2)2. Ясно е, обаче, че това стои в рязко противоречие с понятието, което дават св. 
Евангелия за Йоановото кръщение3, като го наричат, покайно кръщение за опрощаване 
грехове" (Марк 1:4; Лука 3:3), С това са съгласни дори рационалистически настроени 
автори като Grundmanп, който относно мнението на Йосиф Флавйя за Йоановото 
кръщение признава: „Това е казано по есейски", а по-нататък отбелязва, че “според 
съобщението на Марк, кръщението води към опрощаване на греховете"4. Друг такъв автор 
пък, F. Bruce, като признава за неправилна Флавиевата представа за Йоановото кръщение, 
я обяснява с обстоятелството, че Йосиф Флавий (роден в 37 г. сл. Хр.) живял значително 
по-късно от св. Йоан Кръстител, тъй че не е могъл да бъде очевидец на Йоановото 
кръщение и затова неправилно го охарактеризирал в есейски смисъл5. Дори Stauffer, който 
е ревностен привърженик на зависимостта на св. Йоан Кръстител от есеите, и той признава 
разликата на неговото кръщение с есейските омивания в следните четири пункта: 1) 
Йоановото кръщение е свързано “с личното легитимиране на Кръстителя"; 2) то се 
извършва непременно лично от него, докато есеите сами себе си омивали; 3) за разлика от 
многократните есейски омивания, то представя “еднократен и неповторим акт" (к. н.); 4) 
то важи „не само за юдеите, но и за всички човеци" (к. н.)6. 

Явно е, прочее, че Йоановото кръщение не само по дух и съдържание, но и по 
форма коренно се отличавало от есейските омивания, с които, впрочем, по начало то не 
могло да има общо, както не може да има нищо общо „между светлината и тъмнината... 
между Христос и Велиар" (ІІ Кор. 6:14-15). 
 

* 
 

Голямото внимание, което, при Йоановото кръщение, било отдавано на вътрешното 
покайно настроение на кръщавания, проличава  
------------------------ 

1 Jubidem 95. 
2 J. Flavius, Opera p. 704-705. 
3 Епископ Михаил (Чуб), Св. Йоанн Крестигел и община Кумрана (в „Журнал Моск. Патр.", 1958, 

№ 8, с. 69).  
4 Grundmann, op. cit. 28. 
5 F. Bruce, “Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls” - Grand Rapids, 1956, p. 129 (no Еп. Михаил 

Чуб., пос. стат, - в пос. списание, с. 68-69).  
6 Stauffer, op. sit., S. 90. 
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особено от това, че то било съпровождано с лично изповядванe на греховете от страна 
на кръщавания. 

Изповедта от древността съществувала у юдеите не само като естествена 
потребност на човешката душа, но и като Божествено постановление. Така в Мойсеевия 
закон се съдържа изрична Божия наредба, че преди да принесе жертва за грях, всеки 
трябва да„изповяда какво е съгрешил”1 (Лев. 5:5). Но и независимо от принасяната жертва 
провинилите се спрямо ближния вършат престъпление против Господа и затова трябва да 
“изповядат сторения грях и да върнат напълно онова, за което са виновни" (Числ. 5:7). 
Освен това в деня на Очищението (10 тишри), първосвещенникът принасял специална 
жертва, като изповядвал общо греховете на целия народ (Лев. 16:21 сл.)1. На много места 
във Вехтия завет се порицава самооправданието (Пс. 140:4), говори се за необходимостта 
от изповед на греховете и се сочи душеспасителната полза от нея. Така, 50-ият псалом 
представлява образец на чистосърдечно покаяние от страна на св. цар Давид след 
извършения от него грях. Другаде пък псалмопевецът се обръща към Бога с думите: „аз 
Ти открих греха си и не скрих беззаконието си аз казах: “ще изповядам Господу моите 
престъпления" и Ти сне от мене вината на греха ми" (Пс. 31:5; срв. ІІ Цар. 12:13)2. 

И така, изповедта на греховете като външна изява на вътрешно покойно настроение 
е била позната на юдеите и практикувана от тях още в древността. Разбира се, тя нямала и 
не можела още да има спасителното благодатно значение, което придобила по-късно в 
Христвата църква като тайнство, в което чрез благодатта на Св. Дух напълно се заглаждат 
греховете (Мат. 18:18; Йоан 20:23). Все пак, обаче, като доказателство за разкаянието на 
грешника и за стремежа му към изправление, изповедта облекчавала съвестта на каещия 
се и го настроивала да се надява на Божията всепрощаваща милост3.  

Ето защо св. Йоан Кръстител, който чрез своята изобличителна проповед 
призовавал към покаяние, изисквал изповедта преди извършване на своето покайно 
кръщение, като едно предварително изпитание за това, доколко кръщаваният е достоен да 
бъде кръстен. Това потвърждава и св. Василий Велики като казва: „когато желаещи да се 
кръстят от Йоан изповядвали греховете си, като подробно разкривали техния вид и 
тежест, и. когато след това се потапяли в Иорданските води, те получавали прошение"4. 
Последните думи на св. Василий Велики, разбира се, не означават че чрез Йоановото 
кръщение и придружаващата го изповед се получавало действително прощаване на 
греховете и примиряване с Бога, каквото станало възможно едва по-късно чрез 
изкупителните страдания и кръстната смърт на въплътилия се Син Божий (Римл. 5:10) 
благодатните тайнства на християнското кръщение и изповед. Св. Василий 
------------------------ 

1 Марковски, Библ. археология, с. 446-447. 
2 Прот. Вишняков, пос. съч., с. 322-323. 
3 Там, 111.  
4 Dе Варtismo, Lib. I. сар. 2, п. 5 (Мigпе, Р. gr., t. 31, со1. 1533). 

406/56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



тук говори само предобразно за бъдещото прощаване на греховете от Христос, за което се 
загатва и чрез самия израз “покайно кръщение за опрощаване на грехове", както е 
наречено Йоановото кръщение от св. Евангелисти (Марк 1:4; Лука 3:3). Същия израз „за 
опрощаване на грехове" употребява по-късно и Сам Спасителят при установителните 
слова на св. тайнство Евхаристия на Тайната вечеря (Мат. 26:28). Там обаче този израз 
представлява констатация на благодатните последици от непосредствено предстоящото 
Христово изкупление, на което Тайната вечеря се явява предварително възпроизвеждане. - 
Така и след Възкресението Си Спасителят завещава на учениците Си да проповядват 
навсякъде “покаяние и прощение на греховете (Лука 24:47), при което покаянието е 
посочено именно като условие за кръщение, а прощаването на греховете - като последица 
на това тайнство. В същия смисъл употребява последователно тези две понятия и св. ап. 
Петър, когато заявява пред синедриона, че Бог възвисил Христос Спасителя, „за да даде на 
Израел покаяние и прошка за греховете" (Деян. 5:31). А в речта си на първата християнска 
Петдесетница св. ап. Петър, като призовава народа: “покайте се и всеки от вас да се 
кръсти в името на Иисус Христос", добавя - „за прошка на греховете" (Деян. 2:38; срв. 
10:43), като сочи пак благодатната последица на св. тайнство кръщение с предхождащото 
го покаяние. - И св. ап. Павел в речта си в синагогата на Антиохия Писидийска заявява: 
„чрез Него (Христос) ви се възвестява прошка на греховете"(Деян. 13:38, ср. Еф. 1:7). 

Подготовка към това спасително опрощаване на греховете за всички повярвали в 
Христос и кръстили се (Марк 16:16) се явява Йоановото “покайно кръщение за 
опрощаване на грехове", в който смисъл и сам бащата на св. Йоан Предтеча, свещеникът 
св. Захарий, в пророческата си реч за него казва, че той ще даде на Божия народ „да 
познае спасението чрез прощаване греховете им" (Лука 1:77) (виж. с. 21). 

Това подготвително значение на Йоановото кръщение е засвидетелствано и от св. 
Отци. - Св. Йоан Златоуст казва: „Йоановото кръщение само подготвяло християнското 
кръщение; то само в зародиш и обетование заключавало онова, което последното 
извършвало в действителност"1. - Св. Кирил Александрийски провежда следното 
сравнение: „Както Моисеевият закон служел донякъде като подготовка за бъдещите блага 
и за духовното Богопочитание, като съдържал в себе си скритата истина, - тъй и 
Йоановото кръщение по отношение към Христовото кръщение съдържа в себе си 
подготвителна сила"2. - Св. Василий Велики нарича Йоановото кръщение - 
“въведително (ейсагогикон)", а християнското кръщение - „съвършително 
(телейотикон)''3. Блаж. Йероним пише: „Йоановото кръщение не толкова прощавало 
грехове, колкото било „покайно 
------------------------ 

1 У Барсов, Сборник статей по чтению Четвероевангелия, т. 1, с. 274. 
2 Там. 
3 Homilia XIII - in Sanctum Baptisma, cap. 1 (Migne P. gr. t. 31, col. 425) 
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кръщение за опрощаване на грехове, т. е. за бъдещето опрощаване, което щяло да 
последва след Христовото освещаване”1. 

Въз основа на всички светоотечески тълкувания блаж. Теофилакт най-подробно 
разяснява термина “покайно кръщение за опрощаване на грехове” така: „Йоановото 
кръщение не притежавало сила за опрощаване на грехове, а само въвеждало покаяние за 
хората. Но как тогава св. Марк казва тук: „за опрощаване на грехове (1:4)? - На това 
отговаряме, че Йоан проповядвал покайно кръщние. А до какво водела тази проповед? - до 
опрощаване на грехове, т. е. до Христовото кръщение, което съдържало в себе си и 
опрощаване на грехове. Когато, например, казваме, че някой си дошъл преди царя, за да 
поръча да приготвят храна за царя, разбираме, че изпълнилите тази заповед ще бъдат 
облагодетелствани от царя. Така и тук Предтеча проповядвал покайно кръщение затова, 
щото хората, като се покаят и приемат Христос, да получат прошка на греховете (к. 
н.)"2.  

От всичко изложено дотук става ясно, че Иоановото кръщение е било само един 
символичен акт, който предхождал и предвещавал настъпващото с Новия Завет 
благодатно тайнство се. Кръщение, както то било предизобразено, например, чрез 
всемирния потоп (срв I Петр. 3:20-21), чрез чудесното преминаване на Червеното море от 
Израел (срв. I Кор. 10:1-2) и чрез много други вехтозаветни събития. В редицата на всички 
тези предобрази, прочее, Йоановото кръщение се явява най-последен, завършителен и 
непосредствен предобраз на навозаветното тайнство св. Кръщение. 
 

Глава втора 
 

ИЗОБЛИЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ  
КЪМ ФАРИСЕИТЕ И САДУКЕИТЕ 

 
(Мат. 3:7-10; Лука 3:7-9) 

 
а) Изобличително обръщение към фарисеите и садукеите 
(Мат. 3:7; Лука 3:7) 

Мат. 3: 7 
И като видя Йоан мнозина фарисеи и садукеи да идват при кръщението му, рече им: 
Рожби ехиднини! Кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? 
 
Лука 3:7 
Йоан говореше на човеците, които отиваха при него да ги кръсти: Рожби ехиднини! Кой 
ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? 
------------------------ 

1 У Барсов, пос. сборник, с. 274. 
2 Блаженный Теофилакт, Архиепископ Болгарски, Благовестник, ч. 2, св. ев. Марк, с. 8. 
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Според св. ев. Лука, св. Йоан Кръстител (отправил речта си изобщо към народа, 
който идвал да се кръщава при него; според св. ев. Матей пък думите на Кръстител се 
отнасяли към фарисеите и садукеите, които дошли при него. Както може да се съди от 
язвителното обръщение рожба ехиднини, което и Спасителят по-късно употребявал в 
речите Си към книжниците и фарисеите (Мат. 12:34; 23:33), и речта на св. Йоан 
Кръстител била насочена предимно към тях. Но тъй като садукеите и особено фарисеите 
се ползвали с голямо влияние всред народа, то възможно е, че със суровото си 
обръщение, отправено към тях, св. Йоан Кръстител да е искал да подейства 
вразумяващо като цяло на народа, толкова повече, че следващият подир това призив към 
покаяние и смирение, както и застрашителното предупреждение за наказание, по смисъл 
са могли да бъдат отправени към всеки юдеин. - Разбира се, началното обръщение 
рожба ехиднини трябва да бъде отнесено само към фарисеите и садукеите1.  

За отбелязване е, че тъкмо св. ев. Матей споменава изрично за тях. По времето, 
когато той пишел своето св. Евангелие - към 41 г.,. през царуването на юдейския цар 
Ирод Агрипа I, партията на фарисеите била особено силна и се ползвала с личната 
подкрепа на царя. Ето защо св. ев. Матей, който пишел своето Евангелие предимно за 
християннте-юдеи, в желанието си да ги предпази от пагубното влияние на тези народни 
водители, отделил особено внимание на тяхното отрицателно отношение към Христос 
Спасителя и към учениците Му (Мат. 9:34; 12:2 сл.; 15:1 сл.), както и на косвените и 
преки изобличения на Христос против тях (5:20; 6:2-5, 16) и особено на прочутата Му 
изобличителна реч, която запълва цялата 23-та глава от Матеевото св. евангелие2.  

Фарисеите (от. евр. глаг pharaš = отделям, обособявам - т. е. отделни, особени) 
съставлявали една от най-многочленните юдейски партии, която се отличавала със 
своята ревност в строгото изпълняване на предписанията на Мойсеевия закон, както и 
на създаденото по-късно „предание на старците" (Мат. 15:2), което те често поставяли 
дори по-високо от заповедите на самия Закон, за което ги изобличава Сам Спасителят 
(15:3)3. Общо взето фарисеите застъпвали ортодоксалното направление в юдейството4, 
обаче изпадали при това във формализъм, като придавали значение на външната буква 
на Закона, а пренебрегвали духа му (срв. Мат. 23:24). В нравствено отношение те били 
известни със своята гордост и високомерие (Лука 18:11), с безсърдечието и жестокостта 
си (Мат. 23:14). Затова Спасителят казал за тях на народа: “според делата им не 
постъпвайте, защото те говорят, а не вършат” (Мат. 23:3)5. 
------------------------ 

1 Епископ Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 2, с. 262-63. 
2 Проф. Хр. Н. Гяуров, Св. Евангелие от Матей (в год. Богосл. фак., 1935/36, т. 13, с. 81). 
3 Епископ Михайл, Изтълк. Евангелие, кн., I, с. 74. 
4 Проф. Марковски, Библейска археология, изд. 2, с. 471. 
5 За повече сведения относно фарисеите виж проф. Гяуров, „Проповедта на Иисус Христос на 

планината", год. Богосл. фак., 1948/49 г., т. 26, с. 20-21). 
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Садукеите - (от евр. zaddukim - праведни), за разлика от фарисеите, се отличавали 
със своето свободомислие в религията, не признавали съществуването на дух и не вярвали 
в бъдещото възкресение на мъртвите (Деян. 23:8). Затова Спасителят ги изобличил в 
непознаване на Писанията и на силата Божия (Мат. 22:29). Садукеите приемали само 
писания закон, като отхвърляли всички предания. Те не били многобройни като 
фарисеите, но все пак имали немалко влияние сред народа понеже заемали висши 
длъжности1.  

Въпреки основните им идейно-мирогледни различия, за които често влизали в 
разпри (Деян. 23:7), фарисеите и садукеите обаче били единни в своята вражда против 
Господа Иисус Христос и в преследване на Неговото учение и ученици2. С подобна обща 
враждебна настроеност би могло да се обясни и обстоятелството, че фарисеите заедно със 
садукеите идвали при св. Йоан Предтеча, вероятно, с лукавата цел да го изкусят и да 
намерят в думите му някакъв повод за обвинение, какъвто изглежда да е бил, например, 
по-късно случаят с официалното изпращане при Йоан на свещеници и левити измежу 
фарисеите (Йоан 1:19,24)3. Ето защо намираме за неправилен бълг. син. превод на 
отнасящия се за тях израз “ерхоменус епи то ваптисма авту" - „че дохождат при него да 
се кръстят. Мат. 3:7, откъдето би следвало, че фарисеите и садукеите действително се 
кръщавали. Обаче св. ев. Лука изрично свидетелства, че фарисеите и садукеите 
отхвърлили волята Божия спрямо себе си, „понеже не бяха се кръстили" с Йоановото 
кръщение (Лука 7:30). Това косвено се потвърждава и от случая със зададения им от 
Христос въпрос за произхода на Иоановото кръщение, на който те не посмели да 
отговарят нищо, опасявайки се да не ги запита Той: „а защо не му повярвахте?" (Мат. 
21:25; Лука 20:5). Ето защо съобразно с оригинала “ерхоменус епи то ваптисма авту” 4 и 
с църковно-славянския превод: „Грядущихъ на крещение его", би трябвало и на български 
да се преведе: „че идват при кръщението му''5. Следователно, фарисеите и садукеите 
идвали при св. Йоан Кръстител съвсем не за да се кръстят от 
------------------------ 

1 Еп. Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 75. 
2 Проф. Ив. Марковски, Библ. археология, с. 473. Виж там сравнителна характеристика на 

фарисеите и садукеите (с. 470-473). 
3 Еп. Михаил, пос. съч., 75. 
4 Напълно неоснователно B. Weiss (Das Matthäus-Evangelium, - Göttingen 1910, S. 64) смята за 

единствено възможен смисъл на този израз именнно „за да бъдат кръстени", като привежда за подкрепа на 
това аналогичния израз от Лука 23:48 - “епи тин теориан тавтин” - “(целият народ, който се бе събрал), на 
това зрелище”. Обаче тъкмо този израз показва, че употребеното тук с предлога “епи” съществитвително не 
може да има страдателно значение спрямо подлога. Както тук - на Голгота - народът бил дошъл, не за да 
бъде видян, а за да види сам, - така и при река Йордан фарисеите и садукеите били дошли, не за да бъдат 
кръщавани, а сами да наблюдават като зрелище, извършваното от Йоан кръщение. - Този единствено 
правилен смисъл на израза се потвърждава от възприетото и в Textus receptus разночтение, където към 
думата ваптисма е прибавено местоимението авту, което показва, че се касае изобщо за самия акт на 
Йоановото кръщение, а не за кръщаване на фарисеите и садукеите от Йоан.  

5 Така гласи и немския превод - “zu seiner Taufe kommen” и френският - “vemir a son baptême”. 
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него, а за да наблюдават как той кръщава. - Св. ев. Лука пък, който не говори специално, 
за идването при Йоан на фарисеи и садукеи, а за идването изобщо на юдеите при него, 
посочва съвсем конкретно целта на идването им - ваптистинай ип’ авту" - “да бъдат 
кръстени от него", а по-нататък подчертава изпълняването на тази цел с думите: „когато 
се кръсти целият народ". (Лука 3:21). 

За по-голяма яснота и за да се избегне смесването с животното - бозайник „ехидна" 
за която говори св. Василий Велики в своя „Шестоднев”, - изразът “рожби ехиднини" би 
следвало да се преведе “змийски рожби", тъй като гръцката дума ехидна означава именно 
един от най-отровните видове змия1, както това се вижда "от случая с ухапването на св. 
ап. Павел от такава змия по време на пребиваването му на остров Малта (Деян. 28:3-6). 
Впрочем, Сам Спасителят в изобличителната Си реч против книжниците и фарисеите, 
като ги назовава “рожби ехиднини", наред с това ги нарича и “змии" (Мат. 23:33). В 
основа на участието на змията-изкусителка като оръдие при съблазняването на 
прародителите към грях (Бит. 3:1 сл.), отровната змия, е взета като символ на хитрост 
(Бит. 3:1), на лукавство и коварна злоба (Ис. 59:4-5). В такъв смисъл чрез израза „змийски 
(ехиднини) рожби" св. Йоан Кръстител, а след това и Сам Господ (Мат. 12:34; 23:33), 
изобличават лукавството и злобата на фарисеите и садукеите2. 

Св. Йоан Златоуст изтъква още една страна в това метафорично уподобяване на 
злите човеци като отровни змии, казвайки: „Справедливо Йоан нарекъл фарисеите рожби 
на ехидната. Както това животно убива майка си, която го ражда, и се явява на света... 
като разкъсва утробата й, така постъпвали и те, като убивали своите бащи и майки и като 
убивали с ръцете си своите учители”. С тези думи св. Йоан Златоуст подчертава, че св. 
Йоан Кръстител с израза „рожби ехиднини" метафорично порицава жестокостта на 
юдеите в преследването и избиването на пророците, за което ги изобличава по-късно и св. 
архидякон Стефан в речта си пред синедриона (Деян. 7:51-52). Впрочем, Сам Спасителят в 
речта Си срещу книжниците и фарисеите, като ги изобличава, задето сами против себе си 
свидетелстват, че са „синове на онези, които са избили пророците", добавя: „допълнете, 
прочее, и вие мярката на бащите си" (Мат. 23:31-32). За отбелязване е, че тъкмо след тези 
думи, с които пророчески загатва за предстоящото Си убиване от юдеите и за 
преследването и убиването на Неговите ученици от тях (срв. по-долу Мат. 23:34-35)3, 
Спасителят употребява изобличителния израз: “змии, рожби ехиднини, как ще избегнете 
осъждането си в геената?" Това съпоставяне напълно подкрепя приведеното тълкувание 
на св. Йоан Златоуст и показва, че с посочения изобличителен израз и св. Йоан Кръстител 
несъмнено е имал предвид юдеите, и преди всичко техните водачи - фарисеите и 
садукеите, като пророкоубийци и бъдещи христоубийци.  
------------------------ 

1 Сибирцев, Библейско-естествениая история, с. 305-306. 
2 Епископ Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 76. 
3 Епископ Михайл, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 480. 
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Напълно несъстоятелно и дори кощунствено звучи твърдението на Steinmmапп, че св. 
Йоан Кръстител бил „наследил омразата (к. н.) на есеите към представителите на 
официалния юдаизъм (к. н.): фарисеите и садукеите", която уж била намерила, между 
другото, израз и в рязкото му обръщение към тях - „рожби ехиднини"1. Някои 
рационалистически настроени „богослови" са склонни да виждат в този израз дори пряка 
заемка от есейско-кумранската литература, в един от паметниците, на която (т. н. 
„Дамаски документ") враговете на есейската община са наречени също „ехиднини рожби 
(букв. - „яйца")”2. В такъв случай обаче неизбежно трябва да бъде сметнат за есейска 
заемка същият израз, употребен на два пъти от Самия Господ Иисус Христос (Мат. 12:34; 
23:33), - предположение, което представлява вече явно кощунство. Впрочем, напълно ясно 
е, че в случая се касае за един общоразпространен от древността, дори до днес израз, 
който метафорично изразява скритата човешка злоба чрез съпоставяне с едно от най-
отровните животни - змията-ехидна. С такъв общоупотребяван израз е могъл да си 
послужи всеки: както есеите, така и напълно независимо от тях, св. Йоан Предтеча, а по-
късно - и Сам Спасителят.  

По-важното, обаче, тук е да се изтъкне, какво чувство е съпровождадало 
употребата на този общ израз в двата случая. У есеите той е придружен несъмнено с 
чувство на омраза и високомерно презрение към враговете на тяхната община, и изобщо 
към всички несъгласни с тяхното лъжеучение, които те наричали „синове на тъмнината"4, 
изтъквайки гордо себе си като „синове на светлината”, както това е отразено в 
новооткрития кумрански паметник „Война на синовете на светлината със синовете на 
тъмнината"5. Това се потвърждава от фактта че, наричайки враговете си - „ехиднини 
рожби (яйца)", есеите били далеч от това да проявяват към тях любов, като им отправят 
някакъв „призив към покаяние", от какъвто, както добре изтъква Еп. Михаил (Чуб), няма 
дори помен в „Дамаския документ"6. - Св. Йоан Кръстител напротив, след суровото си 
обращение към фарисеите и садукеите веднага го смекчава с призива си: „сторете, прочее, 
плод достоен за покаянието" (Мат. 3:8), при което условие той е бил готов да допусне и 
тях до покайно кръщене, ако биха се само смирили и покаяли. Тъй че и дума не може да 
става за някаква „омраза" у Господния Предтеча и Кръстител към официалните 
представители на юдейството които, макар и недостойни, са били носители на 
Богоучредената свещена власт и като такива, независимо от личността им, са били 
зачитани 
------------------------ 

1 Steinmann, ор. сit., р. 69; Тit Simedrea, пос. ст. (“Studii teologie”, 1958, № 3-4, р. 158). 
2 Епископ Михаил (Чуб), Йоанн Креститель и община Кумрана (в „Журн. Моск. Патр.”, 1958, № 8, 

с. 69). 
3 Например, в израза ”усмихвам се ехидно”.  
4 Епископ Михаил (Чуб), К десятилетию открытий на берегах Мертвого моря (в. “Журнал Моск. 

Патриархии", 1957, №12, с. 58). 
5 Там, 60. 
6 Еп. Михаил (Чуб), Йоанн Креститель и община Кумрана (в „ЖМП", 1958, №8, с. 69). 
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дори от Господ Иисус Христос, Който започва изобличителната Си реч против тях с 
думите: „на Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите: затова всичко, що ви 
кажат да пазите, пазете и вършете" (Мат. 23:2-3). С почит са се отнасяли и св. апостоли 
към официалните представители на законната юдейска власт, признавайки ги за 
„началници народни", както ги нарекъл в речта си пред синедриона св. ап. Петър (Деян. 
4:8); а св. ап. Павел изрично привел пред първосвещеника Анания заповедта на 
вехтозаветния Божи закон: „началника на твоя народ да не злословиш" (Деян. 23:5; срв. 
Изх. 22:28). Така и св. Йоан Кръстител, сам достоен син на достоен баща - свещеник, 
почтително приел изпратената при него от духовната власт официална делегация 
свещеници и левити (Йоан 1:19-20 сл.), макар те да били предимно „измежду фарисеите" 
(1:24). 

Но, преди всичко друго, като велик Божи угодник и праведник, св. Йоан Предтеча 
не е могъл да изпитва никакво чувство на „омраза" към когото и да било, а особено пък - 
към „представителите на официалния юдаизъм", както презрително се изразява Steinmann, 
противопоставяйки им самоотлъчилите се от правоверното юдейство сектанти - есеи. И 
докато последните са влагали в израза „рожби ехиднини" чувство на горделива злоба към 
враговете на самочинното им сборище, св. Йоан Кръстител си полужил с този рязък израз, 
само за да стресне и събуди заспалите съвести на самозабравилите се юдейски първенци и 
да ги склони към покаяние, както личи от покайния му призив в следващия стих. 

Впрочем, още в същия стих, в следващия след обръщението въпрос на Кръстителя: 
Кой ви подсказа, да бягате от бъдещия гняв?'' - св. Йоан Златоуст вече открива стремеж 
да бъдат смекчени сърцата на неразкаяните фарисеи и садукеи. „Ако някой разгледа 
неговите думи, - казва св. Йоан Златоуст, - в самото изобличение ще открие похвала за 
тях, защото тези думи били казани с учудване, че те, макар и късно, но все пак могли да 
направят това, което някога се считало за невъзможно. Следователно, и самото им 
изобличаване от Йоан означава повече желание те да бъдат привлечени и 
предразположени към покаяние”1. 

И действително, като отправил този въпрос към дошлите при него фарисеи и 
садукеи, св. Йоан Кръстител с това показал, че допуска възможността те да се смирят и 
искрено да се покаят за греховете си2, а чрез допускането на тази възможност вече ги 
предразполагал към това. 

Под “бъдещия гняв” Кръстителт разбира бъдещия Христов страшен съд, на който 
идващият Месия ще съди всекиго според делата му Мат. 16:27)3. Св. ап. Павел също 
говори за „деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога" (Римл. 2:5; срв, 
Откр. 6:17), и заплашва християните с „Божия гняв", който „иде върху синовете на 
------------------------ 

1 Бес. 11 върху Мат., § 1 ( Migne, ibidem, 193). 
2 Сравнительное изъяснительное обозрение Еванг. сказаний о явлении Йоанна Крестителя. (у 

Барсов, пос. сборн., т. I, с. 271). 
3 Епископ Михаил. Изтълкувано Евангелие, кн.1, с. 76. 
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непослушанието" (Кол. 3:6; срв. Еф. 5:6), и от който може да ги избави само въплътилият 
се Син Божий (I Сол. 1:10). Впрочем, Сам Спасителят в изобличителната Си реч против 
книжниците и фарисеите, след като ги назовава „змии, рожби ехиднини", добавя: ”Как ще 
избегнете осъждането за в геената?" (Мат. 23:33). С тези думи както изтъква св. Йоан 
Златоуст, Господ „им припомнил и изобличителната проповед на Йоан, който ги наричал 
също така и им напомнял за бъдещия съд"1. Само че, за разлика от Йоановия въпрос, 
който както видяхме, предразполага към покаяние, във въпроса на Спасителя звучи по-
скоро скръб за безнадежното положение на юдейските първенци при неминуемото им 
осъждане от Бога, задето те не са повярвали в името на Единородния Син Божий" (Йоан 
3:18), като не са се покаяли от Неговата проповед (Мат. 12:41). За окончателното 
осъждане на непокаялите се и неповярвалите в Христос човеци говори и сам св. Йоан 
Предтеча в края на четвъртото си и последно свидетелство за Христос, като заявява: 
„който пък не вярва в Сина, не ще види живот, а гневът Божии пребъдва върху него" 
(Йоан 3:36). 
 

б) Призив към дейно покаяние й смирение 
 (Мат. 3:8-9; Лука 3:8) 

Мат. 3:8 
Сторете, прочее, плод, достоен за покаянието. 
 
Лука 3:8а  
Прочее, сторете плодове, достсойни за покаянието. 
 

След като подканил юдеите към покаяние като вътрешна промяна (метанойа) на 
душевното им настроение, св. Йоан Кръстител изисква от тях да проявят покаянието си на 
дело, като принесат плодове достойни за покаянието (аксиус тис метанойас)". Че тук под 
“плодове” се разбират именно „дела'', това се вижда ясно от един аналогичен израз от 
речта на св. ап. Павел пред прокуратора Фест и цар Ирод Агрипа II, където апостолът 
заявява, че проповядвал на всички да се покаят и обърнат към Бога, като вършат дела, 
достойни, за покаянието" (Деян. 26:20). 

В Свещеното Писание често пъти човекът бива оприличаван на дърво (Пс. 1:3; 
51:10; 91:13; Ис. 1:29 и др.), а от тук и дейността му бива уподобявана на плодоностността 
на дърветата (Мат. 7:17; 12:33 и др.)2. Изхождайки от този метафоричен образ, 
Спасителят, след като оприличил Себе Си на лоза, а учениците Си - на лозови пръчки 
(Йоан 15:5), им заявил: „Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и 
плодът ва да пребъдва" (Йоан 15:16). С тези думи Господ означил бъдещото 
разпространяване и утвърждаване на Божественото Си учение всред всички народи по 
света (Мат. 28:19-20; Марк 16:15) чрез дейността и трудове на Неговите св. апостоли 
(Йоан 4:36, 38) и на техните приемници - 
------------------------ 

1 Бес. 74 върху Мат., § 1. (Мigпе, Р. g., t. 58, со1. 680). 
2 Епископ Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 77. 
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работници на Господнята жътва (Мат. 9:38)1. За разлика от тези богати духовни плодове, 
които изисква Спасителят от своите, ученици, след като те бъдат просветени и напълно 
утвърдени от Св. Дух (Йоан 14:26; срв. 15:12-13), -св. Йоан Кръстител изисква от дошлите 
да се кръстят при него; от тези, които едва сега започват духовния си живот бъдещи 
християни само - „плодове, достойни за покаянието”, тъй като покаянието е началото на 
обръщането към Бога и на живота в Бога. Да принася, прочее, човек плодове на покаяние 
значи да проявява в съответни дела и подвизи любовта си към Бога и произтичащата, от 
нея любов към ближните2, от което да се види, че покаянието му е искрено и истинско.  
 По повод на този призив на Кръстител към дейно покаяние св. Йоан Златоуст казва: 
„Йоан не се ограничава само с изобличаване, но предлага и съвет: „сторете, - казва, - 
плодове достойни за покаянието", защото не е достатачно само да се отдалечи човек от 
нечестието, но трябва да прояви и велика добродетел” 3. 
  

Мат. 3:9 
и не помисляйте да казвате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог 

може от тия камъни да въздигне чеда на Авраама 
 

 Лука 3:8б 

и не започвайте да казвате в себе си: наш отец е Авраам; 
защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чада на Авраама 
 

Като иска да улесни юдейте в покайното им обръщане към Бога, Св. Йоан 
Кръстител бърза да предотврати една сериозна пречка по пътя към това, а именно - 
разпостраненото у тях горделиво национално самосъзнание на Авраамови потомци, въз 
основа на което те смятали, че им е осигурено участието в Царството Божие. Тъй като 
това особено ги подбуждало към гордост и докарвало до гибел, -казва св. Йоан Златоуст, - 
Йоан преди всичко изобличава този порок.  

Изглежда, че думите на “ наш отец е Авраам" са били нещо като 
общоупбтребителна поговорка у юдеите, с която те обикновено горделиво изтъквали своя 
произход от Авраам, и която чуваме направо от устата на народа в Йерусалим (Йоан 8:39; 
срв. 8:33, 53). Наистина, св. ап. Павел в речта си в синагогата на Антиохия Писидийска 
също се обръща към юдеите като ги нарича „синове на Авраамовия" род" (Деян. 13:26), но 
той върши това с цел, щото, като им припомни завета, сключен от Бога с техния 
родоначалник, да ги предразположи да приемат по-лесно благовестието за Христос 
Спасителя. Впрочем, в посланието си до римляните, св. ап. Павел прокарва мисълта, че 
„тъй като обещанието към Авраам... се даде не чрез закона, а чрез оправдаване 
посредством вярата..., затова оправдаването е от вяра, за да бъде по милост, та и 
обещанието да бъде заздравено за всички не само 
------------------------ 

1 Там, кн. 3, С. 1908, с. 467- 468. 
2 Послание патриархов Восточно кафолическия Церкве о православной вере, чл. 18, - Москва, 1848, 

лист 37 на оборете. 
3 Бес. 11 върху Мат., §2 (Мigne, Р. g., t. 57, со1. 194). 
4 Там. 
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по закон, но и по вяра потомци на Авраама, който е отец на всички ни (Римл. 4:13,16). 
Малко по-горе св. ап. Павел нарича Авраам, отец на всички необрязани вярващи" (4:11), 
както и “отец на обрязаните", но пояснява: „ала не на онези, които само обрязване са 
приели, но и които вървят по стъпките на вярата на отца ни Авраам'' (4:12); а по-долу 
продължава: „понеже не всички, които са от Израел, са израилтяни, нито са всички чеда 
на Авраам, за това че са негово семе" (9:6-7). В посланието си до галатяните пък 
апостолът заявява: „знайте, прочее, че онези, които се облягат на вярата, са синове 
Авраамови и... биват благословени заедно с верния Авраам" (Гал. 3:7, 9). По такъв начин 
св. ап. Павел в своето благовестие, получено „чрез откровение Иисус Христово” (Гал. 
1:12) обосновава здрави мисълта за безразличието на кръвното родство с Авраам (срв. Гал. 
3:27) при наличието на духовно родство чрез вярата, при условие, на което 
“благословението Авраамово чрез Христос Иисус" се разпростира върху всички истински 
вярващи (Гал. 3:14). 

Ето защо Сам Господ Иисус Христос, като се натъквал на родова гордост у юдеите, 
хвалещи се само с произхода си от Авраам, се стремял „да ги отклони от мисълта за това 
родство и да премахне излишното им пустославие, като ги убеди да възлагат надеждата си 
за спасение вече не на Авраам и на естественото си родство с него, а на родството си с 
него по душевно разположение", - казва св. Йоан Златоуст3. За липсата на такова духовно 
родство у юдеите с Авраам им напомнил Спасителят, като казал: „ да бяхте чеда на 
Авраам щяхте да вършите делата Авраамови" (Йоан 8:39). 

Затова и св. Йоан Предтеча, след призива си към дейно покаяние призовавал 
юдеите към смирено съзнание за техните прадеди, „като не им забранявал да се наричат 
потомци на тези светии, а само забранявал да се осланят твърде много на това, като 
пренебрегват добродетелния живот, и да не мислят, че ще се спасят само защото са техни 
потомци"3. 

За да изрази по-ярко безполезността на произхода им от Авраам за спасението в 
настъпващото Небесно Царство, св. Йоан Кръстител прибягва до един много силен образ, 
взет от околната пустинна обстановка, която изобилствала с камъни. Посочвайки на 
слушателите си пустинните скали, той казва, че „Бог може от камъните, да въздигне 
чеда на Авраама”. Прекият смисъл на тези думи е, че сами юдеите нямат никаква заслуга 
за произхода си от Авраам, а всецяло са задължени за това на Бога, Който по Своето 
всемогъщество 
------------------------ 

1 Навсякъде, като говори за вярата, св. ап. Павел има предвид “вярата, която действа чрез любов” 
(Гал. 5:6), като подразбира и делата на християнската любов, които трябва да я придружават, и без които 
вярата е безсмислена (I Кор. 13:2 Яков 2:26).  

2 Бес. 54. върху Йоан, §2 (Мigпе, Р. gr., t. 59, со1. 299). 
3 Бес. 11. върху Мат., §2 (Мigпе, t. 57, со1. 194). 
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е властен, ако пожелае, да създаде и нови чеда на Авраам. Обаче в сравняването на юдеите 
с камъни се крие и тайнствен смисъл, който св. Йоан Златоуст разкрива по следния начин: 
„Не мислете, -казва Кръстителят, - че, ако вие загинете, патриархът (Авраам, б. н.) ще, 
остане без потомци. Не, не! Бог може и от камъните да му даде деца и да продължи 
неговия род, тъй като и от самото начало е било така; да произлезат човеци от камъни, е 
все същото както и да се роди младенец от безплодна майка. Така и пророкът, като 
посочва на това, казва: „Погледнете на скалата, от която сте изсечени, и в дълбочината на 
трапа, из който сте извлечени. Погледнете на Авраам, вашия отец и на Сарра, която ви е 
родила" (Ис. 51:1-2). И тъй, като им напомня за това пророчество, той йзтъква, че, както от 
самото начало Бог е направил Авраам по чудесен начин баща, като че ли от камък, така и 
сега това е възможно... При това не казал, че може да въздигне от камъните човеци, но 
много повече - родни чеда на Авраам. Виждаш ли, как той ги отвлича от плътските мисли 
и надежди на прадедите, за да имат те надежда за спасение в собственото си покаяние и 
смиреномъдрие”1. 

И така, под истински „чеда на Авраам", независимо от произхода им, се разбират 
всички онези, които подражават на Авраамовите добродетели, благодарение на което 
ще се удостоят заедно с него да участват в Небесното Царство (Мат. 8:11)2. 
 

в) Застрашително предупреждение за наказване на недостойните  
(Мат, 3:10; Лука 3:9) 

 
Мат. 3:10  
И секирата лежи вече при корените на дърветата; затова всяко дърво, което не дава 
добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън. 
 
Лука 3:9 
И секирата лежи вече при корена на дърветата: всяко дърво, което не дава добър плод, 
бива отсичано и хвърляно в огън. 
 

В заключителния стих на речта си св. Йоан Кръстител се възвръща към 
набелязаната още отначало перспектива на неизбежния Божий съд (Мат. 3:7; Лука 3:7), 
като подхваща отново да говори за образа на дървото, от което се очаква добър плод на 
покаяние (Мат. 3:8; Лука 3:8а). Тук обаче Кръстителят ултимативно подчертава 
необходимостта от такъв плод чрез образа на секирата, която е готова да отсече от 
корен безплодното дърво (срв. Лука 13:7-9). Според св. Исидор Пилусиот, под „секира" 
тук се разбира “острото и бързо евангелско разделяне"3 на недостойните от достойните 
за Царството небесно срв. Мат. 13:30, 40-41; 13:48-49; 25:32-33)”. Св. Йоан Златоуст 
------------------------ 

1 Бес. 11 върху Мат., § 2 (Мignе, ibidem). 
2 Епископ Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 78. 
3 Св. Исидор Пелусиот, кн. 1, писмо 64, (Мigпе, Р. g.,t. 78, со1. 225). 
4 Епископ Михайл, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 78-79. 
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пък подчертава, че с израза “лежи вече при корена'' Кръстителят предупреждава юдеите, 
че „в случай на нехайство, те ще бъдат подхвърлени на непреодолими бедствия и ще 
останат без всякаква надежда за избавление. И това става, казва той, защото Дошлият не е 
вече раб, като тези, които са идвали преди (пророците), но Сам Господ на вселената, в 
ръцете на Когото има страшно и ужасно наказание. Но като ги уплашил по такъв начин, 
той не допуска те да изпаднат в отчаяне... Той не казал, че секирата вече се е докоснала до 
корена, но че лежи при корена", близо до него, чрез което се изключва всякакво забавяне. 
Но, макар той да я поставя в такава близост, самото отсичане оставя в зависимост от 
тяхната воля... По такъв начин той по всякакъв начин усилва техния страх, за да ги 
стресне и приведе към покаяние"1.  

Заключителната заплаха: “всяко дърво, което не дава-добър плод, бива отсичано и 
хвърляно в огън" сочи окончателното осъждане на недостойните, отхвърлянето им от 
Божието лице и предаването им на вечни мъки в геената огнена (срв. Мат. 25:41-46)2. По 
повод на това св. Йоан Златоуст казва: „Който се изгаря, той, без съмнение, се лишава и от 
Царството, а това наказание е по-лошо от първото. Зная, че мнозина се ужасяват само от 
едната геена, но аз мисля, че лишаването от небесната слава е по-жестоко мъчение, 
отколкото геената...” Св. ап. Павел, който ясно бил видял това (I Кор. 2:9-10; срв. Римл. 
8:18), знаел, че най-ужасното нещо е да се лиши човек от славата Христова"3. 
Същата есхатологическа заплаха отправя Господ Иисус Христос, в проповедта Си на 
планината, по повод на лъжепророците (Мат. 7:15), които се познават по плодовете им 
(7:16) и, като лоши дървата, ги очаква отсичане и хвърляне в огън (7:19)4. Св. Йоан 
Златоуст, като изхожда от дословното преповтаряне на Кръстителените думи от 
Спасителя, заключава, че тук Той се обръща и изобщо към „юдейте, които показвали 
такива (лоши б. н.) плодове, - заради което им напомнил и Йоановите думи, като описвал 
тяхното наказание със същите думи. И Йоан говорил същото, като им напомнял и за 
секирата, и за дървото, което трябвало да бъде отсечено, и за неугасимия огън"5.  
------------------------ 

1 Бес. 11. върху Мат., § 3 (Мigпе, Р. gr., t. 57, со1. 195). 
2 Епископ Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 1, с. 79. 
3 Бес. 23. върху Мат., § 7 (Мigпе t. 57, с. 317).  
4 Проф. Х р. Н. Гяуров, Проповедта на Иисус Христос на планината, част 2, (годишн. Дух. 

академия 1950/51, т. 1, с. 33). 
5 Бес. 23. върху Мат. § 7 (Мignе, t. 57, со1. 317).  
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Глава трета 
 

РЕЧТА НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ 
КЪМ НАРОДА, МИТАРИТЕ И ВОЙНИЦИТЕ 

 
(Лука 3:10-14) 

  
а) Общи наставления към народа 
(Лука 3:10-11)  

 
 
Лука 3:10-11 
 
И питаше го народът и, казваше: Какво тогава да правим? 
 

Като се вземе предвид, че в оригинала е употребена аористната форма - пойисомен, 
която изразява еднократен вид, би следвало въпросът да се преведе: „Какво тогава да 
направим?", както, впрочем са предадени в Бълг. син. превод аористните форми на същия 
глагол при аналогичните изрази в Деян. 2:37 и 9:6. - Освен това, в кодексите D, b, g1, q - и 
в сирийския Кюретонов превод е даден като разночтение допълнителният израз - ина 
сотомен - „за да се спасим", - вероятно, по аналогия с подобния въпрос, отправен от 
тъмничния стражар в гр. Филипи към св. апостоли Павел и Сила: “какво трябва да правя, 
за да се спася (ина сото? - Деян. 16:30). 

Този въпрос, изразяващ пълна сърдечна и волева готовност за религиозно-
нравствена дейност, показва доколко слушателите били трогнати и умилени от покайната 
проповед на св. Йоан Кръстител, щото сами искали от него указания как да постъпват1. “И 
действително, - казва св. Йоан Златоуст, - Йоан така въодушевил с благи надежди 
идващите при него, че дори мнозина митари и войници го питали: какво да правят и как да 
усмирят своя живот. А това било признак, че те, като оставили своите житейски дела, 
започнали да обръщат погледа си към най-важното"2. 

От такова умилено настроение бил обзет при първата християнска Петдесетница 
юдейският народ в Йерусалим, когато, трогнат от речта на св. ап. Петър и на другите св. 
апостоли, се обърнал към тях с въпроса: “Какво да направим, мъже братя?" (Деян. 2:37), - 
в отговор на което св. ап. Петър ги призовал към покаяние и кръщение (2:38). - Същия 
въпрос отправил и гонителят Савел към явилия му се по пътя за Дамаск, Господ Иисус 
Христос: „Господи, какво искаш да направя?” (Деян. 9:6; 22:10), - след което бил 
изпратен при него св. ап. Анания, който го покръстил. - Така и тъмничният стражар в гр. 
Филипи, посетен от внезапно просветление, след станалия трус, се обърнал към св. 
апостоли Павел и Сила с въпроса: „Господари, какво трябва да правя, за да се спася?” 
(Деян. 16:30).  
------------------------ 

1 Сравнительное изъяснительное обозрение Ев. сказаний о деятельности св. И. Предтечи (у Барсов, 
пос. сб., т. 1, с. 272). 

2 Бес. 10 върху Мат., § 2 (Мignе, t. 57, со1. 186). 
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При всички тези случаи въпросът „Какво да направим?" е продиктуван от смирено 

съзнание за лична немощ, предизвикано от пряко или косвено свърхестествено 
въздействие на Божията промислителна благодат, и придружено с пълно предоставяне 
себе си на указанията на лицето, което е станало проводник на тази благодат. 
Анализирайки това благодатно душевно състояние, св. Йоан Златоуст го сравнява със 
състоянието на човек, който, постигнат от корабокрушение, или болест, щом види 
кормчия или лекар, предоставя му всичко и във всичко му се подчинява и го слуша"1. 

Лука 3:11 
Той отговори и им рече: който има две ризи, нека даде на онзи, който няма; и който 

има храна, нека прави същото. 
В Отговор на поставения му въпрос св. Йоан Кръстител бърза да преподаде на 

народа някои най-общи нравствени правила на милосърдие към бедните и нуждаещите се. 
Още древните ветхозаветни пророци поставяли добродетелта и милосърдието твърде 
високо, като изисквали от народа милостиво отнасяне към страдащите и нещастните (Ис. 
1:17; Ос. 6:6; Пс. 81:4). Толкова повече в Новия Завет истинското безкористно милосърдие 
е една от най-висшите християнски добродетели, която Господ Иисус Христос 
възвеличава в притчата Си за милостивия самарянин (Лука 10:30-37), която ублажава в 
петото блаженство (Мат. 5:7) и за която обещава вечен блажен живот на Страшния съд 
(Мат. 25:34-35, 40) - Така и св. апостоли, верни на заветите на Своя Божествен Учител, 
проповядвали милосърдие и изисквали от християните да подпомагат голите и гладните 
(Яков 2:15-16), да отварят сърдцето си за нуждите на бедстващите (I Йоан 3:17), като 
имащите възпълват с излишека си недостига на нямащите, „та да има равенство" (ІІ Кор. 
8:14). Впрочем стремежът към истинско социално равенство е лежал в основата на живота 
на древните християни от Апостолско време, който, според свидетелството на 
дееписателят, не наричали нищо от имота си свое, „но всичко им беше общо... и се 
раздаваше всекиму според нуждата” (Деян. 4:32, 35).  

Така и св. Йоан Кръстител, който с простото си облекло и скромната си храна (Мат. 
3:4) представял жив образец на нестежателност, проповядвал милосърдие по 
първохристиянския принцип на възпълване недостига на един чрез излишъка на друг в 
най-насъщите му потребности - от облекло и храна. „Който има две ризи, нека даде на 
онзи, който няма; и който има храна, нека прави същото" - така образно изразил той за 
простия народ нравствената повеля на милосърдието. По-късно Сам Спасителят, 
изпращайки Своите ученици на проповед, им заповядал да не обличат и изобщо да не 
носят със себе си по две дрехи, нито торба за хранителни запаси (Марк 6:9; Мат. 10:10), 
чрез което обозначил минималните материални потребности, необходими за земното 
съществуване на човека (срв. Мат. 6, 25:30), за 
------------------------ 

1 Бес. 7 върху Деян. апост., § 1 (Мignе, Р. g. t. 60, col. 63). 
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който св. ап. Павел казва: „като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни" (I 
Тим. 6:8). 

б) Нравоучителии наставления към митарите (Лука 3:12-13) 
12. Дойдоха и митари да се кръстят и му рекоха: учителю, какво да направим? 
13. А той им отговори: не изискайте нищо повече от това, що ви е определено. 

Между народа, който слушал проповедта на св. Йоан Кръстител и се кръщавал от него, се 
очертавали и отделни професионални категории, които масово идвали да се кръщават. 
Такава една категория били митарите т. е. народните бирници, които закупували от 
римската власт правото да събират от народа данъците. Често обаче те злоупотребявали с 
това си право, като притеснявали и грабели бедния народ за своя изгода. Ето защо народът 
ги презирал и мразел, тъй че името “митар" станало синоним на “грешник” и „езичник” 
(срв. Мат. 5:46-47; Лука 5:30)1. Обаче и сред тях се намирали такива, които се покайвали 
от Христовата проповед и се обръщали към вярата в Христос. Такъв е случаят с 
капернаумския митар Матей, обърнал се в Христов апостол (Мат. 9:9), както и с 
йерихонския митар Закхей (Лука 19:2 сл.), който, в знак на покаянието си, раздал 
половината от имота си на бедните и четворно обезщетил ограбените от него (19:8).  
Така и изобличителната проповед на св. Йоан Предтеча докоснала и разбудила заспалите 
съвести на мнозина митари, които масово се стичали при него, за да се кръстят (срв. Лука 
7:29). Жадувайки за нравствена обнова, те искали от него наставления за по-нататъшния 
си начин на живот. И тъй като главният им порок се състоял в това, че те самоволно 
увеличавали данъците за свой интерес, св. Йоан Кръстител, без да осъжда самия им 
занаят, им вменявал в дълг да не превишават правата си, като им забранявал да събират 
по-големи данъци отколкото са законно установените2. 
 

в) Нравоучителни наставления към войниците  
 
Лука 3:14  
Питаха го тъй също и войници и казваха: А ние какво да правим? И рече им: никого не 
притеснявайте не клеветете, и задоволявайте се с вашите заплати.  
 

Трудно е да се определи, какви са били войниците, които идвали при св. Йоан 
Кръстител дали са били подчинени на Ирод Антипа, който, като управител на цяла област, 
е разполагал с немалка войска3 (срв. Марк 6:21, - дето се споменава за „хилядници"); дали 
са принадлежали 
------------------------ 

1 Проф. Марковски, Библейска археология, с. 172, заб.1 
2 Епископ Михаил, Изтълкувано Евангелие, кн. 2, с. 264..  
3 Сравнительное изяснительное обозрение Евангельских сказаний о явлении св. Йоанна Крестителя 

и его деятеяьности (у Барсов, пос. сборник, т.1, с. 273). 
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надлежали към пребиваващите в Палестина римски гарнизони (срв. Мат. 8:9; Деян. 10:1; 
срв. Мат. 28:12), или са били от „помощните войски, набрани от съседните страни", както 
мисли Н. Lesêtrе1. Той заключава за това, като съди по термина опсонион (букв. - 
хранителни припаси), употребен от св. Йоан Кръстител за обозначаване на заплатите им, и 
който сочи, че последните им бивали изплащани повече в натура. Това мнение е твърде 
правдоподобно, тъй като тогава става понятно, че при ограничената си заплата и при 
липса на достатъчна дисциплина, - за разлика - от редовните войски, - тези войници си 
позволявали често да притесняват и изнудват местното население, ползвайки се от 
положението си на военни. Затова именно св. Йоан Кръстител, без да порицава самата им 
служба, изисква от тях да я изпълняват честно, без да я използват полза за своите 
материални интереси3.  
 

Глава четвърта 
 

ПЪРВОТО СВИДЕТЕЛСТВО НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ  
ЗА ГОСПОДА ИИСУС ХРИСТОС 

 
(Мат. 3:11-12: Марк 1:7-8; Лука 3:15-18) 

 
а) Повод за първото свидетелство  

 
Лука 3:15 
15. Когато пък народът очакваше, и всички мислеха в сърцата си за Йоан, дали не е той 
Христос.  
 

Докато св. ев. Марк предава първото свидетелство на св. Йоан Кръстител отделно 
като съдържание на неговата проповед, а у св. ев. Матей то се явява продължение и 
завършек на изобличителната реч на Кръстител, - св. ев. Лука, който се стреми да изтъкне 
причинната връзка на събитията и речите, поставя думите на св. Йоан като отговор на 
един вътрешен въпрос у народа, в който се състои поводът за това първо свидетелство, а 
именно: “народът очакваше, и всички мислеха в сърцата си за Йоан, дали не е той 
Христос". 

Известно е, че по времето около рождението на Христос, израилският народ с 
особено напрежение очаквал да се яви Месия, Който да го избави както духовно, така и 
политически. Това отбелязва св. ев. Лука, като предава събитието на представянето на 40-
дневния Богомладенец в Йерусалимския храм, когато св. Анна пророчица „говореше за 
Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим" (Лука 2:38). 

С минаване на времето това напрегнато очакване на Месия се засилвало и 
достигнало върховната си точка при появяването на св. Йоан Кръстител, в чието лице 
мнозина били склонни да видят обещания Месия. Макар никой да не се решавал още да 
сподели това си предположение, а отделни люде само „размишлявали в сърцата си" (срв. 
------------------------ 

1 F. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, t. V. Paris, 1912, сol. 1826.  
2 Епископ Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 2, с. 264. 
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Лука 24:38) за това, св. Йоан Кръстител несъмнено доловил тази им мисъл1 и побързал да 
я отклони чрез свидетелството си за Христос. Наистина нито св. ев. Лука, нито другите 
двама евангелисти-синоптици предават направо отрицателния отговор на Кръстител, 
както, например, е предаден той в св. евангелие от Йоан в разказа му за изпратената при 
Кръстителя делегация от свещеници и левити Йоан 1:20; срв. 3:28). Впрочем, в речта си в 
синагогата в Антиохия Писидийска, предадена от св. ев. Лука в Деян. 13:16-41, св. ап. 
Павел изрично отбелязва: „когато Йоан свършваше своето поприще, казваше: за кого ме 
смятате? Не съм аз Христос, но ето след мене яде Онзи, Комуто не съм достоен да 
развържа обущата на нозете” (Деян. 13:25). От контекста е ясно, че тук апостолът 
възпроизвежда същото първо свидетелство на св. Йоан Предтеча за Христос, което е 
предадено в синоптическите Евангелия2, като го започва обаче с отрицателния отговор, 
даден от св. Йоан Кръстител на вътрешния въпрос на народа. Това допълнително 
встъпление към свидетелството на св. Йоан за Христос придава особено величие на 
неговия подвиг на истински Христов Предтеча, като се има предвид, че той е бил изправен 
пред изкушението да му бъде отдадена честта, която подобава само на Месия. Обаче 
„Йоан... отстранява от себе си тази чест, при все че всички са му я отдавали", - отбелязва 
св. Йоан Златоуст и заключава: „не е все едно да се отказваш от почести, когато никой не 
ти ги предлага, или - когато мнозина ти ги въздават,.. и при това да се отказваш с такова 
самоунижение"3.  
  

6) Съпоставяне на Йоановото кръщение с Христовото; смиреното отношение 
на св. Йоан Кръстител към идващия след него Месия  
(Мат. 3:11; Марк 1:7-8; Лука 3:16) 

 
Мат. 3:11 
Аз ви кръщавам с вода за покаяние: но Онзи, Който идва след мен, е по-силен от мен; аз 
не съм достоен да Му нося обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън. 
 
Марк1:7- 8 
7.  И проповядваше казвайки: След мене идва по-силният от мене, на Когото не съм 
достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; 8. аз ви кръстих с вода, а Той 
ще ви кръсти с Дух Светий. 
 
Лука 3:16 
Йоан на всички отговори и рече: Аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, 
Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата: Той ще ви кръсти с Дух 
Светий и с огън.  
------------------------ 

1 Това е отразено в едно разночтение на кодекс Д, при което в началото на следващия (16) стих е 
даден изразът епигнус та дианоимата автон ипен - „като узна (разбра) помислите им, рече". Това 
разночтение се е появило сигурно по аналогия с Лука 5:22, където стои буквално същият израз. 

2 Епископ Михаил, Толковый апостоль, кн. 1, Киев, 1897, с. 314. 
3 Бес. 29 върху Деян. апост., § 1 (Мignе, Р. g, t. 60, со1. 214). 
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Когато изяснявахме израза “покайно кръщение за опрощаване. на грехове", приведохме 
свидетелствата на няколко св. Отци относно подготвителния характер на Йоановото 
кръщение спрямо установеното от Христос тайнство св. Кръщение (виж. с. 57-58). Този 
подготвителен характер на своето кръщение признава самият св. Йоан Кръстител, който в 
началото на първото си свидетелство за Христос заявява: „Аз ви кръщавам с вода за 
покаяние; но Онзи, Който иде след мене, е по-силен от мене... Той ще ви кръсти с Дух 
Светий и с огън. (Мат. 3:11 срв. Лука 3:16). - В тези думи не се съдържа някакво 
противопоставяне, а само едно съпоставяне на двете кръщения1, от които първото, както 
казахме, е предобраз на второто. Сам Господ Иисус Христос преди възнесението Си, като 
говори на учениците Си за предстоящото слизане на Св. Дух, което за тях заменило 
тайнството Кръщение, сочи като негов непосредствен предобраз Йоановото кръщение, 
като казва: “Йоан кръщава с вода; а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени, с 
Дух Светии'' (Деян. 1:5). Впрочем, тук се касае не за две отделни по намерение кръщения, 
а за два момента на единствения Богопромислителен акт за очистване на греховете и 
получаване на спасение в Христос: Йоановото кръщение, като кръщение „с вода", сочи 
отпреди на външната (видима) страна на тайнственото св. Кръщение, при което, обаче, 
наред с това има и вътрешна (невидима) страна, която се състои в благодатното 
очистващо действие на Св. Дух върху душата на кръщавания, и която е липсвала в 
Йоановото кръщение. За тези два неразделни, момента на тайнството - св. Кръщение, Сам 
Спасителят казва на Никодим: „истина, истина ти казвам: ако някой не се роди от вода и 
Дух, не може да влезе в Царството Божие" (Йоан 3:5). И както външната страна при св. 
Кръщение предхожда вътрешната, така Йоановото кръщение „с вода” предхожда 
християнското кръщение, което, освен с вода, е още кръщение, “с Дух Свети". 

Наистина, даровете на Св. Дух се предават не в св. Кръщение, а в непосредствено 
свързаното с него тайнство св. Миропомазание; обаче и при св. Кръщение, както при 
всяко тайнство, действа благодатта на Св. Дух, която тук произвежда очистващо 
действие над душата на кръщавания, като я омива от първородния грях и я прави годна 
да бъде запечатана с „печата на дара на Св. Дух". Св. Йоан Златоуст прави ясно 
разграничение между действието на благодатта на Св. Дух при св. Кръщение и при св. 
Миропомазание, като в първия случай нарича „Дух на опрощаване (грехове)", а във 
втория случай - „Дух на знаменията"2. Тъкмо това очистващо действие на благодатта на 
Св. Дух при св. Кръщение изразява св. Йоан Кръстител, като говори за Христовото 
кръщение като кръщение „с Дух Светий и с огън" (Мат. 3:11; Лука 3:16). 
------------------------ 

1 Проф. Д. Дюлгеров, Тайнство кръщение - същина и значение (пос. годишн. с. 19-20).  
2 Бес. 18 върху Деян. апос. § 2 (Migne, t. 60, со1. 43). 
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Огънят, подобно на водата, е очистваща стихия, тъй като изгаря всичко наоколо. 
Затова и Сам Спасителят, като казва: „огън дойдох да туря на земята" (Лука 12:49), си 
служи с образа на огъня, за да изрази алегорически прочистването на света, което ще 
настане вследствие на борбата между доброто и злото, предизвикана от появата на 
Христовото учение в света1. - Като изгаря и очиства всичко наоколо, огънят обаче и сам 
гори, и в този смисъл се явява символ на възпламеняващото въздействие на Св. Дух върху 
човешката душа. По повод на това св. Йоан Златоуст казва, че Кръстителят с думите “ще 
ви кръсти, с Дух Светий" изразявал образно изобилното изливане на благодатта..., като 
присъединява пък думите “и с огън", още повече изразява силата и могъщото действие 
на благодатта” 2. Следователно, добавката „и с огън", към израза „и Той ще ви кръсти с 
Дух Светий”, която намираме у св. ев. Матей и Лука, не изразява нещо отделно от 
основния предмет - кръщението с Дух Светий, а само по-пълно разкрива очистващото 
благодатно действие на Св. Дух при тайнството св. Кръщение3. Това единство на израза, 
“с Дух Светии и с огън" трябва особено да бъде изтъкнато в противовес на есейското 
неправилно схващане за бъдещото кръщение, в което есеите различавал два отделни и 
противоположни момента: кръщение с Дух Светий - за праведните (Правилник на 
кумранската община IV, 19-22) и кръщение с огън - за злите (Там, III, 28-36)4, като 
придавали тук на огъня не очистващо, а наказателно значение. Такова едно разбиране, 
обаче, не намира никакво основание, тъй като, дори когато в Свещ. Писание се говори за, 
огнено наказание (изгаряне) на грешниците (Мат. 13:42; 18:8; Йоан 15:6), никъде обаче 
това наказание не бива, наричано, “кръщение", - термин, който при всички случаи има 
само положително и никога отрицателно значение (срв. Марк 10:38; Лука 12:50). Ако, 
прочее, кръщаването „с Дух Светий" беше отделно и противоположно на това „с огън", св. 
ев. Марк (1:8) - в първото свидетелство, и св. ев. Йоан (1:33) - в паралелното място от 
второто Предтечево свидетелство, не биха в никой случай пропуснали израза „и с огън", 
който у тях не фигурира6. Впрочем, както ще видим, за огненото наказание на грешниците 
св. Йоан Предтеча сам говори на специално място в края на първото си свидетелство, без 
пряка връзка с кръщението. Ето защо никакво основание няма Steinmаnn да отъждествява 
и в това отношение предвъзвестяваното от св. Йоан Кръстител единствено Христово 
кръщение „с Дух Светий и с огън” с очакваните от есеите две отделни противоположни 
кръщения за праведните и за грешните! 

Изтъквайки основната разлика, между своето водно кръщение и Христовото 
благодатно кръщение, св. Йоан Кръстител я подчертава 
------------------------ 

1 Проф. Х р. Гяуров, Новозав. херменевтика (пос. годишн., с. 7). 
2 Бес. 11 върху Мат., § 4 (Мignе, t. 57, со1. 197). 
3 Сравнительное и изяснительное обозрение... (у Барсов т. 1, с. 275). 
4 Steinmann, op. cit., 69-70. 
5 Сравнительное и изяснительное обозрение... (у Барсов, т. 1, с. 275). 
6 Steinmann, op. cit. 70. 
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чрез лично съпоставяне себе си с Христос, като се ползва от познатото в древността, 
отношение на слуга към своя господар. Една от най-нисшите длъжности на домашните 
слуги била да свалят обувките от краката на господарите си при влизането им в къщата и 
след това да ги носят след тях1. Желаейки, прочее, да изрази смиреното си преклонение 
пред Христос, св. Йоан Кръстител представя себе си като Негов последен слуга, дори по-
долу от такъв. Като казва, че не е достоен дори “да отвърже ремъка на обущата Му”2. 
(Марк 1:7; Лука 3:16). Според св. ев. Матей, св. Йоан Кръстител се изразява малко по-
иначе, като казва, че не е достоен да носи. обущата на Месия. Обаче, както изтъква блаж. 
Августин, тук се касае за следващия момент след развързването и снемането на сандалите, 
когато слугите трябвало да ги носят след своите господари, докато дойде време те пак да 
ги обуят. Блаж. Августин, прочее, сполучливо съчетава двата израза на св. Йоан 
Кръстител, като допуска, че те са могли да бъдат употребени от него в един и същи 
смисъл при два различни случая, или пък при един случай като две последователни 
действия в смисъл: „не съм достоен да Му снема и нося обущата"3. Тъй или иначе, обаче, 
смисълът на Предтечевите думи е ясен: „аз не съм достоен да бъда в числото на Неговите 
служители, и дори най-последните служители, и при служението Му да приема дори и 
най-нисшата длъжност"4. 
 

в). Предвъзвестяване за дейността на Господа Иисус Христос като бъдещ 
Съдия и Въздаятел  

(Мат. 3:12; Лука 3:17) 
 
Мат. 3:12  
Лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти хармана Си и ще събере житото Си в 
житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън. 
 
Лука З,17 
Лопата Му е в ръката Му, и Той ще очисти хармана Си и ще събере житото в 
житницата Си, а плявата ще изгори с неугасим огън.

 
След като посочил, какви духовни блага ще донесе на вярващите в Него 

въплътилият се Син Божий при първото Си идване, св. Йоан Предтеча насочва погледа на 
слушателите към второто славно пришествие на Христос.  
В духа на библейската иносказателна представа за жътвата като образ на края на света 
(Иоил 3:13; Мат. 13:39; Откр. 14:15); св. Йоан Кръстител под образа на заключителния й 
момент - отвяването, представя последния момент от живота на човечеството - Страшния 
Христов съд. 
------------------------ 

1 Еп. Михаил, кн. 1, с. 80; Марковски, Библ. арх., 110. 
2 По-точно е да се преведе “сандали" - отворени обувки, каквито древните юдеи носели на краката 

си, привързани с кожен ремък, откъдето идва и самото им название - иподимата - букв. подвръзки". 
3 De Consensu Evangelistraum II, 12, 29, (Migne, Р. t. 34, со1. 1091). 
4 Св. Йоан Златоуст, бес. 11 върху Мат., § 4 (Мignе, I. 57, со1. 196). 

426/76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образът на стопанина-земеделец е твърде присъщ на библейския бит (Ис. 28:24; 
Сир. 6:19; Йоан 4:36). Затова и Спасителят в Своите притчи често Си служи с този образ, 
като иносказателно с него обозначава Самия Бог (Мат. 20:1; 21:33) или Самия Себе си -
въплътения Син Божий и Син Човеческий (Мат. 13:3; 13:24). Така и св. Йоан Кръстител 
изобразява тук Христос, Съдията и Въздаятеля на човешките дела, като Земеделец, Който, 
с лопатата1 в ръка, е готов да очисти световния харман, като отвее плявата на човешката 
греховност, за да прибере чистата пшеница на праведността. 

Св. Исидор Пилусиот казва: “Лопата нарича той справедливия съд, който 
всекиму определя съответно място, като предава на изгаряне подобните на плява, 
подхвърляни от всеки греховен вятър; а пък онези, които изобилствали с чистотата на 
делата си и с плодове на покаяние, справедливият Съдия нарежда да бъдат прибрани в 
житницата, както подобава на верните Му и достойни работници и земеделци"2.  

В Свещ. Писание под „жито, пшеница" обикновено се изобразяват праведниците 
(Мат. 13:38), достойни да бъдат прибрани в. житницата на Царството Божие (13:30, 43). 
Под “плява, слама” пък се разбират нечестивците, които са като слама и прах, развявани 
от вятъра (Йов 21:18; Пс. 1:4; Ис. 17:13), и като плевели, изгаряни от огън (Ис. 5:24; Мат. 
13:40-41)3. 

Този последен застрашителен образ се явява като паралелен на разгледания по-горе 
образ на лошото дърво, което „бива отсичано и хвърляно в огън” (Мат. 3:10; Лука 3:9). 
Съобразно с това, на „лопатата", която е вече „в ръката" на Страшния Съдия, там 
съответства “секирата", която лежи вече при корена на дърветата". Във връзка с това 
съпоставяне св. Йоан Златоуст казва: „По-рано, той (Кръстителят, б. н.) говорел за 
наказанието, а тук показва вече и Съдията и представя вечността на мъките... По такъв 
начин той от секирата ги води, към благодатта и водата на кръщението, а след това ги 
заплашва с лопата и неугасващ огън"4. Вечният геенски огън предназначен за грешниците 
(Мат. 25:41), тук е наречен “неугасам", както го нарича Сам Спасителят (Марк 9:43-44 
сл.), тъй като този огън не е в състояние да догори до края и да унищожи своите жертви, а 
само им причинява нетърпими безкрайни мъчения (срв Мат. 25:46)5.  
------------------------ 

1 ”Лопата е специално земеделческо сечиво, с което чрез отвяване (срв. Рут. 3:2) се отделяли 
хубавите зърна от плявата.” (у М. Барсов, пос. стат. в пос. Сборник, - г. 1, с. 276). 

2 Кн. I, писмо 65. (Мignе, Р. gr., t. 78, со1. 225). 
3 Епископ Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. I, с. 81. 
4 Бес. 11 върху Мат. § 5,6 (Мignе, Р. gr., t. 57, соl. 198). 
5 у Барсов, пос. стат. в пос. сборник, т. 1, с. 277. 
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г) Общият утешителен дух на Кръстителевата проповед  
Лука 3:18 

 
Лука 3:18 
Така и много друго благовестеше на народа, като го утешаваше.  
 

В заключение, като говори обобщително за проповедта на св. Йоан Кръстител, св. 
ев. Лука употребява тук глагола евингелието- „благовестеше". Този глагол, в прекия си 
смисъл, се отнася преди всичко до проповедта и учението на Господ Иисус Христос, което 
представлява предмет на Христовото Евангелие - благовестие (Лука 4:43; 8:1), а от тук - и 
за проповедта на св. апостоли (Лука 9:6; Деян. 5:42; 8:4; 14:7;16:10 и др.) като „свидетели” 
за Христовото изкупително дело (Лука 24:46-48). Но тъй като пък проповедта на св. Йоан 
Предтеча, както видяхме (виж с. 24), се явява “начало на Евангелието на Иисус Христос” 
(Марк 1:1), тя с пълно право може да бъде наречена „благовестие” като подготовка към 
приемането на Месия1. 

Като иска да изрази общия дух на Кръстителевата проповед към народа, св. ев. 
Лука си служи с причастието паракалон2 от глагола паракалео, който буквално значи: 
„призовавам, подканвам, умолявам", а "оттук - и “утешавам” 3, което е най-характерното 
му значение в Свещ. Писание (Сир. 48:27; Ис. 40:1; Мат. 2:18; 5:4; Лука 16:25; Деян. 
20:12; I Кор. 4:13 и др.). С това си значение е употребен и тук глаголът паракалео - чрез 
което св. ев. Лука иска да подчертае утешителния характер на Предтечевата проповед, 
която имала за главна цел да подготви идването на Месия - “утехата Израилева" (Лука 
2:25). Така бил наричан очакваният Месия съобразно с месианското пророчество на св. 
Исаия, което започва с думите: “Утешавайте, утешавайте Моя народ, казва вашият Бог, 
говорете на Йерусалим,.. и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че 
за неправдата му е дадено удовлетворение" (Ис. 40:1-2). За отбелязване е, че веднага след 
тези думи следва пророчеството за „гласа на викащия в пустинята" (40:3-5), което, както 
видяхме (виж с. 30-31), се отнася явно за св. Йоан Предтеча. Връзката между тези две 
пророчества показва, че към него предимно се отнасят и думите Господни „Утешавайте, 
утешавайте Моя народ", поради което св. Църква е наредила с тези думи да започва 
първата паримия на вечернята срещу празниците на св. Йоан Предтеча (24 юни, 29 август, 
24 февруари и 25 май - по стария стил). Съобразно с това и св. ев. Лука подчертава 
предимно утешителния характер на Предтечевото благовестие.  
 (следва) 
------------------------ 

1 Епископ Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 2, с. 265. 
2 Разночтението парайнон “като го увещаваше", което намираме в кодекс D, не подхожда, както се 

вижда от по-нататъшните разсъждения.  
 3 М. Ваilly, dictionnaire, cité, р. 1464. 
 4 Епископ Михаил, Изтълк. Евангелие, кн. 2, с. 249. 

428/78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Тематичен индекс
	Авторов индекс
	Индекс Периодика
	Начало
	Предговор
	Встъпление 
	Част първа
	Глава първа
	Глава втора
	Глава трета
	Глава четвърта




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




