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Изяснителен преглед на апостолските 
послания и Апокалипсиса. 

 
Апостолски послания. 

 
Общо понятие за апостолските послания и обстоятелства  

на техния произход. 
 

 Под името апостолски послания се разбират боговдъхновените писма, които 
Христовите апостоли пращали към цели християнски общини, или към частни лица, и 
които съдържат в себе си истините на християнското вероучение и нравоучение. 
 Появата на апостолските послания се обяснява с онези обстоятелства, в които се 
е намирала църквата по времето на апостолите. Като разпространявали Христовото 
учение и основавали църкви, апостолите постоянно минавали от едно място на друго, 
ту по внушение от Св. Дух (Деян. 13:4), ту поради външни гонения (Деян. 8:4). По-
нататъшното укрепване на новопокръстените във вярата те предоставяли на своите 
ученици. В това именно време, когато апостолите отсъствали, в новоустроените 
християнски общини нерядко се появявали лъжеучители, които, възползвайки се от 
неопитността на младите членове на църквата, се опитвали да сеят в Христовата нива 
семена от юдейски и езически суеверия или собствени свои заблуждения, като, за по-
голям успех в своето престъпно дело, се стараели да унизят в очите на вярващите 
значението и чистотата на проповядваното от апостолите учение. Като узнавали за тази 
застрашаваща тяхното стадо опасност, апостолите, ако не лично сами, то чрез своите 
послания, бързали да разсеят възникналите съмнения и да изкоренят вмъкналите се 
заблуждения (такива са посланията на Йоан, Юда, до солунците, ефесяните, колосяните 
и др.), стараели се да поддържат учениците си в борбата с лъжеучението (послание до 
Тимотей), да защитят пред техните очи собственото си достойнство от нападките на 
лъжеучителите (послание до коринтяните, да галатяните), 
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или да потвърдят с авторитета си истинското учение на други лица (ІІ Послание на 
Петър). Когато пък вярващите били подлагани на някакви беди или гонения от страна 
на враговете на църквата (Послание на Яков, І послание на Петър), или, увличани от 
светски съблазни и стари привички, безумно се предавали на пороци (Послания до 
коринтяните), - в такива случаи апостолите се обръщали към тях с утешително, 
увещателно и изобличително слово. Най-накрая и самите апостоли понякога чувствали 
нужда от духовно общение с своите ученици, подбуждани ту от благодарност за 
грижите им в техните нужди (послание до филипяните), ту от желание писмено да 
предупредят вярващите за своето лично идване (ІІ и ІІІ на Йоан, до римляните). Такива 
били най-близките и, така да се каже, външните причини, които предизвикали появата 
на апостолската писменост. 
 Но най-главната и най-важна причина било, разбира се, намерението на Св. Дух 
- да се даде на църквата постоянен и неизменен образ на проповядваното и съхранявано 
в нея учение и, като че ли, за да има писмено свидетелство за нейния божествен 
произход. Самите апостоли указват на тази вътрешна причина, когато, напомняйки на 
християните за устната проповед, се стараят да потвърдят истинността на своите 
предания чрез писмени послания (ІІ Сол. 2:15), или когато в тия последните предлагат 
образ на здравото учение (ІІ Тим. 1:13), с който образ вярващите трябва да се 
съобразяват в случаите на недоумения (І Тим. 3:15), и който трябва да възбужда у 
вярващите чистия смисъл (ІІ Петр. 3:1) за правилно разбиране истината (І Йоан. 2:21). 

 
Брой на апостолските послания. 

 
 Само петима от апостолите писали послания: Яков, Петър, Йоан, Юда и Павел. 
На ап. Яков принадлежи едно послание, на Петър принадлежат две, на Йоана - три на 
Юда - едно и на ап. Павел - четиринадесет: всичко двадесет и едно. Седемте послания, 
написани от първите четирма апостоли, съставят особен отдел и носят название 
съборни. Останалите 14 съставят друг отдел и са известни под име послания на св. ап. 
Павел. 

 
Съборни послания. 

Значение на названието. 
 
 Във всички ръкописи и издания на Новия Завет седемте послания, написани от 
Яков, Петър, Йоана и Юда,  
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носят название съборни (ejpistolai; kaqolikaiv). Няма признаци, щото самите свещени 
писатели на тези послания да са им дали това име. По свидетелството на църковния 
историк Евсевий, това название за пръв път се среща у писателя от ІІ век Аполоний, 
който, като изобличава един монтанист, казва, че този последният, подражавайки на 
апостол Йоан, написал съборно послание. Но нито произходът на посланията от 
известни лица, нито пък тяхното съдържание ни дават възможност точно да определим, 
в какъв смисъл те се наричат съборни послания. От всички се приема мнението, 
изказано още от блаж. Теодорит (Prolegom in ep. сatholie.), че тези послания се наричат 
католически или съборни, т. е. като че ли окръжни (ejgkuvkliai), понеже се 
предназначават не за един народ частно, не за един град, и не за едно лице, както това 
правел св. Павел, но изобщо за вярващите, например за юдеите, разсеяни по 
малоазийските области, или за всички християни, спасени чрез вярата. С една дума, 
тези послания се наричат съборни в онзи същия смисъл, в който и Христовата църква се 
нарича съборна. Навярно, в такъв смисъл Климент Александрийски с това название 
именува посланието на апостолския събор (Деян. 15:22-29). Ориген - посланието на ап. 
Варнава, а Евсевий - писмата на Дионисий Коринтски. С такова право би могло да носи 
това име и посланието на ап. Павел до евреите, като написано за същите лица, за които 
писал ап. Петър; но съединяването на това послание с другите послания на ап. Павел, 
не носещи името съборни, лишило го от туй име. 
 Второто и третото Йоанови послания не би следвало да се наричат съборни, 
понеже са адресирани до частни лица. Но когато несъмнеността на техния произход от 
ап. Йоан била доказана и приета от църквата, то най-естествено било те да се 
присъединят към първото Йоаново послание под общото име съборни. 
 Забележка: Както в старо, така и в сегашно време, съборните послания не 
заемали еднакво място във всички Библии. В нашата славянска Библия те са наредени 
така, както са изброени в 60-то правило на Лаодикийския събор, у св. Атанасий, 
Григорий Богослов и Кирил Йерусалимски. 
 

Послание на апостола Яков. 
 

Сведения за писателя. 
  
 
 В евангелската история са известни три лица с името Яков. Първият е Яков 
Зеведеев, един от 12-те апостоли и брат на Йоан Богослов; другият е Яков 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 
Алфеев, пак от 12-те апостоли и брат на евангелиста Матей (Мат. 10:2-3; Марк 2:14); 
третият е Яков, така наричан брат Божи, един от 70-те апостоли, който имал братя 
Йосия, Юда и Симон (Мат. 13:55; Марк 6:3). Този последният носел още названието 
малки, вероятно за отлика от другите, които носели същото име, но били в числото на 
12-те апостоли (Марк. 15:40). Че не първият Яков бил писател на посланието може да 
се види от това, че този първомъченик апостол твърде рано, около 44-та год. след Р. 
Хр., бил посечен с меч по повеля на царя Ирод Агрипа (Деян. 12:2). По това време, 
разбира се, християнството не било успяло още да се разпространи и закрепи в 
малоазийските области дотолкова, че да се яви нужда дори от окръжни послания. А че 
не Яков Алфеев бил писател на посланието, може да се заключи от това, дето на него, 
както е известно от преданието, се паднало жребието за апостолство в езическа среда, а 
”като не е полагал пастирски грижи за християните из юдеите, пръснати по всички 
места на света, той не е имал и повод да пише на тях” (гл. Чети Мин. 9 октомври). Така 
че, писател на посланието се явява третият Яков, брат Божи, знаменит предстоятел на 
йерусалимската църква, който се удостоил с особено явление на възкръсналия Спасител 
(І Кор. 15:7), който се смятал за стълб на евангелската вяра, наред с тях бил главно 
действащо лице на апостолския събор (Деян. 15:13 и нат.). 
 Преданието говори, че сам Господ бил заповядал на апостолите да поставят 
Яков за вожд и пастир на църквата в Йерусалим, където той и прекарал целия си живот 
в такива строги подвизи на благочестие, щото дори и сред самите евреи, по 
свидетелството на Флавий, си спечелил името праведник. По разказа на Егезип, ученик 
и събеседник на апостолските мъже, св. Яков не пиел никакви спиртни напитки, като 
назореите не ядял месо, като се ограничавал само с хляб и вода, не стрижел косите си, 
бил девственик от младини и по-голямата част от времето си, не само ден, но и нощ, 
прекарвал в молитва, като бил облечен в груба власеница. От непрекъснатите 
молитвени бдения колената му били покрити с корави нарастъци. В 62 година, след 
смъртта на проконсула Порций Фест и преди пристигането на неговия приемник 
Албин, първосвещеник Анан, син на упоменавания в Евангелието Анна, като не могъл 
равнодушно да понася извънредното влияние на св. Яков върху тълпите народ, 
заповядал да качат апостола на храмовия покрив, откъдето той трябвало да обяви на 
народа, че Иисус Назореец бил измамник и че народът не трябва да 
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вярва в Него; но, наместо туй, праведният Яков изповядал Иисус Христос за Син Божи. 
Много хора, по бележката на църковните историци, повярвали в Христос, а разяреният 
Анан, по свидетелството на Флавий, заповядал да хвърлят праведника от височината и 
да го убият с камъни. Преданието добавя, че убиваният и молилият се за своите убийци 
праведен апостол издъхнал от удара с кросно, с който го поразил един сукнар. По едно 
свидетелство на Ориген, заимствано от същия Йосиф Флавий, смъртта на Яков 
праведни, която се случила не много преди юдейската война, произвела такова 
впечатление върху умовете на евреите, че последвалите след нея бедствия от войната с 
римляните (66-70 г.) и самата война се смятали като Божие наказание за тази смърт. 
 

Читатели на посланието; повод и цел на написването му. 
 
 По думите на самия апостол (1:1), посланието било написано за 12-те колена, 
които се намирали в разсеяние. Това били новообърнати християни от юдейска 
народност, които живеели по различните малоазиатски области. По възгледа на 
апостола, те именно и били юдеи, истински потомци на Авраам и наследници на 
обетованието, понеже християнството било същото като юдейство с дошлия Месия, 
както юдейството било християнство с обетования Месия. Само като станали 
християни юдеите си обезпечили дадените там по обетование права на царството 
Божие. За жалост, твърде много от тези християни измежду обрязаните, като встъпвали 
в Христовата църква, внасяли и своите юдейски възгледи или, по правилно, 
заблуждения. Така, те твърде много се опирали на вярата в дошлия Месия, като я 
считали едничка достатъчна за спасение при произход от Авраам, и не смятали за 
нужни делата на любовта и закона. Освен това, те приписвали извънредно голямо 
значение на своя произход от Авраам и въз основа на него били уверени, че те еднички 
имат право на Божието царство и че това право, така да се каже, се намира в тяхната 
кръв. От тук гордостта и самонадеяността у юдеите, не оставяна от тях и в 
християнството и съединявана естествено с външните предимства, особено с 
богатството. Оттук и самоувереността на юдеите, че те са най-добрият народ, избран 
измежду другите заради действителни вътрешни достойнства и затова имащ право на 
предимно положение сред всички народи. Бедственото положение, в което те се 
намирали преди идването на Месия, било само временно наказание за старите 
престъпления на техните бащи; с идването  
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трябвало да се прекрати: със сила на своите права и вътрешни достойнства те трябвало 
да заемат първенствуващо място сред другите народи, да достигнат всемирно 
владичество. Разбираемо е, с каква нетърпеливост те трябвало да понасят случващите 
се с тях бедствия, в какви съмнения и колебания трябвало да падат, като не виждали 
изпълнението на своите очаквания; понятно е и това, как, под влияние на възгледа за 
своето мнимо превъзходство, се развивало след тези християни презрението към едни, 
и предпочитанието към други, завист и караници, страст към учителство, 
самонадеяност, недостатък от милосърдие и др. Св. Яков, като апостол на обрязаните, 
узнал за това състояние на християните от юдейска народност и се притекъл към тях с 
увещания, съвети, изобличения и наставления. Като пастир на Христовото стадо, той с 
особена грижа изкоренява вмъкналите се в него раздори, поправя недостатъците, 
предлага правила за нравствена дейност, указва примери и средства за достигане целта 
на християнския живот, и цялото учение подкрепя с указване близостта на Христовото 
пришествие. Назначавайки своето послание за християните от евреите, апостолът 
специално имал пред вид да разкрие отношението на новото средство за 
благоугодяване на Бога - вярата, спрямо старовремското - изпълняването на закона. 
 

Време и място на написване на посланието. 
 
 Понеже за времето и мястото на написване на посланието няма точни и 
определени данни, то те се определят само приблизително. Предполага се, че ап. Яков 
написал посланието си не много преди своята смърт, която последвала през 64-та 
година, понеже както външното положение, така и вътрешното настроение и насока на 
християнското общество, изобразявано от св. Яков, е доста аналогично с онова 
състояние, което ап. Павел рисува в посланието до евреите, написано между 63 - 65 год. 
 За място на написването с голяма увереност може да се приеме Йерусалим, 
понеже не се вижда от преданието, щото св. Яков по време на апостолското си 
служение някога да се е отдалечавал от Палестина или за дълго да е напускал 
еврейската столица, и ап. Павел всеки път, когато идвал в тази столица, намирал в нея и 
нейния пастир (Гал. 1:19; 2:9; Деян. 15:12-22; 21:17-18). 
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Съдържание на посланието. 

 
Последователен екзегетичен анализ на съдържанието 

с отделно обяснение на някои стихове. 
  
 В посланието се забелязват три отдела: поучителен (гл. 1), изобличителен (гл. 
2:5, 9) и утешителен (гл. 5:10-20). 
 
 І. В първия отдел апостолът наставя и учи: 
  а) За търпението в бедите (1:1-18). 
 

Апостол Яков приветства християните и ги съветва да посрещат с радост 
разните изкушения, понеже чрез тях се придобива търпението, което представлява 
красота на християнската добродетел (1-3). Ала не кратковременното търпение довежда 
до съвършенство, а онова, което продължава до край. И понеже то е невъзможно без 
особена висша мъдрост подавана от Бога, то и трябва да се обръщаме към Него с крепка 
и несъмняваща се молба за тази премъдрост (4-8). Макар и не всякога на търпеливия да 
се изпраща веднага от Бога спасение от скърбите му, но самото търпение вече издига 
смирения на нравствена височина; също така човек и в богатството си, за да не падне от 
своята духовна висота, трябва смирено да съзнава нищожността на земните блага и да 
помни, че те са като тревен цвят пред слънчевия пек (9-11). Но блажен е човекът, който 
докрай понася злочестините, понеже за награда ще получи венеца на живота (12). 
Понякога нетърпеливите и роптаещите са готови да обвиняват дори Бога за своите 
изкушения, които ги довеждат до падение; но Бог както Сам не се изкушава от злото (т. 
е. няма участие в злото и е неуязвим от него), така никого и не довежда до злото чрез 
изкушения, а в това всякога е виновна собствената похот на малодушния, която зачева 
и ражда греха, докарващ до гибел и смърт (13-15). А от Бога произлиза само всяко 
добро подаяние и всякакъв съвършен дар. И може ли богохулно да се говори “Бог ме 
изкушава”, особено, от страна на християните, които Той е възродил със словото на 
истината (евангелска), за да бъдат те някаква наченка (начатокъ, т. е. избрани и най-
добри) в Неговите създания (16-18). 
 Ст. 2. Ведяще, ако искушение вашея вяры соделоваетъ (произвежда) терпение. 
Християнинът трябва с радост да понася бедите, понеже чрез тях се учи на търпение, 
което съставя красота и венеца на християнската 
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добродетел. Ето защо истинските герои на добродетелта винаги са готови с думите на 
Давид, дори да молят Бога да ги изкуси (Пс. 15:2) и радостно отиват на борба с 
изкушенията и радостно ги понасят. Така апостолите, като били някога жестоко бити, 
“излезли из синедриона, радвайки се че за името на Господ Иисус се удостоили да 
понесат безчестие” (Деян. 5:41). А с думите от Господната молитва “не въведи нас в 
изкушение” никакво малодушие ние не изказваме; с тях Спасителят ни учи само 
смирено да молим небесния Отец да отстрани от нас непосилните за нас изкушения, в 
които винаги се стараят да ни вкарат враговете на нашето спасение и предимно 
дяволът. 
 Ст. 4. Терпение же дело совершенно да имать. С тези думи апостолът 
характеризира самото християнско търпение: то трябва да бъде дело съвършено, т. е. 
пълно, непрекъснато, съгласно заповедта на Спасителя: “който претърпи до край, той 
ще бъде спасен” (Марк 13:13). Понеже е имало и има много хора, които започват да 
живеят добре и търпеливо извършват християнските подвизи, а свършват твърде зле. 
По думите на Христос, “никой, който е сложил ръката си върху ралото и поглежда 
назад, не е годен за царството Божие” (Лука 9:62). 
 Ст. 5. С думите на този стих апостолът учи, че съвършеното християнско 
търпение е такава висока добродетел, която, без особена духовна мъдрост, давана от 
Бога, е невъзможна за слабите човешки сили. Затова заповядва с молитва да се 
обръщаме към Господа, за да не ни лиши от тази премъдрост. По мнението на 
тълкувателите, под премъдрост се разбира изобщо умение, изкуство да насочваме 
правилно своята дейност в трудните житейски обстоятелства. На всички, които просят с 
вяра и надежда, Бог дава тази премъдрост нелицеприемна (aJplẁV - просто, без 
заобикалки, изобилно) и непоношающаго (mh; ojneidivzontoV - без да укорява, натяква). 
 Ст. 9 - 10. Да хвалится брат смиренный в высоти своей - смиреният в 
нещастията брат, бедният, униженият и страдащ християнин да се утешава със 
знанието за своята нравствена висота (царството Божие, по думите на Спасителя, се 
дава на гонените и нищите духом). Богатый же во смирени своем - богатият пък, като 
съзнае тленността и нетрайността на богатството, да се смири в гоненията и 
страданията (во смирени), защото, само така ще може нравствено да се издигне, да се 
хвали и утешава. 
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б) За отношението на християнина към словото на 

истината (1:19-27). 
 
 Бърз, трябва да бъде християнинът, в слушане словото на истината и сам с 
желание да го възприема; но съвсем не подобава гневно да го натрапва на 
неприемащите, защото с гняв не се върши правда Божия (19-21). За да може човек 
успешно да предаде на другите словото на истината, трябва сам да бъде изпълнител на 
словото, а не само слушател, излъгващ сам себе си. Такъв апостолът го оприличава на 
човек, който разглежда природните черти на лицето си в огледало и още същата минута 
забравя, какъв е той. Не такъв дребнав в себе си и безплоден по влиянието върху 
ближните човек може да се нарече блажен, макар той основателно да знае съвършения 
закон на християнската свобода, - а само онзи, който с всичката си душа вниква в него 
и с дела го изпълнява (22-25). Като се връща към гневливите проповедници и учители 
на християнската вяра, св. Яков им говори, че те макар и да смятат себе си за верни, но 
щом не обуздават своя раздразнителен език и само мамят сърцето си, то и тяхната вяра 
е суетна; понеже, продължава апостолът, чистата и непорочна пред Бог Отец вяра 
винаги е кротка и смесена с дейна любов към ближните; тя е : “да пригледваш сираци и 
вдовици в техните скърби, и да се пазиш неосквернен от света” (26-27). 
 Ст. 19. Заключителната частица “томже - и тъй” указва на връзката на тези 
апостолски думи с предишните. От къде апостолът вади задължението за своите 
ученици да бъдат бързи във възприемане на чуваното слово и бавни в собствените 
гневливи думи? У него става дума, очевидно не за някакво обикновено слово, а за 
евангелското, за онова същото слово на истината, с което Бог поискал да възроди 
християните (ст. 18). Като приели това слово, мнозина християни от онова време и 
както можем да се досетим, предимно християни от юдеите, до които собствено и писал 
своето послание апостол Яков, враждебно се отнасяли към противниците на 
евангелското слово и ги хулели за това противене и за повдигнатите от тях гонения. Тия 
именно избухвания от фанатизъм и нетърпимост и иска, очевидно, да изцери ап. Яков с 
думите на този стих. По-горе той показа, че, от една страна, благодушното и радостно 
търпение в изкушенията и бедите е първа и най-добра черта на истинските християни; и 
че, от друга страна, най-високото благо, което християните с радост владеят, е 
възродилото ги слово на евангелската истина. От тук апостолът естествено прави двата 
следващи назидателни извода или нравоучения. Ако  
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словото на евангелската истина служи за възродяване на хората, то да бъде всякакъ 
человекъ скоръ услышати това слово. Това е първото следствие. А ако проповядваното 
евангелско слово не само упорито не се приема, но и предизвиква гонение и тежки 
обиди? Тогава, - казва апостолът, - никой да не се предава на грубост: да будеть всякъ 
человекъ в този случай косенъ глаголати, косенъ во гневъ. Това е второто следствие. 
“Гняв бо мужа правды Божия не соделовает”, - прибавя апостолът. Това значи: ако 
някой с гняв и насилие започне да се бори, дори и за словото Божие, то това няма да се 
окаже праведно и угодно деяние пред Божите очи. 
 Че тук става дума за словото на евангелската истина, се вижда от 21-ия стих, 
където апостолът наставлява така: “затова, като отхвърлите всяка нечистота 
(вехтозаветна) и остатък злоба (против невярващите езичници-гонители), с кротост 
приемате насаденото слово, което може да спаси вашите души”. Тук се съдържа урок за 
християните от всички векове и времена: с вяра и послушание трябва да възприемаме 
евангелското слово, но със смирение и кротост да го проповядваме на заслепените и 
намиращите се в неведение наши ближни. В този случай деятелният пример от нашия 
собствен благочестив живот може да бъде най-хубавата наша проповед за 
християнската истина. Затова и говори апостолът: “бъдете изпълнители на словото, а не 
само слушатели, излъгващи сами себе си” (ст. 22). 
 
 ІІ. Във втория отдел на посланието си ап. Яков изобличава различни 
злоупотреби и грешки (гл. 2:5, 9) 
 

а) Лицеприятието (гл. 2:1 - 13). 
 

 Ако влезе в църковното събрание един човек (християнин) със златен пръстен и 
в богата дреха, а влезне и бедняк (християнин) в лоша дреха, то да предлагаме на 
богаташа предното и видно място, а бедняка да отблъсваме назад, - не значи ли да 
ставаме съдии с лоши и неразумни мисли (2:1-4)? Защото не бедните ли на света 
(такива били самите апостоли, такива също, навярно, били първоначалните 
християнски общини изобщо, по плановете на Божията премъдрост) е избрал Бог да 
бъдат богати във вяра (т. е. ги е повикал в християнството); а богатите напротив 
(разбира се, не всички, а мнозинството), притесняват (в житейските работи) смирените 
и безславят (със своите противохристиянски постъпки) доброто християнско име (5-7)? 
А истинската любов към ближния,  
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съставяща основен и царски закон на добродетелта, не гледа на лице; тя се проявява 
към всички ближни еднакво, както и сам Законодателят на любовта всякога е един и 
неразделен в Своите повели и изисква изпълнение на Своя закон в цялото му 
неразделно единство; така щото, ако някому се покаже, че той целия закон е опазил и 
само в едно е съгрешил, например, се е увлякъл от лъжливото предпочитане на богатия 
пред бедния и долнородния, то все едно - той става виновен във всичко, като такъв, 
който постъпил против едната и неразделна воля на законодателя Бога и нарушил 
основния закон на любовта (8-11). За да избягваме лицеприятието (пристрастието) и да 
опазим царския закон на любовта към всички и, особено, към по-малките братя, 
апостолът ни заповядва да помним и пазим изобщо християнската свобода и нашата 
независимост от силните на света: тъй говорете и тъй постъпвайте, като такива, които 
ще бъдете съдени по закона на свободата; понеже съд без милост ще се извърши над 
непоказалия милост (спрямо нищия и от долен род); напротив, пък милостивият 
(милост) ще бъде хвален на съда (12-13). 
 
 Ст. 8. Законъ царский е същото, което и по-горе 1, 25 законъ совершенъ свободы. 
Това е Евангелието, Христовият закон. Той се нарича съвършен, понеже е такъв и води 
към съвършенство; - законъ на свобода, понеже освобождава от игото на обредовия 
закон (Гал. 5:1) и от робството на греха (Йоан 8:32, 34); - царски, като най-главен в 
закона. 
 

б) Склонността да се достигне спасение само с вяра 
без любов и добри дела (2:14-26). 

 
 Само една вяра, без добри дела, не принася полза, също така, както и една 
ласкава дума към нуждаещите се, без даване на материална помощ. Такава вяра е 
мъртва и с нищо не може да бъде доказана; тогава когато, напротив, съединената с дела 
вяра ясно се доказва и може да се види от всички. Мъртвата вяра не може да утешава 
страдащите, а само ги плаши, както се види от злите духове (14-19). Указанието на 
Авраам, който се оправдал с вяра (Бит. 15:6), е неправилно, понеже сам Авраам 
придружавал и доказвал своята вяра с дела; дори и Раав, независимо от това, че била 
блудница, се оправдала с дела, понеже вярата и делата са свързани помежду си така 
тясно, както духът и тялото. Както тялото без духа е мъртво, тъй и вярата без дела е 
мъртва (20-26). 
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 Ст. 14. Кая полза, братие моя, аще веру глаголетъ кто имети, делъ же не 
имать? Еда можетъ вера спасти его? Тези думи на ап. Яков, съвършено ясни и 
прости сами по себе, не биха възбуждали никакво недоумение, ако да не бяха ги 
противопоставяли на ап. Павловите думи за вярата, спасяваща без делата на закона 
(Рим. 3:28; Гал. 2:16) и не биха намирали разногласие между апостолите по този 
въпрос. И тъй, какво собствено спасява човека - вярата или делата? И как разсъждават 
по това апостолите Яков и Павел? Отговорът на първия въпрос, без оглед към 
апостолските изречения, може да бъде формулиран така: нито вярата, нито делата, 
поотделно едно от друго, не спасяват човека, понеже едно без друго те са невъзможни; 
това са две неразделни, макар и различни, страни на един и същ предмет. А когато тия 
страни съставят едно в спасявания човек, то вярата първенствува и предхожда - като 
причина; делата вървят след това - като нейно следствие. 
  Но защо единият апостол се простира предимно за важността на делата (Яков) а 
другият - за важността на вярата (Павел)? Заради това, защото учениците на единия 
апостол (Якововите) устремявали своето внимание се в една страна (на вярата в Иисус), 
като занемарявали другата (делата); учениците пък на другия апостол (Павловите) от 
лъжеучителите, напротив, били увличани в друга страна (в делата на вехтозаветния 
закон), като се отдалечавали от първата (вярата в Иисус). Ето защо, всеки от апостолите 
е искал да разясни на учениците си важността на онази именно страна на въпроса, която 
от тях ако не съвсем се занемарявала, то се оставяла без нужното внимание. На 
юдействащите християни на разсеяниетто, които безгрижно мечтаели да се спасят 
поради единствените високи християнски права, горделиво от тях приписвани на себе 
си, ап. Яков имал особен повод да разяснява важността на нравствените дела и 
необходимостта от по усилените трудове за самоочистване от греховното оскверняване. 
А на обърнатите от езичество християни, на които искали да натрапят юдейската 
обредност и закон, апостолът на езичниците - св. Павел, имал особен повод да 
разяснява основното и решаващо значение на вярата Иисусова в делото на 
оправданието пред делата на обредовия юдейски закон, които в християнството вече са 
излишни, и пред делата на нравствения закон изобщо, които човек няма у себе си 
достатъчно за оправдание. 
 Безотносно пък към понятията и настроението на своите ученици, апостолите 
Яков и Павел имали съвършено един и същ възглед върху вярата и делата.  
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Защото ако св. Яков унижава пред делата вярата, то само тази, която и бесовете иматъ 
и треперятъ, т. е. само отвлечената и умствената, студената и повърхностната вяра 
(Яков 2:19) и, ще рече, съвсем не Павловата вяра. И наопаки, ако св. Павел превъзнася 
пред делата вярата, то съвсем не е онази, която унижава ап. Яков, а вярата любовию 
посешествуема (Гал. 5:6). - иначе казано - придружавана от дела на християнска любов, 
т. е. придружавана от онова същото, за което именно и ратува ап. Яков. Такава също 
еднаквост се забелязва у апостолите и в понятието за делата. Понеже какви дела ап. 
Яков смята необходими за спасението? - о Христе бо Иисусъ ни обрезание что 
можетъ, ни необрезание (Гал. 5:6). Що пък се отнася до нравствените задължения на 
дейното благочестие, то за тяхната важност и необходимост най-силните места се 
намират у ап. Павел (напр. Рим. 6:1, 2, 7, 11, 18). А ако решаваща сила и значение в 
делото на оправданието ап. Павел признава все пак на вярата, а не на делата, то не е 
поради това, че отрича тяхната нужда за оправданието, а напротив, затова, че не се 
намират и у най-благочестивия човек толкова праведни дела, колкото биха били нужни 
за неговото оправдание, че напротив, всички ние сме грешници според своята паднала 
природа и че всички наши нравствени недостатъци се запълват само чрез Христовите 
заслуги, които, бидейки вменявани ни чрез вярата, предават цена и на нашите 
собствени добри дела. По такъв начин, двамата апостоли взаимно се допълват един 
другиго. Яков доказва недостатъчността на студената вяра, без добрите дела на 
любовта, а Павел - недостатъчността на делата на закона, предимно на обрязването и 
обредите, без живата вяра. 
 
 Ст. 18. Покажи ми вяру от дела твоихъ (ejk tẁn e{rgwn sou) - се говори на хората, 
непризнаващи необходимостта на делата, и затова по-правилно е да се чете: веру безъ 
дела. В голяма част ръкописи, например в синайския, виждаме cwrivV; в някои ejktovV или 
e~xw. Тук апостолът поставя, вместо себе си, трето лице да доказва, че непридружената 
от добри дела вяра не може да се види от никого. “Ти имаш вяра - говори третото лице 
вместо апостола, - а аз имам дела; ти не можеш да ми покажеш вярата си без дела, а аз 
мога да ти покажа вярата си от моите дела”. 
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 Ст. 19. За да покаже, колко е недостатъчна вярата без делата и колко е опасно да 
се осланяме на такава вяра, апостолът привежда за пример бесовете, които макар и да 
признават единственото Божие и вярват в бъдещето въздаяние (Мат. 8:29), но това няма 
никакво влияние върху тяхното нравствено изправяне: те вярват и само треперят.  
  Ст. 21-24. Авраамъ отецъ нашъ не от дела ли оправдася, вознесе Исака сьина 
своего на жертвенникъ... и пр. Ап. Павел пък със същия пример от Авраам доказва, че 
не с делата, а именно с вярата се спасява човек (Римл. 4:1-3). Посочването от двамата 
апостоли едно и също лице (Авраам) за доказване на две, наглед противоположни, 
мисли ни най-малко не трябва да се показва странно. Понеже вярата и делата са две 
неразделни страни на един и същ предмет, както се каза по-горе, или две необходими 
условия за спасението и оправданието на човека, то съвършено естествено е, че 
праведният Авраам имал и дела и вяра, достатъчни за неговото спасение или 
оправдание, а затова и може да служи по едно и също време, и като образцов пример и 
за това, как делата спасяват човека, и за онова, как човек се спасява чрез вярата. А че 
ап. Павел, като говори за Авраамовата вяра, говори за онази същата вяра, за която 
ратува и ап. Яков, това се вижда от неговата бележка, че Авраам повярвал на Бога, 
животворящему мертвыя и нарицающу не сущая яко сущая (Римл. 4:17). С тези думи 
ап. Павел дава да се разбере, че Авраам бил съвършено готов да заколи своя едничък 
син, но в същото време бил убеден, че Господ все пак ще остане верен на Своето 
обещание за многобройното Авраамово потомство. Ясно е, по такъв начин, че ап. Павел 
приписва на Авраам не проста и отвлечена вяра, но съединена с подвига на заколване 
своя син, и в тази именно действена вяра, подобно на ап. Яков, вижда причината на 
Авраамовото оправдание. - Названието на Авраам другъ (приятел) Божий се среща в 
Вехтия Завет (по слав. текст возлюбленный) в ІІ Пар. 20:7; Ис. 41:8). 
 Ст. 25. Сходники (tou;V ajggevlouV) - известители, съгледници (ср. Евр. 11:31). 
 

в) Злоупотребата с езика (гл. 3-та). 
 
 Често пъти човеците, вместо с дела, излизат с думи; онези, които отхвърлят 
необходимостта от делата, най-охотно стават учители на другите. Апостолът съветва 
вярващите да не се стремят към учителство, с което обикновено е свързана голяма 
отговорност, понеже, при общата 
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склонност у човека към греха, в учителството най-вече се представят поводи за грешене 
с езика. Но греховете на езика са най-опасните пороци, така че свободният от тях човек 
може да се счита съвършен; който обуздава езика си и се пази от осъждане и укоряване 
ближния, той може да обуздае и цялото си тяло, т. е. всички останали греховни 
инстинкти, таящи се в нашата чувственост (1-2). Колко е голямо значението на езика, 
на този не голям, наглед, член, който ние трябва да обуздаваме в неговите греховни 
устреми, - апостолът разяснява чрез сравняване езика с малка юзда, управляваща 
силния кон, с малко кормило, управляващо грамаден кораб и побеждаващо яростната 
сила на ветровете, и с малък огън, изгарящ грамадни неща (3-5). Вредата от 
необуздания език апостолът изобразява с най-силни думи: езикът е огън, украшение на 
неправдата; той, като се намира между нашите членове, осквернява цялото тяло и, 
подобно на запалила се в колелото ос, запалва кръга на нашия живот, бидейки сам 
запалван от геената. По-лесно е да укротим каквито и да е зверове и животни, 
отколкото езика (6-8). Като изобличава злоупотребата с езика, апостолът с прискърбие 
изтъква това, че с езика благославяме Бога и с него често проклинаме човеците, 
създадени по Божия прилика. Неестествеността на това той изяснява с разни сравнения 
(воден извор, смоковница и лоза), и лишава изобщо от званието мъдри и разумни 
всички онези, които обичат да учителстват, които имат в сърцето си люта завист и 
препирливост, понеже истинската мъдрост, която слиза от горе, е чиста, мирна, 
скромна, послушлива и пр. Плода на правдата, естествено очакван от истинското 
учителство, могат да сеят в мир само онези, които се предават на мира, (9-18). 
 
 Ст.6. Языкъ огнь, лепота неправдьи. Тези думи се разбират и превеждат двояко: 
1) езикът е огън и украшение (kovsmos) на неправдата, т. е. украсява, или прикрива чрез 
лъжа неправдата; 2) езикът е свят (kovsmos), събрание на неправдата, т. е. съвместява в 
себе си всичко, което е лошо, несправедливо в човека. - Паля коло раждения нашего 
(genevsewV) - като запаля колелото или колелата на нашия живот. Животът често се 
сравнява с колело или, по точно, с движение на колело (Екл. 12:6). И апостолът се 
ползва от това сравнение за обясняване отношението на езика към нашия живот. Както 
бързо движещо се колело може само да се запали от триенето и да изгори всичко 
допиращо се до него, така също може да стане и с езика. - Опаляяся от геенны. В 
буквален смисъл тези думи посочват на първоначалния и постоянен 
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извор на всяка неправда и лъжа - геената, дявола, както и Спаситеелят говори за него: 
Яко ложь есть и отецъ лжи (Йоан 8:44). - Ст. 13. Худогъ - изкусен, умен.  
 Ст. 15. Премъдрост земна, душевна, бесовска - това са синоними, обясняващи 
свойствата на мъдростта, която е противоположна на висшата, истинската мъдрост. Тя е 
земна по предметите, към които се отнася; душевна - по онези сили или способности, 
които човек употребява за достигането й; бесовска - по произхода си от дявола. 
Душевната е различна от духовната, тя няма дух (Юда 1:19). Евреите различавали дух и 
душа. Духът изключително принадлежи на човека и го поставя по-горе от животните; а 
душата е общо, което той има с животните (ср. І Кор. 2:14). Следователно, душевна 
мъдрост е онази, която се грижи за удовлетворяване животинските потребности у 
човека. 
 

г) Раздорите и разприте (4:1-12). 
 

 Къде е изворът на раздорите и разприте? В любостяжанието, в безмерното 
желание и алчност за имот; това желание поражда завист и увлича дори до убийство. 
Добре е да просим блага от Бога, но Той не слуша молитвите из прелюбодейните уста 
на светолюбците, които търсят само удовлетворение на своите въжделения; и изобщо 
сластолюбието и дружбата със света е вражда против Бога, а Той, като ни е обикналъ 
до ревностъ, и Своята благодат подава само на смирените, а на горделивите се противи 
(1-6). И тъй, който иска да придобие Божието благоволение, той трябва да се покори на 
Бога и да се противи на дявола, като изразява тези чувства с плач за греховете си и с 
дружелюбно отнасяне към ближните. А оскърбява Бога онзи, който хули и съди брата, 
понеже хули и съди закона, даден от Бога, т. е. такъв, вместо да бъде послушен 
изпълнител на закона за любовта към ближния, сам прави себе си съдия на ближния. А 
пък един е законодателят и съдията, който може да спаси и погуби, а ти кой си, който 
съдиш другия? Пита апостолът (7-12). 
 
 Ст. 5 - 6. Къ зависти желаетъ духъ, иже вселися (o} katwv/khsen) въ ны. 
Тълкувателите се затрудняват при поясняване на тези думи, толкова повече, че те не се 
срещат буквално никъде в Писанието1. Съобразно с хода на 
 
------------------------ 

1 Приведеният цитат е като че ли сбор или обобщение на няколко вехтозаветни 
места за Бога - Ревнителя (Изх. 6:3-7; 20:5; Втор. 5:9; Наум 1:1; Зах. 8:2), Който е 
сътворил духа на човека (Бит. 2:7) и ревниво изисква от човека да служи само на 
Бога (Бит. 6:3-7). 
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мислите, тук след o} (иже) трябва да се подразбира oj QeovV и вместо katw/vkhsen 
(вселися), да се чете, съгласно с нинайския ръкопис и някои други издания: 
katovkisen(всели), което отговаря на: и вдуну въ лице его дьихание жизни (Бит. 2:7). В 
такъв случай смисълът ще бъде такъв: вие обичате света и мислите да делите с него 
своята обич към Бога. Но нима не знаете, че Бог, Който е вселил в човека дихание за 
живот, е ревнив и с ревност иска за себе си любовта на човека; и колкото повече иска 
тази любов, толкова по-голяма благодат дава на човека. - Богъ гордымъ противится, 
смиреннымъ же даетъ благодать. Току-речи у всички вехтозаветни свещени писатели 
се срещат мисли, равносилни на апостоловите думи (Пс. 17:28; Пр. 3:34; 29:23; Ис. 2:12; 
66:1; сравни с І Цар. 2:4; Лука 1:51). Като обясняват причината на такова Божие 
отношение към горделивите и смирените, всички тълкуватели указват на това, че 
гордостта е начало и извор на всяко зло (Сирах. 10:15) А смирението, като отдалечава 
всяка проява на самостойна дейност у човека, отваря свободен достъп за действието на 
благодатта, която поради това толкова по-изобилно се излива, колкото по-малко среща 
противодействие от страна на човека. 
 
 

д) Самонадеяността на търговците и жестокостта  
на богаташите (4:13; 5:6). 

 
 

 Послушните вие, които говорите: “днес или утре ще отидем в еди кой си град и 
ще търгуваме и ще спечелим”, нима вие знаете, какво ще се случи утре? Не е ли пара 
целият наш живот, явяващ се за кратко време? Ето защо, цялата си съдба трябва да 
поверяваме на Божията воля. Самонадеяно да се забравя за промисъла Божи е особено 
неприлично и грешно за християните (13-17). Жестоките богаташи ап. Яков подканя 
към плач и ридания, рисувайки им печалната картина, как след време ще сгние цялото 
им богатство и как ръждата върху скъпоценните метали, някога принадлежали им, ще 
разяжда тяхната плът като огън, и как заплатата, задържана от тях на работниците, ще 
вика против тях пред Господ Саваот (5:1-6). 
 

 Ст. 3. Снискасте (ejqhsaurivsate) = събрахте съкровище.  

Ст. 6. Праведнаго - единствено число, вместо множествено. Западните тълкуватели 
отнасят тази дума към Иисус Христос. Но в такъв случай би трябвало да се допусне, че 
речта на ап. Яков е обърната не към християните, а към юдеите. 
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ІІІ. В третия отдел ап. Яков утешава християните. 

Утешение на гонените и преследвани християни (5:7-20). 
  
На угнетените братя апостолът внушава да търпят и да очакват плода от своето 
търпение подобно на земеделеца, но никак да не роптаят, понеже е близък съдът и 
близко е (при кратковременността на нашия живот) мъздовъздаянието, т. е. смъртта, а 
след нея съдът и въздаянието. За да ги ободри в търпението, посочва им за пример 
пророците и, особено, многострадалния Йов. Плод на християнското търпение трябва 
да бъде винаги тихото и спокойно състояние на духа, които при разни сваляни върху 
християните престъпления се изразява не в пламенни и сприхави клетви с небето, 
земята и пр. А със спокойно уверение, “да, да”, или отричане “не, не”, както подобава 
на един християнин (7-12). След това увещава да прибягват до целебната сила на 
молитвите в време на тежките страдания, и до пението на псалми при благополучие и 
веселие, а в случай на болест - до тайнството елеосвещение (13-15). Завършва своето 
послание апостолът с разсъждения за взаимното съдействие в делото на спасението (16-
20).  
 
 Ст. 8. Приближаването на Господното пришествие е смъртта на всеки от нас, 
след която непосредствено настъпва съдът (ср. Евр. 9:27). Апостолът, като че ли така 
увещава християните: не задълго ще търпите притеснения от богатите и силните; със 
смъртта ще се свършат страданията, - а смъртта не е далече. 
 
 Ст. 10. Образъ примите, братие моя, злострадания и долготертения, пророки, 
иже глаголаша именемъ Господнимъ = за пример на тежко страдане и дълготърпение 
вземете, братя мои, пророците, които говориха в името на Господа. Понякога 
горчилката от хорските обиди и притеснения и съзнанието за своята правота до толкова 
вълнува сърцето на обидените, че те с раздразнение се силят да покажат и да разкрият 
на притеснителите си тяхната собствена неправда и с това, разбира се, само увеличават 
неприятностите за себе си. “Не, не се надявайте, че ще победите злото или смекчите със 
зло, като че ли учи ап. Яков; защото ако особените Божи пратеници, които говориха на 
хората направо от Божие име, човеците не се стеснявали да ги преследват и, дори, 
убиват, като забравяли всяка справедливост и страх Божи, то не толкова повече ли 
следва на всички обикновени Божи служители, които искат благочестиво да живеят, да 
очакват гонения и  
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притеснения от нечестивите хора? И не е ли по-съобразно с християнското достойнство 
да възлагаме в такива случаи цялата си скръб на Господа и да се въоръжаваме по 
възможност с пророческо търпение? 
 
 Ст. 11. Страданията на Йов били така велики, че той се смята като образец на 
търпение за всички времена, особено заради това, че нещастията го постигат поради 
клеветничеството на дявола, и претърпяването им от Йов било победа над исконния 
враг на човечеството. Отците на църквата (Василий Велики, Златоуст, Амвросий), като 
прославят Йов, го наричат мъж с най-твърдо сърце, мъченик по-голям от много 
мъченици, борец силен и пр. Апостолът в този стих като че ли говори така: какви 
страдания могат да бъдат по-тежки и по-многобройни от тези на Йов? Обаче краят от 
Господа (кончина Господня) за всички тези страдания е бил двойна чест и слава на 
великия страдалец и възвръщане богатството му с голям излишък. И тъй, ако ние 
облажаваме търпящите, т. е., облажаваме и прославяме праведниците, които с търпение 
са достигнали победни венци и слава на небето, то и сами, ако останем твърди и 
постоянни в търпението, ще бъдем облажавани и същите венци ще получим. 
  
 
 Ст. 13. Благодушествуетъ ли кто (eujqumei` tiV) да поетъ - весел ли е някой да 
пее. Не просто и весело пение подразбира апостолът, но пеене духовни песни и псалми, 
като най-хубав израз на благодарствените и благоговейни чувства на човешката душа. 
Но и всяко недуховно пеение, което е съвършено прилично и целомъдрено, не е грешно 
и богопротивно в радостните случаи. 
 
 Ст. 14. Болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитерьи церковньия, и да 
молитву сотворятъ надъ нимъ, помазавше его елеемъ во имя Господне. И молитва 
вярьи спасетъ болящаго, и воздвигнетъ его Господь: и аще грехи сотворилъ есть, 
отпустятся ему. Лютераните, които отхвърлят тайнството елеосвещение, свеждат 
апостоловите думи до обикновено събиране на народните стареи за обикновено 
лекуване на болния с елей. Неправилността на такова тълкуване се вижда от следното: 
1-во, старейте или презвитерите, викани при болния, се наричат у апостола църковни, - 
явен белег, че той подразбира лица, посветени да служат на църквата, а не светски 
стареи; 2-ро, презвитерите се викат, да молитву сотворятъ над болния, а извършването 
на това свещенодействие, никак не е свойствено на светските стареи; 3-то, апостолът 
заповядва на болния да повиква не презвитера (един), а презвитерите (няколко), - за 
просто помазване с елей това никак не би било нужно; 4-то, странно 
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било да се заповядва с едно и също вещество (елей) да лекуват всякакви болести, ако 
апостолът е говорел само за простото лекуване с елей чрез ръцете на някакви стареи, 
или дори презвитери. Очевидно е, че у апостола елеят се взима само като видимо 
вещество за тайнството - елеосвещение; а затова той и говори, че не елеят, а молитвата, 
която е плод от вярата, ще спаси болния, и Господ ще го дигне. Най-после - 5-то, плод 
от посещението на църковните презвитери и тяхното лековито молитвословие се явява, 
според апостола, не само изцеряването на болния, но и това, че “аще грехи сотворилъ 
есть, отпустятся ему”. Тези думи на апостола Яков не оставят вече място за никакво 
съмнение, че той говори не за друго, а именно за тайнството - елеосвещение и 
благодатните негови плодове - не само за тялото, но и за душата на прибягващите, до 
неговата лековитост, болни. 
 Откъдето се вижда, че апостолът заповядва да се извършва тайнството 
елеосвещение, не само над опасно и смъртно болните, но и над всякакви болни изобщо? 
Този въпрос се поражда от неправилното учение за тайнството елеосвещение на 
римската църква, която го нарича “последно помазване” (extrema unctio) и извършва 
само над умиращи, като че ли изпровождайки ги на онзи свет. А ап. Яков пряко указва 
целта на извършването на елеопомазване над болния: “щото молитвата на вярата да 
спаси боледуващия и да го въздигне Господ”. Следователно, не за разгонване само 
смъртния страх в душата на умиращите или опасно болните, а именно за оздравяване 
заповядва св. Яков да се викват църковните презвитери, и съвсем не умиращи болни 
има в мисълта си апостолът, а напротив - такива болни, които очакват оздравяване: 
“болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитеры церковныя!” Самата дума “да 
призоветъ” говори не за безнадеждно болен или изгубил съзнание, а напротив - за 
запазил всичката сила на волята си, и вярата в целебното действие на елеопомазанието, 
и желанието да си възвърне здравето. Ако бе нужно да се викат презвитерите само в 
смъртни опасности за напътстване към задгробния свят, то това щеше само да внуши на 
болните ужаса от смъртта и щеше да ги отвърне от самото тайнство, - което, разбира се, 
и става в римската църква, въпреки ясната повеля на ап. Яков. 
 
 Ст.16. Исповядайте убо другъ другу согрешения, и молитеся другъ за друга, яко 
да исцелеете. Въз основа на съединителната частица ”убо” можем тези думи на 
апостола да смятаме като продължение на предходните негови думи за тайнството 
елеосвещение и да виждаме в тях 
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указание на тайнството изповед, което в апостолските времена се съединявало с 
тайнството елеосвещение. По тълкуването на св. Златоуст, апостолът говори тук имено 
за изповядване греховете пред презвитерите. Ето неговите думи: “вие, боледуващи, 
изповядвайте греховете си пред презвитерите, а вие презвитери, молете се за болните” 
(За свещенството, І, ІІІ). - Много бо можетъ (ijscuvei) молитва праведнаго 
поспешествуема (ejner/goumevnh) = усилената (подкрепената, подпомогната от 
молитвените въздишания на няколко презвитери) молитва на праведния много може, т. 
е. е в сила да направи. Думата “праведнаго” показва, че апостолът съветва да 
изповядваме греховете пред човеци, обладаващи християнско съвършенство, чиято 
молитва е по-силна от молитвата на другите, - каквито трябва да бъдат презвитерите, 
облечени с особено благодатно пълномощие за извършване тайнствата, или изобщо 
предстоятелите на църквата, за които по-горе се говори, че тяхната молитва на вярата 
изцерява болните.  
 Ст. 17. Лета три и месецъ шесть. В ІІІ Цар. 18:1 се говори само за три години, 
но, вероятно - от отиването на Илия в Сарепта, а не от началото на глада. Иисус 
Христос определя глада също така на 3 Ѕ години (Лука 4:25). 
 Ст. 19 - 20. Сами по себе тези думи на ап. Яков са съвършено ясни и понятни, но 
ние трябва да забележим и разберем от тях, каква превъзходна цена в Божите очи имат 
делата на милостта, собствено духовната. Разсъждавайки по-горе за делата на 
милостта към нищите и бедните, апостолът говори само, че тия дела трябва да бъдат 
естествен плод на живата и действена наша вяра (1:27; 2:14-17); а тук направо обещава 
покриване на много грехове и спасяване на душата от смърт за възвръщане грешника 
по пътя на истината и добродетелта. Така е то, разбира се, и всъщност; понеже колкото 
душата е по-драгоценна от тялото, толкова и делата на духовната милост трябва да 
бъдат по-високи и по ценни от делата на телесната милост. Със своето учителство от 
катедрата, със своето авторитетно слово по разни случаи на житейски сношения с 
пасомите, а най-вече с примера на своя безукорен и духовен живот, те най-добре от 
всеки друг могат да изправят грешните и отвърналите се от пътя на истината и да ги 
обърнат отново в пътя на добродетелта. Със спасяването на грешника, те, по думите на 
апостола, ще спасят своята собствена душа и ще покрият много свои грехове. Каква 
висока награда! 
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Първо послание на апостола Петър. 
 

Сведения за писателя. 
 

 Апостол Петър, който първоначално се е наричал Симон, бил син на Йон и брат 
на Андрей Първозвани, родом от град Витсаида галилейска, и се е занимавал в 
риболовство (Мат. 16:17; Йоан 1:45; Мат. 4:18). Той бил женен и имал къща в 
Капернаум (Мат. 8:14; Марк 1:29; Лука 4:38); на апостолско служение бил повикан от 
Самия Спасител по онова време, когато с брата си Адрей ловял риба на Генисаретско 
езеро (Лука 5:8). Тръгнал след Спасителя, той при всеки случай Му изразявал своята 
особена преданост и ревност, за което и се удостоил с особена близост до Господа 
заедно с Зеведеевите синове (Лука 9:28; Мат. 17:1; Лука 8:51; Мат. 26:37). Веднъж, след 
пламенно изповядване на Иисус Христос за Син Божи от името на всички апостоли, 
Господ го нарекъл камень (Петър) за неговата твърда вяра и върху този камък на 
Петровата вяра обещал да построи Своята църква, на която и адовите врати няма да 
надделеят (Мат. 16:18). Трикратното си отричане от Христос по време на страданията 
Му, св. Петър измил с горчиви сълзи на разкаяние; така че Спасителят след 
възкресението Си му възвърнал Своята любов (Марк 16:1) и отново го възвел в 
апостолското достойнство, като му поръчал три пъти (според броя на отричанията) да 
пасе агнетата и овцете Му (Йоан 21:16-17). В деня на слизането на Св. Дух върху 
апостолите във вид на огнени езици, ап. Петър произнесъл реч пред изумения народ и 
обърнал към Христос до 3 000 вярващи (Деян. 2:14 и нат.). Друг път, след чудесното 
изцеряване на хромия от рождение при червените врати на йерусалимския храм, 
същият ап. Петър произнесъл пред поразените зрители на чудото вдъхновена проповед 
за Иисус Христос, с Чиято сила се е извършило чудото; за това той бил затворен от 
юдейските свещеници и садукеи в тъмница заедно с ап. Йоан; но на другия ден двамата 
апостоли пред събранието на началниците и първосвещениците безстрашно изповядали 
Христос за Син Божи и смело отговорили на техните заплашвания, че ще се покоряват 
повече на Бога, отколкото на тях (Деян. 4:1 и нат. ). От нататъшните по-крупни събития 
от живота и по-светли черти на св. Петър можем да отбележим неговата ревност за 
чистотата и безкористието на първоначалното християнско общество, което се 
проявила в чудесното смъртно наказание 
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на Ананий и Сапфира (Деян. 5:1 и нат.); а също така и изобилието на изливалата се от 
него чудодействена благодат, тъй че изнасяли болни на улицата и ги слагали на 
постелки и кревати, за да може поне сянката на минаващия Петър да осени някого от 
тях (Деян. 5:15). Когато след това самаряните били кръстени от ап. Филип, то за 
низвеждане върху им на Святия Дух отишъл при тях Петър с ап. Йоан; при това ап. 
Петър изобличил и отлъчил Симон влъхва, който поискал с пари да купи право и власт 
да низвежда Св. Дух (Деян. 8:18 и нат.). След няколко време в Иопия в тайнствено 
видение на плащаница, изпълнена с разни зверове, Господ открил на ап. Петър волята 
Си за езичниците и безпрепятственото им приемане в църквата, след което апостолът 
кръстил езичника Корнилий, и след това той вече не се стеснявал да яде с езичници, да 
беседва с тях, да им проповядва за Христос (Деян. 10:10 и нат.). След това той отишъл в 
Антиохия (Гал. 2:11). В 37-ма год. след Р. Хр., когато ап. Павел дошъл в Йерусалим 
след своето обръщане, то намерил тук и ап. Петър, у когото прекарал 15 дни; другите 
апостоли вече всички се били разотишли по разни страни да проповядват Евангелието, 
освен Яков, брата Господен, който заемал епископската катедра в самия Йерусалим. 
 Св. Лука нищо повече не разказва в Деяния на апостолите за живота на ап. 
Петър до самото му затваряне в тъмница при Ирод Агрипа (Деян. 12:3 и нат.) през 44-та 
година. По такъв начин между 37-ма и 44-та година трябва да бъде поместено всичко, 
което се разказва в църковната история на Евсевий за благовестническите трудове на 
ап. Петър в Понт, Галатия, Витиния, Кападокия и Мала Азия, и след това във Вавилон, 
откъдето и писал той първото послание до християните в гореспоменатите страни. След 
това, по предание, той минал в Гърция, проповядвал в Коринт (І Кор. 1:12) и, най-после, 
към края на живота си дошъл в Рим, където с другия велик апостол Павел и приел 
мъченическа смърт за Христос в 66-та или 67-ма година, като бил разпнат с главата 
надолу. 
 

 
Първоначални читатели на посланието. 

 
 Сам ап. Петър в надписа на посланието си посочва лицата, за които 
първоначално прездназначил посланието си. Той говори, че пише на избраните 
пришелци, разсеяни въ Понтъ, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния (1:1). Под тия 
преишелци трябва да разбираме главно повярвалите евреи, понеже св. Петър бил 
предимно апостол на  
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обрязаните (Гал. 2:7), и към тях, разбира се, по обстоятелствата на своето време, имал 
особено подбуждение да пише. Но между неговото паство имало, вероятно, и не малко 
езичници, за които той също така не е могъл да не мисли. Някои места на посланието 
съдържат ясни намеци за това; така например, мястото, където ап. Петър говори на 
читателите си с думите на пророк Осия, че те някога не били народ, а сега са народ 
Божи, всякога непомилвани, а сега са помилвани (2:10); също така и мястото, където 
той припомня на читателите си, че до обръщането си те били потъвали във всички 
езически неприличия (4:3-4). До същите християни е било изпратено и посланието на 
ап. Яков. 
 

Повод за написване на посланието. 
 
 Това послание ап. Петър изпраща чрез Силуан, постоянния спътник на ап. Павел 
(І и ІІ Сол. 1:1) и известен на малоазийските църкви (Деян. 15:40). Това ни дава право 
да заключим, че най-близък повод за написване на посланието от ап. Петър било 
идването при него във Вавилон на Силуан, с известие за затварянето на Павел в 
тъмница, отначало в Кесария (Деян. 23:33), после в Рим (28:30), и за тежкото 
положение на малоазийските християни, които били преследвани от юдеите и от 
езичниците. Наистина, от посланието се вижда, че християните много търпели за своята 
вяра и за своя, виждащ се на езичниците странен начин на живот (І Петр. 2:19; 3:14; 
4:12 и нататък). Общественото мнение за християните било неблагоприятно за тях (4:4); 
езичниците ги обсипвали със злословия (2:12; 3:16) и самото християнство смятали за 
опасно суеверие. Дори в семействата християните срещали ненавист и вражда от 
нехристияните (3:1). Тяхното отклонение от идолопоклонството се виждало на 
езичниците за безбожие; отдалечаването от общественото нечестие - ненавист към 
хората; потайността и тайнствеността в извършване на богослужението - заговор и 
престъпление. И в такова състояние се намирали християните по целия свят (5:9). Към 
тези чисто външни беди се присъединили и вътрешните. В много места на Мала Азия, 
както се вижда от посланията на ап. Павел, се появили лъжеучители, които, уж 
опирайки се на авторитета на най старите апостоли, въставали против авторитета на ап. 
Павел, който усилено се е борил за свободата на езичниците от игото на Мойсеевия 
закон. Посланията на ап. Павел, макар и да постигали своята цел - изобличавали 
неправдата на  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
27 

 
лъжеучителите, но не отнемали от тях възможността да вредят чрез прикриването си с 
имената на знаменитите апостоли. 
 
 

Цел на посланието. 
 

 По повод на гореизброените прискръбни обстоятелства, в които малоазийските 
християни били поставени и от външните врагове - гонители, и от вътрешните 
измамници - еретици, ап. Петър така означава целта на своето до тях послание: “това 
накратко ви написах по Силуан, верния, както мисля, ваш брат, за да ви утеша и 
засвидетелствам, че това е истинска благодат Божия, в която стоите” (5:12), т. е. пред 
вид неблагоприятните обстоятелства ап. Петър иска да утеши християните, да укрепи 
тяхното търпение в настоящите и предстоящите беди от страна на езичниците и, 
въпреки уверенията на лъжеучителите, да ги увери, че проповядваното там от ап. Павел 
слово е истинска Божия благодат. Че ап. Петър могъл да има пред вид тази последната 
цел, особено се доказва чрез сходството на първото Петрово послание с посланията на 
Павел до римляните, ефесяните и др., в учението и в много от изразите. Като прочел 
посланията на ап. Павел, може би донесени до него от Силуан, и като узнал за 
клеветите на лъжеучителите против Павел, че уж последният изопачава истинското 
учение, ап. Петър в посланието си се докосва до много пунктове на проповядваното от 
Павел учение и, дори, буквално повтаря неговите изрази. 
 
 

Време на написване. 
 

 За времето на написване на посланието можем да се основаваме главно на онова 
обстоятелство, че при ап. Петър се намирали тогава Силуан и Марко, от лицето на 
които и се изпраща в края на посланието поздрав (І Петр. 5:12-13). Тези две лица били 
добре известни на малоазийските християни; двамата неотлъчно придружавали ап. 
Павел, който някога се подвизавал сред тези християни. Понеже те могли да оставят 
своя учител само след затварянето му в тъмница, което станало около 62-та година, то 
след неголям промеждутък от време, след тази година било написано, вероятно, и 
първото Петрово послание. Това мнение се потвърждава особено и от това, че за Марко 
сам ап. Павел писал от римския затвор, какво той (Марко) има намерение да посети 
малоазийските страни (Кол. 4:10). А понеже, от друга страна, това послание 
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се смята за твърде близко по време до второто послание, написано от ап. Петър не 
много преди неговата смърт (ІІ Петр. 1:13 - 15), станала в 67-та година, то написването 
на първото негово послание се отнася по-определено към времето между 62 и 63-та 
години. 
 

Място на написване. 
 
 Мястото на написване апостолът направо указва в края на посланието, като 
праща поздрав от църквата във Вавилон (5:13), в който град той написал посланието. Че 
това не е алегоричният Вавилон от Апокалипсиса (Откр. 14:8; 17:5-9-18), т. е. не е Рим, 
както тълкуват римските писатели, а е действителният Вавилон Ефратски, можем да се 
убедим от простото съображение, че прощалните поздрави никога не се пращат от 
алегорични някакви места и градове, а винаги от действителни, и че ако апостолът имал 
мисъл да изобличи Рим, както писателят на Апокалипсиса, то това би изразил не с 
откъслечно само наименование, а по-пространно, и не би оставил това нещо за 
последния ред на своето послание. Косвено доказателство на туй, че посланието е 
написано във Вавилон, а не в Рим, служи и това, че в гл. 1, ст. 1 се изброяват 
малоазиатските провинции по направление от изток към запад и югозапад, т. е. в онзи 
порядък, в който трябвало да мине тази област носилият това апостолско послание 
Силуан. 
 Що се отнася до 25 годишното епископство на ап. Петър в Рим, за което говори 
блаж. Йероним, то на това свидетелство, взето от преданието на римската църква, се 
противопоставя мълчанието на книга Деяния на апостолите за престоя на Петър в Рим 
(Деян. 28:11-31) и отсъствието на поздрави до него от Павел в посланието до римляните 
(гл. 16-та) и от него до другите християни в Павловите послания от Рим. Всички древни 
свидетелства единодушно говорят само за мъченишката смърт на ап. Петър в Рим. Но 
той е могъл да дойде в Рим от Вавилон към края на своя живот. 
 

Последователен екзегетичен анализ на посланието с отделно 
обяснение на някои стихове. 

 
 В посланието не се забелязват отдели, разграничени с някакви основни мисли. 
Една мисъл и цел влага апостолът в цялото послание: чрез разни боговдъхновени 
наставления да подкрепи и възвиси нравствения живот 
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на угнетените малоазиатски християни. Но в първите две глави апостолът прави това, 
като разкрива величието и славата на дареното ни спасение в Иисус Христос, което 
нещо и придава догматична отсянка на целия този отдел. В останалите три глави на 
посланието преобладават изключително нравствени наставления. В цялото послание 
ние виждаме предишния ревностен и предаден на Христос ученик, но вече кротък, 
проникнат с духа на любовта и покорността. Знаейки от собствен опит слабостта на 
човешкото сърце, апостолът с особена трогателност увещава християните към бодрост, 
търпение, постоянство в вярата и взаимна любов. 
 
 

Приветствие на християните и благодарност към Бога, Който 
ни е призвал към свят живот (1:1 - 12). 

 
 Апостол Петър приветства малоазиатските християни (юдеи и езичници, които 
не били коренни жители на Мала Азия), избрани по предузнанието на Бога Отца да 
бъдат изкупени чрез кръвта на Иисус Христос (1:1-2). Вярващите трябва да благодарят 
на Бога, Който им дал в Христос упование за получаване нетленно наследство на 
небето. Като награда за понесените изкушения, то ще им бъде дадено при явяването на 
Иисус Христос, т. е. при второто Негово пришествие (3-9). Вехтозаветните пророци 
искали да узнаят предназначената за християните благодат, но откритото на тях от Духа 
Христов послужило само на нас, но не и на тях. И небесните ангели желаят да 
проникнат в тайната на нашето спасение (10-12).  
 Ст. 2. По прозрению (kata; provgnwsin) Бога Отца - по предведенето, 
предузнаването на Бога Отца. Това е същото, което ап. Павел говори за избраните 
християни: които Бог предузна, тях и определи да бъдат подобни на образа на Своя Син 
(Римл. 8:29). Во святыни Духа - при осветяване от Духа (указание на тайнството 
кръщение). В послушание - избрани, за да се покоряват на закона Христов, тогава когато 
другите се оказват изоставени с тяхното противене на Христос. Кропление крове Иисусъ 
Христовы - да бъдат поръсени с Христовата кръв, т. е. избрани да встъпят в нов завет, 
както Божият народ при встъпване във Вехтия завет бил поръсен с жертвена 
предобразователна кръв (Изх. 24:8).  
 Ст. 3. Мисълта на апостола е тази, че цялата сила и живот на християнското 
упование придава Христовото възкресение, като завършен факт на Христовата победа 
над смъртта и залог на всеобщото възкресение и живот в бъдещия век. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 

 
 Ст. 9. Приемлюще кончину вяра вашей, спанение душамъ - като получите края 
(резултата, целта) на вашата вяра - спасението на душите. 
 Ст. 11. Духът се нарича Христов не в смисъл на изхождане и от Сина, както 
твърдят католиците, а в смисъл такъв, че пророците получавали дара на пророчеството 
от Христос. Според разбирането на църковните отци (ап. Варанава, Игнатий Богоносец. 
Юстин мъченик и Ириней) пророците били ученици на Иисус Христос, както и 
апостолите, или че в тях е говорило самото Слово Божие - Иисус Христос. 
 Ст. 12. Въ няже желаютъ ангели приникнути. Многоразличната Божия 
премъдрост, скрита в тайната на Троичното същество и дивно проявена в изкупването 
на падналия човек, става предмет на съзерцание от небесните духове и на прославяне 
Бога от тях. Като се радват за спасението на човека (Лука 15:10) и стават по волята 
Божия известители и служители на тайната за въплътяване на Сина Божи, те, по 
свидетелството на апостолите, желаят и да проникнат в тази тайна и да се преклонят 
пред името на Иисус Христос (ср. Еф. 3:10; Фил. 2:10; Евр. 1:6). 
 
 

Съвети за истинско-християнски живот (1:13; 2:10). 
 

 В приветствието апостолът каза за призоваването на вярващите към свят живот. 
Тук посочва с какви средства се постига светостта и какви са нейните следствия. За 
средства трябва да служат препасването чреслата на ума, т. е. внимателното събиране 
своите сили и приготвяне за дейност, и бдителността, т. е. свободата на духа от 
приспивните съблазни на греха (13). Условие за това апостолът поставя детската 
послушност на волята Божия (14); пример посочва в Самия Бог, Който призовава към 
светост (15-17), а подбуждение към светост намира в обстоятелството, че християните 
са изкупени с драгоценната кръв на непорочния агнец Христос и на предназначени за 
вяра и упование на Бога (18-21). Първо следствие от такъв стремеж към святост ще 
бъде постоянното братолюбие, понеже възродените от божественото слово придобиват 
и свойствата на живия и вечно пребъдваш Бог (22-25). Друго следствие ще бъде 
младенческата кротост и незлобие. Подобно на младенците, християните трябва да 
обикнат не грубата храна, а словесното мляко (2:1-3) и, като назначени да бъдат живи 
камъни в славното здание на Христовата църква, трябва да бъдат свети и благоприятни 
на Бога и не трябва да се  
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срамуват от Иисус Христос, този крайъгълен и драгоценен камък на Сионската църква 
(4-8). Със своя живот християните трябва да оправдаят своето високо избиране и да 
проповядват съвършенствата на Бога, Който ги е повикал в светлината (9-10). 
 Ст. 20. Сина Божи още преди създаването на света бил предназначен от Бога 
Отца да изкупи човека. Светите отци, съгласно учението на апостолите за това (ср. Еф. 
1:4; ІІ Тим. 1:9), вече в съвета на пресвета Троица, станал преди направата на човека 
(Бит. 1:26), виждат решение на Сина Божи да приеме върху Себе Си делото за 
възстановяване на човека, чието падение било предвидено. 
 Гл. 2:2. Словесное и нелестное (a]dolon) млеко возлюбите. Родените от словото 
на живия Бог трябва и да се хранят със словесно мляко, т. е., със същото евангелско 
учение, със същата благодат, която ги е възродила за спасение. Младенците също така 
се хранят с мляко, но твърде рано към тази храна се примесва или присъединява друга 
някаква. За християнина такъв примес и прибавка не трябва да има: неговата храна 
винаги трябва да бъде нелестна, нелъжлива, неподправена, без всякакви примеси. 
 Ст. 3. Понеже вкусисте, яко благъ Господъ, т. е. изпитахте върху себе си 
действието на Божията благодат в християнските тайнства.  
 Ст. 4-8. Пророк Исаия (28:16) предсказал за основаването в Сион на нов 
величествен Божи храм, в основата на който ще бъде турен драгоценен камък. 
Псалмопевецът (117:22) предсказал и това, че строителите ще отхвърлят този 
краеъгълен камък, смятайки го като че ли негоден за такова здание. Иисус Христос 
(Лука 20:17) ни разяснил, кой е именно този камък, и обещал да построи Своята църква 
така, че и адовите врати да не могат да й надделеят. Този жив, т. е. даващ на всички 
живот, камък е Той Сам. Върху Него, като върху краеъгълен камък, въз основа на 
апостолите и пророците се строи духовен дом, свят храм, от живи камъни, т. е. от 
вярващите, които са получили Духа всеоживяващи и не са умъртвени от греховете 
(Римл. 6:11). Вярата и надеждата на онези опори, които поддържат тези живи камъни 
върху непоклатимата основа - Христос, а любовта е онази крепка връзка, която ги 
съединява с основата и помежду им. Ап. Павел употребява същия образ за внушаване 
единодушие на вярващите, които произлизали от разни народи (Еф. 2:20-22). 
 Ст. 9. Царское священие (iJeravteum/a) - царство от свещеници. Прокарвайки строг 
паралел между Вехтия и Новия Израил, апостолът употребява изрази, с които юдеите 
от древни времена означавали най-желаните за себе си 
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предмети и предимства на своя род, и които за тях били най-силно подбуждане към 
свят живот. Чрез Мойсей Бог обявил на Израил, че ако той слуша Божия глас и пази 
Неговия завет, то ще бъде народ избран измежду всички народи, царство отъ 
свещеници и народъ светъ (Изх. 19:5-6). Израил наистина представял себе си за нещо 
като царство от свещеници, понеже самото свещенство е посвещаване, отделяне нещо 
на Бога, а тук се избирал и посвещавал на Бога цял народ, осветен от Бога и получил от 
него особени дарове. В такъв именно и, дори, в по-висок и по-пълен смисъл това 
освещаване и свещенство принадлежи на вярващите в Христос. В този същия смисъл, 
по израза на тайновидеца, Господ Иисус Христос направил всички нас царе и 
свещеници на Бога, Своя Отец (Откр. 1:6), или - както същият ап. Петър ни внушава по-
горе, - ние всички трябва, като живи камъни, да строим от себе си дом духовен, 
свещенство свето, за да принасяме духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Иисус 
Христос (2:5). Християните са човеци, обновени от Духа. И ако висшето назначение на 
човека и неговото предимство е да бъде образ на Бога на земята, да проявява в своя 
живот и действия чудните съвършенства на своя Творец, то толкова повече висшето 
предимство и назначение на избрания християнски народ е - да проявява в своето 
призвание и живот, съобразен с исканията на Евангелието, съвършенствата на Бога, 
Който го е призвал от тъмнината на неведението и нечестието в чудната светлина на 
Боговеденето и добродетелния живот. 
 От думите на ап. Петър в този стих никак не можем да вадим заключение, както 
това правят някои непризнаващи авторитета на църквата сектанти, че той допуска 
възможност да минем без йерархия, като видимо Христово учреждение, отделно от 
миряните. Апостолът тук предлага само нравствени назидания на читателите си и ги 
призовава към святост. Да се каже: “бъдете свети като свещеници” не само не значи, че 
свещениците не са нужни; а напротив, че свещеници непременно трябва да има, за да 
служат като образци и примери на светост. 
 

Покорност на властите и безропотно понасяне на  
обидите (2:11-25). 

 
 
 След посочване предимствата и предназначението на християнския живот, 
апостолът моли християните, като пришелци и странници в този свят (Евр. 11:13; Фил. 
3:20), да се пазят от плътската похот, въставащи против 
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душата; така щото, езичниците, които ги злословят, като злодейци, като видят добрите 
им дела, да прославят Бога в деня на посещението, т. е. в деня на обръщането им от 
Божията благодат към християнството по убеждение в светостта на християнския 
живот (11-12). Християните трябва да се покоряват на всяко човешко началство, за 
Господа: било на царя, като на върховна власт (яко преобладающу) - макар тя да бъде 
иноверна, дори, езическа, - било на управителите, като на от него пращани за наказване 
престъпниците и за насърчаване правещите добро. Като свободни (в християнски 
смисъл, т. е. не служещи робски на своите похоти и страсти), а не като употребяващи 
свободата за прикриване злото (не яко имуще свободу прикровение злобьи), като слуги 
на Бога, християните трябва всекиго да почитат, братята си да обикнат, от Бога да се 
боят и царя да почитат (13-17). Слугите трябва да се покоряват не само на добрите и 
кротки господари, но и на грубите, по примера на кроткия Христос, Който, като бил 
злословен, не отговарял със злословие; страдайки, не застрашавал (не прещаше - oujk 
hjpeivlei), но предавал това на Праведния Съдия. По-добре е християните да страдат 
невинно, отколко да се подлагат на наказание за прегрешения, понеже и Христос 
невинен пострадал за нас, за да ни остави пример на търпение и със Своите страдания 
да ни изцери от греховете (18-25). 
 Ст. 13. Человечу созданию. Св. Писание всякога и навсякъде гледа на властите 
като на институти законни и изисква подчинение на тях. Искането на апостола имало 
особено значение за християните от юдеите, които, като синове на свободата (Йоан 
8:34), били склонни да не се покоряват на езическите власти. Апостолът предава друго 
значение на тази свобода.  
 Ст. 21. На сие бо и звани бысте. Невинното страдане за добри дела не е само 
случаен дълг на християните, но постоянно и необходимо тяхно призвание. 
 Ст. 23. Судящему праведно, т. е. на Съдията-Бога, Комуто Иисус Христос предал 
Своя дух на кръста, или съденето на враговете. Вулгата чете judicanti injuste (судящему 
неправедно) и подразбира безропотното Христово подчинение на съда при Пилата и 
синедриона.  
 Ст. 24. На тял Своем на древо. Както във Вехтия Завет първосвещеникът 
изповядвал греховете на народа над главата на козела за отпущение, и този козел ги 
отнасял в непроходима земя, тъй и тук Иисус Христос приема върху тялото Си 
греховете на човечеството и ги издига на кръста, за да ги умъртви заедно с смъртта на 
тялото Си. 
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Отношенията между мъжете и жените (3:1-7) 

 
 Съпружеските отношения между лицата от различни вероизповедания 
представяли най-много случаи за християните да покажат превъзходството на своята 
вяра пред езическата и юдейската. Апостол Петър обръща вниманието на съпрузите 
върху тези изгодни условия за показване на своя свят живот и за привличане в 
християнството и другите лица на семейството. Жените християнки трябва със своя 
живот, без слово, т. е. без проповед, да склоняват мъжете да приемат християнството. 
Украшение на жените трябва да бъде не плетенето на косите и не накитите, а 
душевните качества: кротост и мълчаливост, а така също покорност на мъжете, за което 
прекрасен пример представя Сара, Авраамовата жена (1-6). От своя страна и мъжете 
християни трябва да се отнасят с жените благоразумно и кротко, съответно на тяхната 
естествена слабост и на тяхното участие в наследяване на благодатния живот (7). 
 Ст. 3-4. Не можем да не видим тук, че апостолът не осъжда и не забранява 
външните украшения за жените, но съветва, щото такива украшения да не бъдат 
изключителен предмет на занятия у жените и главно средство за привличане сърцата на 
мъжете. Главното внимание на жената трябва да бъде съсредоточено върху душевните 
качества - кротост и мълчаливост. Тази красота е неизменна (a[fqar/toV) и повечето пъти 
е скрита от хорските погледи, но тя се забелязва от мъжа и е ценна пред Бога. 
 Ст. 7. В грижите си за добрите взаимоотношения между християните ап. Петър 
обръща внимание и на сравнителната с мъжете слабост на женския пол в отношение 
както физическо, тъй и душевно, и съветва мъжете да се отнасят с жените 
благоразумно, без да злоупотребяват с правата и силата и без да отстъпват от правилата 
на чистия живот (ср. І Сол. 4:3-5). Обноските на мъжа християнин със своята жена 
трябва да се основават на онзи висок възглед за жената, че и тя е такъв също храм или 
съсъд на Духа Божи, както и мъжът, понеже в царството Божие няма нито мъжки пол, 
нито женски (Гал. 3:28), и всички са наследници на благодатния живот, - и на жените, 
като на наследници, трябва да бъде указвана от съпрузите чест, наравно с мъжете. 
 

Наставления за добродетелен живот и търпение 
по примера на Христос (3:8-22). 

 
  
 Братолюбие, милосърдие, кротост, неотмъстителност, любов към враговете, 
въздържане на езика, отклоняване от злото - ето главните добродетели, които апостолът 
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предлага на всички християни (8-13). Но особено, приспособително към 
обстоятелствата на християните, апостолът им внушава търпеливост в гоненията и 
готовност да дават отговор за своето упование, като им показва предимството на 
невинното страдание. По-добре е да се пострада за добри дела, отколкото за лоши; 
понеже и Христос, за да ни приведе до Бога, веднъж пострада за нашите грехове, 
праведник за неправедниците, и дори бе умъртвен по плът. Но след туй започна 
Неговата слава. Като оживя с духа и слезе в мрачните адски затвори, Той и тях осия с 
блясъка на Своето възкресение и, като властен победител над смъртта, из сърцето на 
ада избави всички мъчили се там жертви, които очаквали своето избавяне и радостно 
приели Неговата проповед, - дори такива жертви, които се показвали неотнимаема 
плячка на ада, - именно, погиналите във вълните на потопа хора. А примерът на 
спасените осем души от Ноевото семейство в ковчега трябва да въодушевява с надежда 
и търпение и християните, обкръжени от бездната на греховния свят и, като че ли, 
плаващи в океана на всевъзможните изпитания от синовете на този век. Подобно на 
този предобразъ (т. е. на плаващия ковчег) и нас сега спасява кръщението, чиято 
спасителна сила се усвоява чрез вяра във възкресението на Иисус Христос. А сам Иисус 
Христос чрез страданията се изкачил на небето и седи отдясно на Бога, и на Него се 
покорили ангелите, властите и силите, т. е. покорили му се според Неговото човечество 
(14-22). 
 Ст. 15. Готови же присно ко ответу (pr/o;V ajpologivan). Положението на 
християните сред юдеите и езичниците през времената на апостолите представяло 
много случаи за въпроси относно упованието на християните. Езическите и юдейски 
власти, срещайки мъжествената готовност на християните да понесат всичко за своите 
вярвания и, дори да умрат за тях, с удивяване питали за причините на такава, по тяхно 
мнение, безумна решимост и за техните надежди в задгробния живот. Християните 
трябвало да разкрият пред запитвачите, че тяхната готовност за понасяне мъчения не е 
безумна, а има твърда основа в обещанията на Иисус Христос. Освен това и 
добродетелният живот на християните, също като тяхното пренебрежение към 
страданията, могло да предразположи невярващите към приемане на християнството. 
Трябвало и на тия невярващи да се укажат очакванията на християнската вяра. Така че, 
съветът на апостола - да бъдат християните готови за отговор - е повикване на 
страдания за Христос и призив за разпространяване на Христовата проповед. 
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 Ст. 18-20. Тук се заключава твърде важно учение за слизането на Иисусъ 
Христосъ въ ада. Явяват се три въпроса: къде е слязъл Иисус Христос, защо е слязъл и 
на какви духове е проповядвал? а) Мястото, където слязъл Иисус Христос, апостолът 
нарича тъмница (fulakh;). С това име той назовава малко известната на нас област, 
където отиват и прекарват душите на умрелите хора. Вехтозаветните човеци тази 
област наричали с общо име шеол или преизподня, което на гръцки се нарича ад, но не в 
настоящия смисъл ад, като място за мъчение само на грешниците, а в общ смисъл - 
царство на мъртвите (Бит. 37:35). Наричайки това място тъмница или затвор, апостолът 
очевидно му притисва нещо стеснително за човешкия дух, нещо пречещо на 
свободното проявяване на неговите сили и, изобщо, нещо неприятно и нежелано. 
Такова било това място до идването на Спасителя за всички изобщо някога умирали 
хора, макар, разбира се, степента на тяхната праведност, както и степента на тяхното 
нечестие, да се отразявали в съответни степени на тяхното затваряне в шеол, т. е. не на 
едно място и не в еднакво състояние се намирали душите на умрелите патриарси и 
душите, напр., на хората, погинали по време на потопа, за които частно говори 
апостолът. б) Защо Спасителятъ слезналъ в ада? На това отговаря апостолът, като 
говори, че Христос слязъл в тъмницата да проповядва на духовете. Предмет на тази 
проповед било, разбира се, това, че спасението на хората се извършило, че този 
Спасител е Сам Той, Синът Човешки, слязъл в преизподнята на земята при адовите 
затворници, и че единствено и всеобщо средство за спасението на хората е 
нравственото единение с Него, т. е. че всеки, който повярва в Него като във въплътен 
Син Божи, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден (Марк 16:16). Че 
действително такава била същността на Христовата проповед в ада, на това апостолът 
твърде ясно указва, като нарича тази проповед евангелие или благовестие (4:6); а ние 
знаем че същността на евангелското благовестие е - да вярват човеците, “че Иисус 
Христос е Син Божи, и като вярват, да имат живот в Неговото име” (Йоан 20:31). в) На 
какви духове в ада проповядвал Христос? Своите изрази, че проповедта на Христос 
била обърната към духовете, апостолът по-долу заменя с друг израз: “на мъртвите 
било благовестено” (4:6). И тъй, по апостола, само човешките духове, т. е. душите на 
умрелите хора, били назидавани с проповедта Христова, а не духовете изобщо, 
например падналите ангелски духове. Поради отсъствие в тези последните духове на 
всяка добра възприемчивост, и проповедта към тях би била  
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съвършено безнадеждна, а поради това и напразна. На това именно основание може да 
се предполага, че и в областта на човешките духове били спасени чрез проповедта за 
светлото възкресение и изведени из адовите крепости само онези от тях, в които се 
запазила поне малка някаква възприемчивост към тази проповед и вяра в Христос. Все 
пак във висока степен е радостно отбелязано това, че боговдъхновеният апостол 
значително разширява областта на спасените чрез Христовата проповед хора; защото 
ни ги показва дори там, където по нашите човешки съображения не бихме 
предположили, че ги има, именно, посочва ни, че се спасили онези хора от първия свят, 
които загинали във вълните на потопа, като, навярно, по време на 40 дневния дъжд 
успели да се разкаят за своето нечестие. Че мнозина от тези хора били спасени, за това 
апостолът пряко заявява: на се бо и мертвымъ благовестися, да судъ убо примутъ по 
человеку плотию (т. е. като погинат и пострадат с тяло), поживутъ же (в задгробния 
свят) по Божъ духом (4:6). За да можем да разберем, защо ап. Петър говори само за 
проповедта към загиналите във вълните на потопа души, трябва да обърнем внимание 
на това, че апостолът различава два свята: първия, свършил се с потоп, и сегашния или 
съвременния, предназначен за унищожаване чрез огън (ІІ Петр. 2:5; 3:6-7). Всички 
послепотопни хора той съединява в един свят, който продължава още да съществува и 
който в лицето на немного хора, съвременници на Иисус Христос и апостолите, е чувал 
проповедта за спасението из устата на Самия Спасител, както до Неговото идване я 
чувал от пророците, които проповядвали със същия Христов дух. А към първия свят 
принадлежат всички, които са живели до потопа. Този свят, отделен от Иисус Христос с 
цели хилядолетия, не бил лишен от тази проповед. Иисус Христос дори в ада слязъл, за 
да им проповядва за Своето идване. Апостолът, следователно, имал пред вид да 
спомене тук за всеобщността на спасителната Христова проповед, за нейното 
разпространение и на първия свят, който най-малко от всичко, изглеждало, могъл да 
слуша тази проповед. 
 Ст. 21. Егоже вображение ныне и насъ спасаетъ крещение (не плотския 
отложение скверны, но совести благи воппрошение у Бога) воскресениемъ Иисусъ 
Христовымъ - Егоже (w\) славянският текст отнася към ковчегу, но гръцкият - към воды 
(u{datoV) в 20-ия стих. Ковчегът или, по-правилно, потопната вода, която потопила и 
погребала грешния свят, била предобраз на кръщението. Самото кръщение е образ, 
противобраз (вображение - ajntivtupon), който хвърлял отражение, сянка в потопната 
вода. Смисълът на целия стих ще бъде такъв: потопната вода 
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във Вехтия Завет погребала грешния свят и изкарала Ной в нов по-добър свят, а 
противобразът (ajnti;tupon) на тази потопна вода - кръщението, което не е само 
измиване, отхвърляне плътската нечистота, но обещание (вопрошение - ejperwvthma) пред 
Бога да имаме добра и чиста съвест, и нас сега спасява чрез Иисус Христовото 
възкресение. 
 

Наставления за пазене от езическо нечестие и за взаимна  
любов между християните (4:1-11). 

 
 След посочването в Иисус Христос на безкористен пример за невинно 
страдание, апостолът намира в това за християните силна подбуда да оставят 
предишния греховен живот, въпреки съблазнителното поведение на езичниците и 
тяхното злословие (1-4). Християните не трябва да се страхуват от гоненията, защото на 
всичко ще дойде край. За езичниците настъпва съд, за вярващите край на страданията. 
Християните с бодрост трябва да очакват този край, като запазват любовта един към 
другиго, като служат за обща полза със своите дарования и изпълняват своето дело в 
слава Божия (5-11).  
 Ст. 1. Въ ту же мисль воружитеся, т. е. възбуждайте у себе си такова 
настроение, което е подбудило Иисус Христос да страда за другите. Той страдал 
невинно, търпеливо, смирено, - и християните трябва да изпитват в себе си същите 
чувства, за да могат да достигнат и също такава победа над греха, каквато Иисус 
Христос удържал над смъртта и дявола.  
 Ст. 3. Въ козлогласованихъ - в пиршества, на които се приказвали срамни неща и 
се пеели неприлични песни.  
 Ст. 7. Близкият край е краят на света, макар от апостолските времена до него да 
могат да се минат хиляди години (ІІ Петр. 3:8). Сближава ни с този край нашата смърт. 
 Ст. 8. Любовъ покрываетъ множество греховъ. Сочейки изречението на 
премъдрия (Пр. 10:12), апостолът има пред вид израза на ап. Яков (5:20), че обръщането 
на грешника от заблуждение покрива много грехове. Тук ап. Петър изказва главната 
подбуда за обръщане грешника - любовта. 
 Ст. 11. Аще кто глаголетъ, яко словеса Божия (се подразбира да глаголетъ), т. 
е. като че ли сам Бог говори през неговите уста: назидателно, свято и правдиво. Ако пък 
някой служи, да служи по силата, каквото му дава Бог, т. е. вярно и така изправно, 
както само може. 
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Наставления на мъчениците (4:12-19). 
 

 Апостолът увещава гонените християни, да понасят своите страдания с мисълта, 
че чрез тях те участват в Христовите страдания и чрез това стават участници и на 
Неговата слава. Злословието на езичниците още повече може да увеличи тяхната слава 
(12-14). Като избягва наказанията за престъпления, християнинът не трябва да се 
срамува от наказанието за това, че той е християнин, и в също време, като признава 
своите страдания пред справедливия Божи съд за направените от него грехове, той 
трябва още да благодари на Бога за снизходителността на този съд. 
 
 Ст. 12. Не дивитеся еже въ васъ раждеженио (purwvsei) ко искушению вамъ 
бываемуу, яко чужду вамъ случающуся = не се учудвайте от огненото възпламеняване 
(гоненията), за изпитание пращано на вас, като на странно приключение. 
 Ст. 15. Чуждопосетитель - посегател на чуждото. 
 Ст. 16. Аще ли же яко хритианинъ, да не стыдится. Някои мислят, че името 
християнинъ, било дадено на вярващите първоначално от юдеите или езичниците за 
насмешка над тяхната вяра в разпнатия Христос. И за това мнозина вярващи от юдеите 
се срамували от името християнинъ. Апостолът увещава да се срамим не от това име, а 
от престъпните дела. 
  Ст. 17-19. Тук апостолът внушава, че е нужно сега християните да претърпят 
гонения за християнската вяра, понеже това е време на нейното разпространяване в 
света; а светът може ли да допусне това без борба? Естествено, той ще противопостави 
на вярата всички свои сили и ще повдигне всевъзможни гонения против нейните 
изповедници. По такъв начин трябва, щото съдът, т. е. страданията, гоненията и 
бедствията да се почнат от царството Божие, от църквата, а после те ще се прострат 
върху нечестивците и грешниците, като Божие наказание. “И ако праведникът - 
разсъждава апостолът с думите на премъдрия (Пр. 11:31), - едва се спасява (т. е. достига 
блажено състояние не иначе, освен чрез страдания), то нечестивецът и грешникът де ще 
се яви?” Ето защо, страдащите по Божия воля да предадат Нему, като на верен създател, 
своите души и да вършат добро.  
 

Наставления на пастирите и пасомите (5:1-9) 
и заключение на посланието(10-14). 

 
 Пастирите, - поучава апостолът, - да пасат Божието стадо, като го наглеждат не 
по нужда, но с желание; не за гнусна 
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корист, но от усърдие; и не само като началстват над пасомите, но като дават пример на 
стадото, - за да получат неувяхващ славен венец. Пасомите назидава да се покоряват на 
пастирите, да се смирят пред Бога и само на Него да се надяват. Като знаят за 
постоянната вражда на дявола, който като рикаещ лъв ходи и търси да погълне някого, 
всички трябва да бъдат бодри и да стоят на щрек (1-9). Посланието си ап. Петър 
завършва с благопожелания и приветствия от църквата в Вавилон, от Марко, своя син, и 
от себе си, като предварително се моли за учениците си: да ги усъвършенства Бог, да ги 
утвърди, да ги направи непоколебими (да оснуетъ) в страданията (10-14). 
 Ст. 1. Старцьи (presbutevrouV) - не най-старите по възраст и чест, както дава да 
разбираме прекият смисъл на думата, но най-старите по длъжност пастири, както 
презвитери, тъй и епископи (Тит. 1:5-7; Фил. 1:1; Деян. 20:17-28). В този смисъл 
апостолът и себе си нарича sumpresbuvteroV (съпастир), както и Йоан (ІІ Йоан 1:1; ІІІ 
Йоан 1:1). Свидетел (mavrtuV) не в смисъл само на очевидец, както той нарича себе си, 
когато говори за преображението (ІІ Петр. 1:16), но като проповедник (Деян. 1:8) и, 
дори, като участник (общник - koinwnoJV) в Христовите страдания и слава. По-късно 
думата ma;rtuV, както е известно, станала равносилна на мъченик, който с своите 
страдания засвидетелствал вярата си в Христос. 

Ст. 2 - 4. Апостол Петър характеризира доброто пастирство с три най-важни 
положителни черти, които трябва да бъдат усвоени от всеки пастир. Същевременно на 
тези три положителни черти той противопоставя и три отрицателни, от които пастирите 
трябва да се пазят и да ги избягват.  

Пасите еже въ васъ стадо Божие, посещеюще (ejpiskopoùnteV - като го 
наглеждате) не нуждею, но волею (охотно) и по Богъ (богоугодно) - ето първата и 
основна черта, от която изтичат оснаналите две. Нейната същност състои в това: 
повиканите към пастирство лица да бъдат проникнати от уважение и благоговение към 
пастирското звание; защото само в този случай, като се решават свободно да го 
приемат, те могат след това съчувствено и сърдечно да се отнасят към неговите святи 
задължения. С това, може да се каже, се обезпечава целият понататъшен успех на 
доброто пастирство. Напротив, не може да се очаква този успех там, дето избират 
пастирството, например, като случайно занятие. Обикновено и прискръбно явление е, 
че на избраното и вземано по такъв начин пастирство се 
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гледа като на тежък и неприятен, макар и неизбежен, служебен дълг. Това вече не е 
пастирство, а наемничество. 
 Ниже неправедными пасите прибьитки (гнъни користи, придобивки), но усердно 
- ето втората черта на доброто пастирство, като естествено следствие от първата. Нея 
можем да наречем безкористие. С нея, разбира се, не се иска туй, щото пастирът с 
нищо да не се ползва от своите пасоми, понеже “кто пасетъ стадо, и отъ млека стада 
не ястъ!” - разсъждава по този повод ап. Павел. “Не весте ли, - продължава същият 
апостол, - яко дулающи священная отъ святилища ядятъ; и служащи олтарю со 
олтаремъ делятся? Тако и Господъ повелъ проповудающим благовестие отъ 
благовестия жити” (І Кор. 9:7-13, 14). И ап. Петър забранява не изобщо придобивките 
от пастирството, а само неправедньие прибьитки (aijscrokerdẁV) - гнусните користи. А 
такива има тогава, когато материалната придобивка и своите лични изгоди пастирът 
поставя начело и преди своята дейност, а духовните потребности на паството си 
поставя назад, или изобщо за тях забравя; тогава когато работата би трябвало да бъде 
съвсем наопаки. Никак не трябва да забравят пастирите на Христовото стадо, че 
тяхното усърдие и ревност за духовното преуспяване на пасомите, произтичащи из 
безкористната любов към високото и свято пастирски звание, ще привлекат към тях 
любовта на пасомите, ще възпламенят у тях усърдието и ще ги предразположат към 
пожертвования. Тук е именно изворът на правилните и законни придобивки.  
 Ни яко обладающе причту (пасете Божието стадо, не като господствате над 
него), но образи бьивайте стаду, - ето третата черта на доброто пастирство. Нея можем 
да наречем смиреномъдрие на духа при деятелното попечение за паството. Причту (tẁn 
klhvr/wn) в смисъл на паство (poivm/nion), наследство Божие (klhronomi;a), а не както 
приемат католическите писатели в по-последващия смисъл на думата klh{roV, като 
църковен причт, състоящ от дякони, четци и други лица, подчинени на свещениците и 
епископите. Простотата на йерархичното устройство в първоначалната църква и 
отсъствието на низши служебни длъжности (освен дяконската) не позволяват да се 
приема тази дума в последния смисъл. Множественото  
число klh̀rwn съответства на множеството презвитери, които не трябва да господстват 
над своите паства. Само да се ползуваш от началническите права и чест на 
пастирството и да искаш за себе си само покорност и подчинение от пасомите, а сам да 
се отклоняваш от проповедничеството, управлението и другите трудове на 
пастирството - това значи да бъдеш лош пастир; понеже добрият пастир душата си 
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полага за овците (Йоан 10:11), а не седи празен, величаейки се само със своето 
положение. И именно само този добър пастир, който със своето учение и живот подава 
пример на стадото, ще получи неповяхващ славен венец, когато се яви 
Пастиреначалникът (Иисус Христос нарича Себе Си пастир - Йоан 10:11. За отличие 
от пастирите презвитери апостолът Го нарича Пастиреначалник). - Неувядаемьий 
венецъ - образецът е взет от гръцките и римски войници и борци, които за удържана 
победа във война или в надпревара получавали венец от неувяхващи цветя и дървени 
клончета. 
 Ст. 5. Такоже юнии (т. е. всички не старци, не презвитери, а младши по 
положение в църковното общество, именно паствата или миряните) повинитеся 
старцемъ, вси же другъ другу повинующеся, смиреномудрие стяжите, зане Богъ 
гордымъ противится, смиренньимъ же даетъ благодатъ. Изразът “вси друг другу 
повинующеся” не значи, че и старците трябва да се покоряват на младите, началниците 
на подчинените и т. н. Не, мисълта на апостола не е такава: с думата “вси” той само 
обобщава разните състояния и положения на хората, подчинени на други висши лица. 
Така, децата трябва да се покоряват на родителите, слугите на господарите, жените на 
мъжете, учениците на учителите, - всички на всички в някакво отношение началствени 
лица; но и тия лица по реда си са длъжни да се покоряват на своите началници и т. н., - 
В това отношение и трябва, според апостола, да се проявява взаимността, обозначена у 
него с думите “друг другу”. Смиреномъдрието пък е онова начало, върху което се гради 
възможността на това взаимно съподчинение, привличащо към хората Божията 
благодат. 
 Ст. 12. Силуанъ, по мнението на всички стари тълкуватели, е латинизираното 
име Сила (Деян. 15:22; І Сол. 1:1; ІІ Кор. 1:19), както Лукан от името Лука. Яко непщую 
(wJV logivzwmai) - както мисля, както ми се струва. Моля (parakalẁn) и засвидетелствуя 
= утешавайки и свидетелствайки.  

Ст. 13. Яже въ Вавилонъ соизбранная (suneklekthJ). Синайската Библия и 
Вулгата прибавят ecclesi - церковъ. Някои без основание смятат тази съизбрана за жена 
на Петър, без да обясняват причините за такова название. Марко се нарича Петров син в 
смисъл на обръщане от Петър.  
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Второ послание на апостол Петър. 
 

Повод и цел за написването на посланието. 
 

 “Това е вече второ послание, което ви пиша възлюбени; в тях чрез напомняне 
възбуждам вашия чист разум”, - тъй пише апостол Петър във второто си послание (3:1) 
и с това дава да се разбере, че то се предназначавало за същите читатели, за които и 
първото послание, и че двете имали една и съща цел - възбуждане на чистия разум на 
малоазийските християни, т. е. техния ум и съвест към духовна трезвеност или, както се 
изразява апостолът, към непрестанно помнене проповядваните Христови думи, а също 
така пророчески и апостолски речи (ІІ Тим. 3:1) за появяване на лъжеучители (ІІ Петр. 
3:2-3). Предсказанията на пророците и апостолите започнали да се сбъдват: взели да се 
появяват лъжепророци, които, основавайки се на апокрифни книги, отричали 
значението и силата на Христовото пришествие (1:16), не вярвали в бъдещия съд и 
свършека на света (3:4) и, по такъв начин, от основа оборвали нравственото и 
догматичното християнско учение. Това дало повод на апостола да напише послание, за 
да предпази читателите от лъжеучителите, като противопостави на тяхното лъжливо 
учение истинското свое и на другите апостоли учение. И понеже лъжливите учители се 
докосвали преди всичко до учението на ап. Павел и не признавали достойнството на 
неговите послания, ап. Петър се старае да утвърди тяхната божествена важност, също 
както и истинността на предаденото от него учение (1:12; 3:17). 
 Но най-близък повод за написване посланието е близката смърт на апостола 
(1:13-14). Поради туй посланието се явява като предсмъртно завещание от апостола на 
своите ученици и цялата църква. То е изпълнено с бащински наставления на умиращ и с 
пророчески предсказания на старец, готов да напусне този свят. 
 

Време и място на написване на посланието. 
 

 За времето и мястото на написване на второто послание от ап. Петър можем да 
съдим от следните негови думи: “зная, че скоро трябва да оставя моето тяло (skhvnwma - 
шатра), както и Господ наш Иисус Христос ми яви” (ІІ Петр. 1:14). Ще рече, това 
послание било написано не много преди неговата смърт, която, според преданието, 
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последвала през 67-ма година след Р. Хр. И ако първото послание на ап. Петър се 
отнася към времето между 63-та и 64-та година, то второто трябва да се отнесе към 66-
та година. А понеже последните години от своя живот ап. Петър, по старото църковно 
предание, прекарал в Рим, където и умрял мъченически заедно с ап. Павел, то разбира 
се от Рим и написал той своето второ послание. 
 

Основно съдържание на посланието  
и отношение към посланието на ап. Юда. 

 
 Второто послание на ап. Петър по съдържание и изложение на мислите 
представя много по-голямо единство и вътрешна връзка, отколкото първото послание. 
Имайки намерение да предпази християните от опасното увлечение в разврат, 
проповядван от лъжеучителите, - отчасти появили се, отчасти бъдещи, - апостолът 
цялото послание посвещава на разкриване основните нравствени истини на 
християнството (гл. 2-ра) и опровергаване техните софизми (гл. 3-та). Цялото послание 
има назидателен характер; но частно, в първата глава преобладава нравоучение, във 
втората - изобличение, в третата - пророчество и увещания. 
 Като прочетем втора глава на 2-то Петрово послание и я сравним с посланието 
на ап. Юда, не можем да не забележим между тях пълно сходство не само в мислите, но 
и в изразите. И двамата апостоли със съвършено еднакви черти изобразяват гибелните и 
развратени еретици, чието лъжеучение застрашавало християнската вяра и 
нравственост. За обясняване на това сходство съвършено напразно е заимствувал от 
другия. Ако, по свидетелството на историята (Евсев. 3:20), животът на ап. Юда могъл 
да продължи до последните години на първия век, то твърде естествено е, че той бил 
свидетел на изпълняване Петровото пророчество за появяване на еретици в 
малоазийските църкви (ІІ Петр. 3:3), и това самото изпълнение на пророчеството 
послужило за него като подбуждение да напише своето послание, в което той могъл да 
употреби и действително употребява за изобразяване явилите се еретици такива също 
черти, каквито употребил и апостол Петър, от което потвърдил верността на 
апостолското предсказание (Юда 1:17-18). 
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Изложение на съдържанието. 

 
Съвети за строг християнски живот (1:1-21). 

 
След приветстване християните, получили еднаква с апостолите вяра, ап. Петър 

им напомня, че дарените им благодатно сили за постигане велики обетования трябва да 
бъдат употребени за изкачване по стълбицата на християнските добродетели (1:1-8). 
Без това е невъзможно нито познаване Христос, нито влизане в Неговото царство (9-
11). Причината, поради която така настойчиво напомня за твърдото стоене в 
християнското звание, апостолът указва в своята близка смърт (12-14). Той ще се 
постарае, щото те и след неговата смърт да помнят за Христовото пришествие, в чиято 
действителност той ги уверява като очевидец на Иисус Христовата слава (15-18), и 
указва на пророчествата за второто пришествие, на които не може да не се вярва, 
понеже те са думи на Святия Дух (19-21). 

 
Ст. 1. Християните от езичниците получили също такава благодат, каквато и 

самите апостоли. Lagcavnw - получавам по жребие, хвърлям жребие; toi`V lacou`si pivstin 
- на получилите по жребие вяра. Както при получаване нещо по жребие човешката вола 
или желание са безучастни, а делото се решава като, че ли по указание отгоре, така и 
при избиране християните действало не човешката, а Божията воля. 

Ст. 2. С тези думи апостолът като, че ли иска да каже, че колкото по-съвършено 
и по-пълно става у нас познанието за Бога и Иисус Христос, толкова в по-голямо 
изобилие ни се даряват и духовните благословения. 

Ст. 3. От тук започва собствено посланието. този стих, както отбелязват 
тълкувателите, може да се сравни с поток, който вече в самия си извор е и широк, и 
дълбок. Самото начало на посланието е пълно с огън, живот и сила и пренася читателя 
в самата пълнота на евангелската благодат, също така, както и в първото послание. 
Целият стих във връзка с 4-я се превежда така: “Понеже от Божествената Негова сила 
(божественныя силы Его - th̀V QeivaV dunavmewV aujtou`) ни е подарено всичко на 
Оногова, Който ни е призвал с явяването на Своята слава и съвършенство, чрез които 
ни са дарувани големи и драгоценни обещания…” и пр. 
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Ст. 4. Божественаго причастницы естества. Човешката природа в лицето на 

Иисус Христос така тясно се съединява с божественото естество, че станала 
съпричастна на онeзи свойства и на онази слава, които принадлежат на Единия Бог. 
Чрез Христос пък тези свойства преминават и у всички християни, чрез вяра и 
благочестие съединени с Него, като членове с Главата. Под обетования се подразбират 
вехтозаветните - повикване в царството на Месия, познаване Бога и оправдаване чрез 
вярата в Христос. Новозаветните обетования, съставящи следствие от онези 
обетования, главно ще се осъществяват при второто пришествие на Христос. 

Ст. 5-7. Начертаната от апостола таблица на добродетелите е осмостепенна 
стълбица на усъвършенстване на християнина, възвеждаща го от вярата към любовта, 
която според ап. Павел, е връх на съвършенство (Кол. 3:14; І Кор. 13:13). За основа или 
начало служи вярата. С нея трябва да бъдат съединени добрите дела (Яков 2:27). За да 
правим верни крачки в областта на добродетелта, за да отстраним всичко, което пречи в 
изпълняването на добрите дела, нужна е разсъдителност (gnẁsiV), т. е. познаване 
тайните Божи и задълженията на християнина, без което самата добродетел би била 
действие на слепец. При знанието е необходимо въздържание - борба със себе си, 
укротяване чувствените подбуждения и, може би, увереност в самото знание (І Кор. 
8:1-2). Но още по необходимо е търпението - постоянство в добродетелта и 
издръжливостта в страданията. Плод от това ще бъде благочестието, т. е. общ 
благодатен строй на живота, насочване мислите и делата ни към Бога, като към главна 
цел на нашето съществуване. От тук се явява братолюбието, т. е. обич към близките по 
кръв, по живот, по вяра и, най-после, като висша степен на обич към ближните, се явява 
любовта към всички хора, като към деца на един небесен баща, без разлика на 
произход и вяра, любов дори към враговете. 

Ст. 14. За приближаването на своята смърт апостолът получил откровение от 
Иисус Христос. Това откровение било дадено, по свидетелството на евангелист Йоан, 
след възкресението на Спасителя (Йоан 21:19); а по свидетелството на преданието било 
повторено преди самата смърт на апостола, когато той се готвел да избяга от Рим, и на 
градските врата имал видение - бил срещнат от Спасителя, Който му заявил, че отива в 
Рим, за да бъде разпнат отново. 

Ст. 15. Обикновено според хода на мислите предполагат, че апостолът би желал, 
щото християните и след 
смъртта му да помнят за необходимостта на твърдото стоене на своето знание, като им 
служи за подбуждение към туй това негово второ послание. Но гръцкият текст: 
spouda;sw de kai; ejka;stote e}cein uvma`V, във връзка с предходните стихове, изразява 
прякото обещание на апостола или неговото намерение - винаги, дори след своята 
смърт, да ги направи такива, щото те да помнят всичко казано от него. Понеже в 
предходните стихове (13 и 14) апостолът вече каза за това, че докато е той жив, ще 
смята за своя грижа да им напомня за своите наставления, то естествено е да се 
заключи, че сега той дава обещание на християните да се грижи за тях и след своята 
смърт, т. е. да се моли пред Бога, за да помнят те твърдо неговите наставления. 
 Ст. 16. Своята проповед за пришествието на Иисус Христос апостолът отличава 
от проповедта на онези, които разпространяват в народа нелепи басни за боговете, 



каквито са езическите поети, и за Христос, каквито са еретиците, особено из числото на 
обрязаните (І Тим. 1:10). Последните, желаейки да преувеличат славата на Месия, 
съчинявали безкрайни родословия, приписвали на Иисус Христос чудеса, които той уж 
бил извършвал в детинство и които, по тяхно мнение, трябва да докажат Неговото 
божествено величие. Не такъв е той, действителният очевидец на Христовото величие 
във време на преображението. Той проповядва само онова, което е видял и чул. Чудото 
на преображението апостолът избира като такова, което, по своята слава, най-близко се 
отнася до второто Христово пришествие, за което той проповядвал и проповядва сега. 
 Ст. 19. И имамы известнейшее пророческое слово. Второто свидетелство за 
славата на Иисус Христос е вехтозаветното пророчество. Него именно апостолът 
противопоставя на хитро сплетените басни, на които сочат лъжеучителите (ст. 16), и 
подбужда християните да се обръщат към него, като към светило, сияещо в тъмно 
място. Състоянието на света апостолът сравнява с тъмно място, разпространението на 
християнството - със зазоряване, а второто Христово пришествие уподобява на 
изгряване на денницата или, по-добре, на изгрева на слънцето. Една само мисъл за това 
трябва да пролее светлина в сърцата на християните. 
 Ст. 20. Пророчество книжное (grafh̀V - в Писанието) по своему сказанию не 
бываетъ. Някои разбират тези думи така: никой не трябва (понеже и не може) да 
обяснява, да разрешава пророчествата по свое съображение. Дух Святи 
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внушавал тези пророчества. Той ще внуши и тяхното разрешение. Но по-близко до 
буквата на текста мисълта на апостола може да се изрази така: никакво пророчество 
само по себе не представлява разрешение. Колкото ясно и да се показва то, пълното 
неговото разрешение се дава само в изпълнението. Преди това изпълнение хората, 
пророците могли да говорят за бъдещите събития само по вдъхновение от Св. Дух. Ако 
ние имаме цял ред вехтозаветни пророчества за Христос, то пълното тяхно разрешение 
ние виждаме в живота на Иисус Христос, свидетели на който били апостолите. 
 Ст. 21. Пророчествата, произлизащи от Святия Дух, апостолът рязко различава 
от лъжливите прорицания на езическите оракули и богове, от измамливите гадания, 
които зависели от произвола и хитростта на жреците, и от тъмните предчувствия на 
човека, зависещи от неговото физиологично или психично настроение. 
 

Предпазване от лъжеучителите (гл. 2-ра). 
 

 Като посочва важността на пророчествата и истинския им произход от Духа 
Божи, апостолът минава към онези пророчества и онези пророци, от които християните 
трябва да се предпазват. Винаги имало и ще има лъжливи пророци. Техният признак е - 
отхвърляне на извършеното от Иисус Христос изкупление, подбуда към пророчество е - 
користолюбието, участта им - вечна гибел (1-3). Гибелта те не ще избегнат, както не я 
избегнали падналите ангели, нечестивият пръв свят и градовете Содом и Гомор, тогава 
когато праведният Лот бил спасен из средата на обречените на гибел (4-9). Главните 
пороци на тези хора са: разврат, дързост и злословие, всекидневни удоволствия, 
користолюбие, подобно на онова, което направило Валаам престъпник на Божията воля 
(10-16). тези човеци приличат на безводни облаци; със своето празнословие те увличат 
неопитните и ги заблуждават, като им обещават свобода и, наместо това, ги правят роби 
на греха. И това робство е още по-срамно, отколкото робството преди кръщението: то 
припомня връщането на кучето на своята бълвоч, или на свинята в предишната тиня 
(17-22). 
 Ст. 4. Пленицами мрака связавъ (sirai`V zo;fou tartatwvsaV) - като ги свърза с 
веригите на адския мрак. Апостолът говори за страшното наказание, на което са 
подложени падналите ангели. Те се намират в тъмнина, вързани с вериги, - и макар 
времето на окончателния съд над тях още да не е настъпило, но те вече се  
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мъчат в преизподнята. Думата tartatwvsaV, веднъж само срещаща се в Новия Завет, 
очевидно, указва на хвърлянето на злите духове в тартара (пъкъла), тъй добре познат на 
езическите поети. 
 Ст. 10. Славы (dovxaV) не трепещутъ хуляще - не се боят да хулят по горните, т. е. 
имащите величие, важна длъжност, висок сан. 
 Ст. 17-19. Както облаците, разгонвани от вятъра, измамват очакванията на 
хората, без да пролеят дъжд, така лъжеучителите със своите обещания измамват 
християните, като не им доставят нито истинска свобода, нито очакваното блаженство. 
Надуто празнословие, прикрито с ласкателни и красиви думи, плътската похотъ и 
обещаването на свобода - това са обикновените примамки и на старите и на новите 
развратители на човечеството. От какво долно качество е свободата, обещавана от 
лъжепророците апостолът показва, като нарича самите тях роби на развалата: понеже 
“от каквото някой бъде победен (както те - от животинските инстинкти на развалената 
природа), от него бива и поробен”. 
 

Учение за второто Христово пришествие, за последната съдба  
на света и заключителни наставления (гл. 3-та). 

 
 Разпространяваното от еретиците заблуждение, като подравяло основите на 
нравствеността, получавало своята сила главно в безнаказаността. Лъжеучителите 
безсрамно се присмивали над напразното, наглед, очакване на скорошното Христово 
пришествие, и възбуждали съмнение както в него, така и в свършека на света. 
Апостолът в своето завещание, като възбужда чистия разум на своите читатели, говори, 
че появата на такива именно лъжеучители била предсказана от пророците и че 
предпазването от тях е заповядано от Спасителя и апостолите (3:1-3). Опирайки се на 
неизменяемостта на нещата, лъжеучителите забравят за началото на света и за неговото 
предназначение да загине от вода и огън. Старият свят загина от вода. Сегашният ще 
загине от огън (4-7). Това трябва да стане скоро. Ако и да изглежда, че Господ 
закъснява, то това се прави за спасението на хората. Пришествието на Господа ще бъде 
внезапно и страшно, а затова и очакващите пришествието трябва да бъдат свети, 
понеже в подновеният свят живее само правда (8-13). В заключение апостолът съветва 
християните да се приготвят достойно да посрещнат Господа, припомня за учението на 
ап. Павел относно същото пришествие,  
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опровергава лъжеучителите, които изопачават това учение и, като предупреждава да се 
пазят от тях, желае на читателите да напредват в благодатта и познанието (14-18). 
 Ст. 2. За да потвърди, че непременно ще има свършек на света, апостолът 
посочва писанията на пророците (Йоил 1:15; Авд. 1:15), думите на малоазиатските 
апостоли: Павел (І и ІІ Сол.), Варнава и Сила, и думите на самия Иисус Христос (Мат. 
гл. 24). 
 Ст. 4. Неизменяемостта на природните закони и еднообразното течение на 
човешкия живот винаги за свободомислещите са били основание да не вярват в 
Промисъла Божии и във възможността на всемогъщата воля на Твореца по свое 
свободно усмотрение да измени лицето на земята. 
 Ст. 5. Земля отъ воды и водою составлена. Под воды тук трябва да се разбира 
първоначалният хаос (Бит. 1:2); изразът водою се отнася към положението на земята 
над водата. Старите вярвали, че както земята, така и небето са произлезли от вода, и в 
съвременната наука има мнение за такъв също произход на земята - нептунизмът. 
 Ст. 6. За опровержение на еретическите доводи, ап. Петър указва на примера с 
допотопния свят, който загинал, като бил потопен във водата внезапно, и също въпреки 
увереността на тогавашните хора в неизменността на природните закони и битието на 
вселената (Мат. 24:38-39). 
 Ст. 7. “А сегашните небеса и земята, съхранявани от същото Слово (т. е. Божие), 
пазят се за огъня в деня на съда и гибелта на нечестивите хора”. И тъй, обитаваната от 
нас планета и целия видим сегашен свят ги очаква някакъв велик огнен преврат. 
Понякога изтъкват, че сегашното небе и земя сами в себе си носят признаци на 
очакващия ги огнен преврат. Но напразно е да се търсят тези признаци в разни 
вулканични явления на земното кълбо и в огнени феномени на небесното пространство; 
всички тези признаци нищо не ни говорят за бъдещата съдба на вселената, и ние нищо 
не бихме знаели за нея, ако да не ни бе открито в Словото Божие. И заради това ап. 
Петровите думи за предстоящия огнен преврат във вселената трябва да приемат като 
положително, не подлежащо на съмнение и не нуждаещо се от никакви доказателства, 
откровение на Божия Дух, Който е говорил чрез пророците и апостолите. Още по-важно 
е за нас да отбележим, как апостолът учи да гледаме на битието и продължението на 
вселената. По неговите думи, това битие и неговото продължение се обезпечават 
съвсем 
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не от твърдостта на природните закони сами по себе си, а единствено чрез словото или 
промишляването Божие, от което зависи и самата твърдост на природните закони. Без 
тази, непрекъсната и скрито действаща, промислителна сила на Словото Божие отдавна, 
може би, целият механизъм на безкрайния Божи свят щеше да спре, да се развали и 
разруши, както и най-добре устроената от човеците машина се разваля с течение на 
времето, без човешко наглеждане. Така щото, ако сегашното небе и земя продължават 
да съществуват, то единствено поради това, че те темже словомъ сокровена суть 
(teqhsaurismevnoi eijsi - се пазят като съкровище, се поддържат), както и преди хиляди 
години. 
 Ст. 8-9. Що се пък отнася до мнимото закъсняване на Господа в изпълняване 
обещанието за Своето скорошно пришествие, то не трябва да се говори за туй 
закъсняване спрямо Оногова, за Когото съвсем не съществува време и пред Когато 
“един ден е като хиляда години, и хиляда години са като един ден” (Пс. 99:5). В малък 
размер човек и сам изпитва това: и за него често няколко години минават като 
вчерашния ден, и мъчителните минути, дните на очаквания се усещат като години. Но 
мнимото закъсняване на Господ всъщност е - дълготърпеливо очакване на покаяние от 
страна на грешниците и изпълване числото на спасените, предузнати и предопределени 
от Самия Бог из целия човешки род. 
 Ст. 10-13. Сегашната вселена чрез действието на Божието Слово се съхранява 
като съкровище до онова време, до когато ще служи на своето благо предназначение за 
човека. С прекратяване на това ще настъпи Христовото пришествие внезапно (яко 
тать въ нощи) и огнен поток ще залее вселената, ще разруши, ще изгори изгаряемото, а 
неизгаряемото ще разтопи, при което от действието на огъня “небесата” (въздухът и 
звездното небе), като се разгорят (от огъня), ще се разрушат, “земята пък и всички неща 
на нея” (продуктите на органическия живот и произведенията на човешките ръце) ще 
изгорят. Светът ще изгори и ще се разруши, но няма да се унищожи съвършено. Св. 
Писание, като говори за последната световна катастрофа, учи, че тази катастрофа, след 
като разруши света, ще го преобразува, ще го обнови, ще го подобри. Целта на 
световния пожар или, по израза на блаж. Теофилакт, “огнен потоп” - не е окончателно 
изтребване, а само физическото и нравственото обновяване, очистване на света. Както в 
началото на света из безвидния, воднист 
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и безформен хаос в шестте дни на творението този свят бил приведен в прекрасен и 
благоустроен вид (по-горе, ст. 5), така и в края из огнения хаос той наново от същото 
съзидателно слово на Твореца ще получи още по-прекрасно и по-съвършено битие. Сам 
ап. Петър не нарича бъдещата катастрофа унищожение, а употребява изразите: 
“небесата ще преминат”, “стихиите ще се разрушат”, “земята ще изгори”. И самото 
сравняване последната катастрофа с потопа, който само умил земята говори за 
обновяване на вселената. Ап. Петър много ясно говори за това. “Според Неговото 
(Божието) обещание - говори той - очакваме ново небе и нова земя, на които обитава 
правда” (ст. 13). “И видях аз ново небе и нова земя - говори тайновидецът ап. Йоан; 
понеже предишното небе и предишната земя минаха, и морето повече не съществува” 
(Откр. 21:1). Не трябва да мислим, че това ново небе и нова земя ще бъдат отново 
създадени, съвършено нови, нямащи никакво отношение към старите, понеже пророк 
Давид (Пс. 101:26-27), като говори за свършека на света, след думата “ще загинат” 
прибавя “и ще се изменят”. Това показва, че ще загине само външният вид, предишната 
форма на небето и земята; те ще се изменят до неузнаваемост - до такава степен, че те 
справедлово могат да бъдат наречени нови. За новия свят ни е нужен нов материал, а е 
нужно разрушението на старото, както гнието на зърното - за растението, както смъртта 
- за възкресението: “това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре” (І Кор. 15:36). 
 Ст. 16. Во всехъ своихъ посланиихъ. Тук ап. Петър подразбира посланията на 
Павел до: ефесяните, галатяните, колосяните, 1-во до Тимотей и двете до солунците - 
които, по свидетелството на самия ап. Павел (Римл. 3:8; ІІ Сол. 2:2), твърде скоро след 
появяването били изопачавани и криво тълкувани. Тази бележка от ап. Петър ни дава да 
разберем, как апостолите внимателно следили трудовете на великия апостол на 
езичниците и как рано още в първата църква събирали и пазели всички писания на 
Христовите ученици. Думите въ нихже (т. е. в Павловите послания) сутъ неудобь 
разумна некая никак не трябва да разбираме в смисъл, че ап. Петър укорява ап. Павел за 
недостатъчно вразумителната му реч, понеже думите на Петър, както се вижда от 
контекста на речта, се насочени не против речта на Павел, а против онези лъжеучители, 
които, като смятали Св. Писание достъпно за разбирането на всички взимали върху си 
ролята на учители и го тълкували съобразно със своите еретически мисли. Така щото, 
под “неудобровразумителност” трябва да разбираме 
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съвсем не недостатък на речта, а висотата и дълбочината на Павловото учение, 
недостъпни за ненаучените и неукрепнали във вярата хора. 
 

Послание на ап. Йоан 
 

Сведения за писателя. 
 
 И в трите послания, приписвани на ап. Йоан Богослов, писателят никъде не 
нарича себе си по име; но че този писател несъмнено бил възлюбеният Христов ученик, 
- в това ни уверява: 1) старовремското предание на църквата. 2) взаимното единство на 
всички три послания по дух на съдържание и способ на изложение, свидетелстващо за 
един и същ техен писател, и 3) несъмненото и осезателно тяхно сходство, без да се 
гледа на краткостта, с Евангелието на Йоан Богослов. 
 Апостол Йоан Богослов произхождал от Витсаида галилейска и бил син на 
Заведея (Мат. 4:21) и на Саломия (Мат. 27:56; Марк 15:40), която, по свидетелството на 
блажения Теофилакт (Предисл. на Еванг. от Йоан), била дъщеря на Йосиф обручника от 
първия брак; така че, Йоан бил племенник на Иисус Христос. В ранна младост той 
станал последовател на Йоан Кръстител, а след кръщението на Иисус Христос - тръгнал 
след Него (Йоан 1:35). Впрочем известно време той продължавал с брат си Яков да се 
занимава с риболовство, докато окончателно не бил повикан да стане ловец на човеци 
(Лука 5:10; Мат. 4:21). В числото на Хистовите ученици той постоянно бил отличаван с 
особената любов на Спасителя, заедно с Петър и брат си Яков. За ревността и силата на 
духа той и брат му били наречени от Спасителя Синове на гърма - Воанергесъ (Марк 
3:17), а за нежната привързаност към Христос се удостоил да се облегне на Неговите 
гърди по време на последната вечеря и да стане при кръста син на Божията майка (Йоан 
19:26). След слизане на Св. Дух над апостолите той наред с ап. Петър вземал дейно 
участие в устройството на йерусалимската църква (Деян. 3:1); заедно с него бил пращан 
в Самария да низведе Св. Дух на новообърнатите (Деян 8:14), и след това пак прекарвал 
в Йерусалим, по свидетелството на преданието, до самата смърт на Богоматер, т. е. до 
48 г. след Р. Хр. За неговата дейност в Йерусалим може да се съди по това, че той сред 
вярващите получил име стълпъ на църквата (Гал. 2:9). След смъртта на пресветата 
Дева той оставил Палестина и се установил в Ефес, но не за дълго. Скоро, според 
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преданието, той заминал за Рим, откъдето, след като бил хвърлен във вряло масло и 
останал невредим, бил заточен на остров Патмос от император Домициаян. От Патмос 
ап. Йоан, след смъртта на гонителя, се върнал в Ефес и тук прекарал остатъка от своите 
дни, като проживял до възцаряването на Траян, т. е. до края на 1-то столетие или, дори, 
до началото на второто. През целия си живот той бил девственик, а в преклонна 
възраст, като не бил в състояние да ходи, той, по думите на блажения Йероним, 
заповядал да го носят в църква и обичал да повтаря едно само свое изречение: “Деца, 
обичайте се един другиго!” 

 
Общи бележки за произхода на Йоановите послания. 

 
 След връщането си от заточение, ап. Йоан намерил малоазийските църкви в 
жалко положение. Онова, против което се борили ап. Петър, Яков, Юда и, особено, 
Павел със своите ученици и против, което насочвали своите писания, сега пак се 
появило и засилило, поради тежките гонения, които успели да изтребят главните дейци 
на християнството. В замяна на юдейските заблуждения, които изгубили силата си с 
падане на юдейството, започнали да се вмъкват в църквата езически заблуждения. 
Гностицизмът, опирайки се върху знанието на философията и тайните науки и върху 
мнимите откровения, открито проповядвал разврат, смеел се над обетованията на 
Спасителя за скорото пришествие, отричал възкресението на мъртвите и свършека на 
света, и най-после в своето развитие дошъл и до отричане действителното въплътяване 
на Сина Божи. Особено в Мала Азия, в ионическите градове - в този център на 
азиатския разкош и разврат и на гръцката ученост - се присадило и усилило това 
гностическо направление. С окончателното си установяване в Ефес ап. Йоан чрез 
проповед и писмени трудове се опълчил против еретиците и така привдигнал и 
разпространил християнството в малоазиатските области, че вече в началото на втория 
век Плиний Младши, управител на Витиния, в писмото си до император Траян се 
оплаквал от упадъка на езичеството в нея. Плод на тази обширна и ревностна дейност 
на ап. Йоан в Мала Азия, освен негово Евангелие, били трите послания. 
 Нито за мястото, нито за времето на написване на Йоановите послания нямаме 
достоверни известия от преданието. Най-вероятно е предположението, че всички те са 
написани от Ефес, в който апостолът прекарал последните години от своят живот и 
откъдето управлявал малоазийските църкви. В някои ръкописи има дори надпис, 
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че първото Йоаново послание е написано в Ефес. По времепроизход те също така не 
могат да бъдат отдалечавани едно от друго; особено второто послание е близко по 
време на написване с първото, защото двете те трактуват за еднородни предмети и 
изобличават едни и същи заблуждения (сравни ІІ Йоан 1:5,7 с І Йоан 2:7-22; 4:2). 
Понеже увещанията и наставленията на Йоановите послания удобно могат да бъдат 
извличани от неговото Евангелие, на което те сочат като на свой източник, то се е 
съставило предположение, че тези кратки послания всички са написани едновременно 
или веднага след появата на обширния негов труд, т. е. на Евангелието (сравни І Йоан 
1:1 и нат. с Йоан 1:1 и нат.), и, следователно, в края на І век и в края на Йоановия 
живот. 
 

Първо послание на апостола Йоан 
 

Назначение на посланието  
и неговото отношение към Евангелието. 

  
 Първото послание на Йоан не носи в оригинала никакъв надпис и представя 
само по себе си нещо като писмено наставление, без определено назначение към 
някаква цръква или лице. Съдейки по отсъствието на епистоларни форми (приветствие 
в началото на посланието и апостолско благословение в края), някои дори не го смятали 
за послание; но това име му усвояват всички старовремски свидетелства и 
потвърждават честите обръщения на писателя към читателите в съдържанието на 
посланието. Затова най-правилно е да се гледа на това послание като на окръжно, в 
собствен мисъл съборно. Бидейки предстоятел и главен ръководител на малоазийските 
църкви, ап. Йоан могъл да напише това послание на всички тези църкви, а такова 
назначение правело излишни личните приветствия и благопожелания. Но, за да се 
разбере по-добре както самото назначение на посланието, така и причината на формата, 
в която то се явило, трябва да се обърне внимание на отношението на посланието към 
Евангелието. 
 Самото разглеждане съдържанието и някои изрази на посланието указват на най-
тясната връзка между посланието и Евангелието. Апостолът в началото на посланието 
обещава да напише на своите читатели за онова, което той или, по-точно, апостолите са 
видели, чули и усетили (1:1-5), а между това такова благовестие за Словото на живота 
не се съдържа в самото послание. То представлява съдържание на 
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Евангелието. Същото се повтаря и на други места на посланието (2:12-14), а в края 
направо се говори (5, 13), че това (от самото послание не можем да се досетим, какво 
именно) е написано с цел да укрепи тях във вярата в Сина Божи, а такава цел се 
предполага да има и Евангелието на Йоан (20:30-31). Най-после, цялото послание има 
предвид ония същите еретици, против които е назначено и евангелието на Йоан Затова 
твърде е вероятно мнението, че първото послание на Йоан се явява като предисловие 
към четвъртото Евангелие или, по-точно, като одобрително окръжно писмо, с което ап. 
Йоан изпратил своето Евангелие до малоазийските църкви. За забелязване е, че ап. 
Йоан в посланието си, като говори от свое лице, твърде често сменя формата от 
единствено на множествено число (ср. 1:1-5 с 2:1, 7:12; 4:14). Преданието за произхода 
на Евангелието именно утвърждава, че то било написано от Йоан и изпратено на 
мнозина апостоли и ученици, които били с него. По такъв начин това послание, както и 
Евангелието, се назначавало за цялата църква и било написано от името на цялата 
църква. 
 

Цел на посланието. 
 

 Щом признаваме посланието на ап. Йоан за предисловие към неговото 
Евангелие, ние трябва да признаем, че целта на посланието била същата, която имал ап. 
Йоан при написване на Евангелието. Както се вижда от някои места на посланието, 
между християните се появили еретици, които, хвалейки се с лъжливо знание (gnẁsiV), 
не признавали Иисус за Син Божи; 5:15; 4:5), отричали Неговото въплътяване (4:3) и 
месианско значение (2:22) и отхвърляли свидетелствата, които Бог Отец дал за Иисус 
Христос, като за Свой Син (5:10). В нравствено отношение те признавали за достатъчно 
само едно знание (2:4) и, въз основа като че ли на това висше знание, въвеждали пълна 
разюзданост в нравите. По такъв начин, те съвършено подравяли учението, което 
проповядвали апостолите (3:23; 4:9, 14; 5:13, 20). Апостолът нарича тези еретици 
антихристовци (2:18) и говори, че те излезли от средата на самите вярващи (2:19). От 
указанията на Апокалипса (2:9; 3:9) можем да се досещаме, че тези еретици били 
юдействащи, а св. Ириней, един от най-близките приемници на ап. Йоан в борбата със 
същите еретици, споменава и техния глава - Керинт, който, действително, бил юдей и, 
по свидетелството на Епифаний, бил от числото на онези, които въставали против 
Петър и Павел, за дето кръщавали езичниците без обрязване (Деян. 11:3; 15:1). Друг ред 
еретици, именно излезли из средата 
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на най-близките апостолски ученици, били Николаитите или Валаамитите (евр. Билеам 
- гръцк. NikovlaoV), които, като получили своето име, а не начало, от едного из седемте 
дякони = Николай (Деян. 6:5), заедно с Именей и Филит (ІІ Тим. 2:17-18), твърдели, че 
възкресението вече е станало в кръщението и покаянието, отхвърляли извършеното от 
Иисус Христос изкупление (ср. ІІ Петр. 2:1; Юда 1:11; Откр. 2:6-15) и, по такъв начин, 
както явяването на Сина Божи, така и неговите страдания смятали призрачни, само 
наглед показващите се (dokei`n), поради което по-късно и са наречени докети. Против 
тези лъжеучители, както се вижда от преданието, било написано Евангелието на Йоан; 
против същите следователно, е написано и неговото първо послание. Да се утвърди 
истината за въплътяването на Сина Божи и спасителността на извършеното от Него 
изкупление, да се докаже на вярващите, че, само като вярват в Сина Божи и изпълняват 
Неговите заповеди, те ще имат живот вечен; 5:13 и 3:23-24), и да им се покажат верните 
признаци, по които те могат да узнаят еретиците (2:4-22; 4:6), - всичко това 
представлявало главна цел на посланието. 
 

Основни мисли на посланието. 
 

 В своето първо послание ап. Йоан беседва с вярващите, както баща с децата, 
съвършено безизкуствено, като не разполага мислите си в строг порядък и често 
повтаря едни и същи изрази. Поради това в посланието не се забелязва план и точно 
разчленение на материала. Но мислите на посланието се намират в тясна връзка 
помежду и всички са насочени към една цел, проникнати са от един характер. След 
кратък пристъп, в който се показва истинността на апостолското благовестие (1:1-4), 
апостолът доказва, че нашето общение с Бог Отец е извършено чрез изкупителната 
смърт на Иисус Христос и задължава ни да изпълняваме заповедите (1:5; 2:11). 
Лъжеучителите, като отхвърлят истината за въплътяването на Иисус Христос и 
значението на Неговото изкупване, разкъсват това общение с Бога, а след това и 
общението с ближните: по този последен признак можем да ги познаем (2:12; 4:6). 
Поради това християните се повикват да обичат ближните и Бога, за доказателство на 
своето общение с Бога и за получаване вечен живот (4:7; 5:21). 
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Изложение на съдържанието. 
 

Главен предмет и цел на апостолската проповед (1, 1-4). 
 

 В краткия пристъп на своето послание апостолът посочва главния предмет на 
своето благовестие - въплътеното Слово Божие, като изяснява основанията за вярата в 
Него и своите подбуждания да проповядва за Него. Той, проповядва и пише за онова, 
което е било от начало (както в Евангелието: въ начале бе Слово и пр.), което той с 
другите апостоли слушал, видял с очите си, разглеждал и пипал с ръцете си - за 
Словото на живота. В това непосредствено обръщение със Словото апостолът полага 
достоверността на своята проповед, целта на която е, щото и читателите да имат 
общение с Бог Отец и Неговия Син, както имат туй общение апостолите, и щото те в 
това общение да намерят пълна радост (1:1-4). 
 Ст. 1. Руки нашя осязаша. Освен свидетелството на слуха и зрението, ап. Йоан 
представя свидетелството още на едно твърде важно чувство - осезанието, за да покаже 
като че ли дори и невъзможността за погрешаване. Когато на ап. Тома доказвали 
другите апостоли, че те видели възкръсналия Господ (Йоан 20:25) и чули Неговото 
приветствие, той не повярвал на тяхното свидетелство и пожелал само чрез осезание да 
се увери в истината на техните думи. Апостолите неведнъж със своето докосване до 
Иисус Христос могли да се убедят, че говорещият и живеещият с тях не е призрак, 
както твърдели докетите; а ап. Йоан, който се облегнал на гърдите на Господа, още по-
силно могъл да се убеди, че Словото на живота било действителен човек. Сам Иисус 
Христос за по-силно убеждаване на учениците Си иска, щото те да Го усещат (Лука 
24:39). 
 

Съвети за ходене в светлина (1:5; 2:11). 
 

 Цел на благовестието е общението на вярващите с Бог Отец и Неговия Син. Но 
Бог е светлина и желаещите общение с Него трябва да оставят тъмнината (нечестието и 
пороците) и да ходят в светлината, т. е. да бъдат чисти и святи; да се обичат един с 
другиго, понеже кръвта Христова, която очиства от всякакъв грях, братски обединява 
всички; да се кая искрено за греховете си, като ги изповядват открито пред Бога и пред 
Неговия свидетел (1:5-10), упълномощен да връзва и  
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развързва (Йоан 20:22-23); да изпълняват Божиите заповеди, с което само ще докажат, 
че имат истинско познание за Бога (2:1-6). А най-главната от тези заповеди, стара по 
време и нова по значение, заповед, която води към светлината е заповедта за любовта 
към ближния (7-11). 
 Ст. 3. Богъ светъ есть. В много места на Писанието светлината служи като 
символ, свойство, принадлежност на Бога. Както с понятието за светлината се 
съединява понятие за нещо най-чисто, най-тънко, най-съвършено - така и с понятието за 
Бога, Отеца на светлините (Як. 1:17) ние трябва да съединяваме мисъл за същество най-
всесъвършено. Думите и сие есть обетование, еже слышахомъ отъ Него можем да 
смятаме като съкращение на Христовите думи за Себе Си като за светлина (Йоан 8:12; 
9:5; 12:46 и др.). 
 Ст. 8. Като говори за ходенето в светлината, апостолът отхвърля заблуждението 
на еретиците, които мислели, че човек може да не греши, Съзнанието за повредеността 
на своята природа и за греховността, т. е. за извършване повече или по-малко грехове, 
трябва да бъде постоянно присъщо на християнина; но той не трябва да се смущава от 
това: грехът, съзнат и загладен чрез покаяние, се очиства чрез кръвта на Спасителя, 
понеже каещият се за грехове човек съзнава своето безсилие и необходимостта от 
Изкупителя. Напротив, непризнаващият се за грешник прави самия Бог лъжец, тъй като 
Бог и Изкупителя пратил на земята поради това, че човек не могъл сам себе си да спаси, 
а се е нуждаел от Божията помощ. Но ако ние не грешим, то Изкупителят и 
откровението Божие са излишни, и Божиите думи, че е необходимо за нас иззкупление 
са лъжливи. 
 Гл. 2, ст. 1. Ходатая (paravklhton, във Вулг. advokatum). Иисус Христос се 
представя не само като посредник, взимащ участие в оправданието на виновния, 
каквито са съдебните адвокати, но ходатай в обширен и висш смисъл, застъпник и 
отговорник, който взима върху си отговорността за вината на някого. Св. Дух се нарича 
също ходатай (para;klhtoV) други (Йоан 14:16), като продължаващ ходатайството на 
Христос (Римл. 8:26). 
 Ст. 3. О семъ разумеемъ, яко познахомъ Его, аще заповеди Его соблюдаемъ. 
Пазенето на заповедите и за нас самите и за другите може да служи като най-хубаво 
доказателство на това, че ние познаваме Бога. Връзката на богопознанието с 
изпълнението на заповедите се заключава в любовта. Познавайки Бога и Неговите 
съвършенства, ние 
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неволно се влечем от любовта към Него, а известно е, че целият закон, всички заповеди 
са съкращение на едната заповед за любовта; те изискват любов и водят към любов. 
Аще кто любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ (Йоан 14:23) - говорел Спасителят. Целта 
на закона е да направи хората святи и съвършени, както е свет и съвършен Бог. 
Познаването на Бога открива на човека тази святост и съвършенство и в същото време 
го възбужда да подражава на Бога. От любовта към Бога човек незабелязано и 
необходимо минава към любовта към ближните: той ги обича като твари Божии, 
изобразяващи в себе си свойствата и образа на Бога, своя Отец, и представляващи 
предмет на Неговите грижи и любов. Апостолът навсякъде употребява “ние”, за да 
покаже, че той не изключва и себе си из числото на грешните, нуждаещи се от 
оправданието на Иисус Христос. 
 Ст. 7. Не заповедь нову пишу ватъ, но заповедь ветху, юже иместе исперва. 
Заповедта за любовта към ближния се нарича ветха, понеже тя била дадена още при 
сътворението на човека, във вътрешния закон на неговата съвест, и в такъв вид била 
известна на хората и преди проповедта на християнството; тя после станала една от 
главните заповеди на Мойсеевия закон (Лев. 19:18; Лука 10:27), и в този вид тя била 
известна на всички юдеи. Но тя не само била, но и станала вехта; тя се забравяла, 
лъжливо тълкувала, била стеснена до любов към ближния по плът, по място, по мяра 
(Лука 10:29; Мат. 5:43) и затова имала нужда от пълно обновяване. И тя действително 
била дадена от Иисус Христос като заповед съвършено нова, неизвестна до тогава 
(Йоан 13:34). Тя била особено нова за езичниците, които я били заглушили със своите 
страсти. Апостолът, обръщайки се към всички изобщо християни, на едни напомня 
закона на съвестта, на други закона Мойсеев. тази заповед за любовта не е нова вече и 
за християните, понеже те я слушали отначало. Но тя е нова (ст. 8), понеже едва сега 
започнали да я съзнават и да я прилагат в живота: понеже едва сега тъмнината на 
непознаването на Бога и ненавистта към ближните изчезва за тях, - и в техния живот 
вече свети истинска светлина. 
 

Предпазване от лъжеучителите (2:12-28). 
 

Като предлага заповед за любовта към ближния, апостолът се обръща с дойно 
увещание към всички възрасти да не обичат света и нищо светско (12-27). Опасността 
от сегашното време се състои в това, че са се 
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появили антихристовци, които могат да се познаят по това, че те отхвърлят Сина Божи 
(10-13). Най-доброто средство за предпазване от измамата на тези лъжеучители е 
твърдо да се стои в учението, което християните приели отначало (24-28). 
 Ст. 12-14. Пишу вамъ… За какво пише, е посочено по-нататък в ст. 15-17, 
именно, да не обичат света, нито онова, което е в света. Тук апостолът разпределя 
читателите си на четири естествени възрасти: дечица (чадца), момчета (дети), юноши и 
бащи. Но под имената на тези естествени възрасти той подразбира тяхната духовна 
възраст или степените на тяхното нравствено развитие, понеже на всяка от тези 
възрасти приписва особени свойства: на дечицата - прощение на греховете, като указва 
на тяхното недавнашно духовно рождение (кръщение), в което те получили само 
прощение на греховете, но не са укрепнали още нито за борба с врага (както юношите), 
нито са се утвърдили в познанието на Безначалния, което е вече свойствено на мъжете; 
на момчетата, като на захващащи да се учат, приписва само познаване на Бога изобщо 
като че ли нисша степен боговедение, на която човек познава само общите свойства и 
действия на божеството, откривани в творението на света и промишляването. 
Юношите нарича силни, понеже те усвоили словото Божие, въоръжили са се с него 
като с духовен меч (Еф. 6:17) и могат да победят и са победили дявола. На бащите, 
като на най-стари по възраст, като на закрепнали във вярата, приписва познание на 
Съществуващия отначало (to;n ajp=ajrch̀V - от вечност родения Бог - Слово); и ги нарича 
бащи, понеже, като познали Бога, те и другите могат да научат на тези велики истини, 
могат да раждат духовно. Така щото, апостолът представя на всяка духовна възраст 
особени подбуждения, произтичащи от нея, за предпазване от грешния и прелюбодеен 
свят. 
 Ст. 15-16. Не любите мира, ни яже въ мире. Под миръ (свят) апостолът разбира 
не съвкупността на Божиите твари, получили своето битие от Бога, и не човешкия род 
изобщо, който е обичан от Самия Бог (Йоан 3:10), но всичко онова, което в света и 
хората е развалено от греха и дава храна на греха, което е станало враждебно на Бога 
(Як. 4:4) и потъва в зло (І Йоан 5:19), следователно и онова, което се намира в самия 
човек и го влече към грях (Римл. 7:17). По-частно апостолът определя в 16-я ст., какво 
нещо е този свят, именно: похотъ плотская (чувствени удоволствия), похотъ очесъ 
(стремеж към богатство и към придобиване на земни блага) и гордость житейская 
(стремеж към почести и предимства). 
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Той споменава тук за онези душевни състояния или страсти, които се възбуждат от 
предметите на света, като показва с това, че не самите неодушевени и одушевени 
предмети са нечисти, а тяхната употреба, възгледът на тях ги прави повод към греха, 
прави ги нечисти. Прекрасно Божие създание е жената, но и един нечист поглед към 
нея може да поведе човека към грях (Мат. 5:28); “невинно е виното - говори 
Премъдрият - но пиянството е укоризнено” (Пр. 20:1). Така се заражда плътската похот. 
Другата похот е - похотта на очите, всяко порочно желание да видим нещо и завладеем, 
всяко користолюбие. Тя се ражда при вида на всичко, притежаването, на което може да 
достави на човека удоволствие, например при вида на богатство (Екл. 4:8). Адъ и 
погибель не насыщаются, такожде и очи человечестии несыти (Пр. 27:20). Третият 
вид похот е - гордостта житейска, желанието да поставим себе си по-горе от другите, 
превъзнасянето дори с действителни достойнства (Лука 18:11). Начало греха гордьиня 
(Сир. 10:15), а в гордости погибель и развращение много (Тов. 4:13). Такъв е, според 
апостола, светът. Не трябва да обичаме своите страсти, своите порочни разположения, 
влечащи към света и в неговите предмети, намиращи за себе си храна; а след това не 
трябва да обичаме и онова, което възбужда тези страсти. 
 Ст. 18. Последняя година (ejscavth w\ra) - последно време, в смисъл - опасно, 
лошо, както е и у ап. Павел - времена люта (ІІ Тим. 3:1). Апостол Йоан обръща 
вниманието на читателите не върху близостта на своето време от края на света, а върху 
качеството на времето. Настъпилото време по своите качества прилича на последното 
време, когато ще се яви самият антихрист. 
 Ст. 19. Отъ насъ изыдоша, но не беша отъ насъ. Лъжеучителите се появявали и 
се появяват из средата на самите християни. Апостолът подразбира Симон влъхва, 
който бил кръстен от Филип (Деян. 8:13-24), Именей и Филит (ІІ Тим. 2:17-18), 
отстъпници от истината, и Керинт, който бил християнин от обрязаните. 
 Ст. 20. И вы помазание имате от Святаго, и выесте вся. Като говори за 
появяването на антихристовци, апостолът не намира за нужно да се простира по този 
предмет, който трябва добре да бъде известен на християните. Тяхното вътрешно 
убеждение, тяхното твърдо знание трябва да им помогне да откриват появата на 
антихристовци. Апостолът говори не за изучаване всичко, но за укрепване в онова, 
което те знаят. Помазание - crivsma е употребено применително към думата cristovV или 
cristianovV - помазанъ. 
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Мисълта на апостола се изразява така: вие лесно можете да отличите антихристовците, 
противниците на Христос, понеже вие сте истински християни, вие сте помазани, а 
християнин и значи помазаник. Названието помазани с толкова по-голямо право могло 
да бъде прилагано към християните, понеже, по свидетелството на църковните отци, от 
времената вече на апостолите, за низвеждане даровете на Св. Дух над кръщаваните, се 
употребявало помазването с миро. Това помазване, което във Вехтия Завет се 
употребявало само за посвещаване на царете, първосвещениците и пророците, в Новия 
станало общо за всички християни, като избрани да бъдат царе и йереи на Бога чрез 
Христос (Откр. 1:6) и да образуват царство от свещеници (І Петр. 2:9). 
 Ст. 22. Лъжец в собствен смисъл е онзи, който отхвърля, че Иисус е Месия, Син 
Божи, дошъл да спаси хората. Еретиците не признавали Иисус Христос за Син Божи, но 
се хвалели, че познават Бог Отец. Такива били евионитите и гностиците. Апостолът 
опровергава тези лъжеучения и доказва, че непризнаването на Сина е заедно с това и 
непризнаването на Отец, и че онези, които се хвалят с познаването си на Бога, измамват 
и себе си и другите. Само от познаване свойствата и действията на Сина можем да 
узнаем и действията на Бог Отец, както и Спасителят говори: видевый Мене, виде 
Отца: яко Азъ во Отце и Отецъ во Мне есть (Йоан 15:9-10). 
 Ст. 27. Въ васъ пребьиваетъ. Всякога и във всичко Святия Дух ръководи 
вярващите в познанието на истината, така че те не се нуждаят нито от нови учители, 
нито от особени разяснения. Това, впрочем, трябва да се отнася не към всеки член на 
църквата отделно, а към цялото общество вярващи християни, към цялата църква. Има 
между вярващите младенци във вярата, несмьисленнии (Гал. 3:1), нуждаещи се от 
обучение, от вразумяване, има дори заблуждаващи се, но изправяни чрез изобличение. 
За такива са нужни учители, т. е. такива лица, които със своята вяра и знание биха 
вървели напред, биха указвали пътя или, както говори ап. Павел, да подгреватъ дара 
Божи, живеещъ в християните (ІІ Тим. 1:6). 
 

Различие между чадата Божии и чадата на дявола (2:29-4:6). 
 

 След като указа на вярващите опасността от страна на лъжеучителите, апостолът 
ги съветва да се въздържат от грехове, понеже те са родени от праведния Бог, а на 
децата е свойствено да се стремят да бъдат подобни на Отец (2:29; 3:1-3). Грехът, като 
престъпване  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 
Божия закон, отдалечава човека от Бога. Безгрешният Иисус Христос със Своето 
явяване унищожил греха, и всички имащи общение с Него вече не грешат, а онези, 
които грешат, вече не са деца Божи, а деца на дявола (4-9). По ясно децата Божи и 
децата на дявола се различават по това, че едните обичат своите ближни, а другите ги 
ненавиждат. Така, Каин уби брат си от ненавист към него, затова, че този бе добър; 
така, че поради същата причина светът не обича християните (10-13). Но християните 
обичат ближните, като следват примера на Христос пострадал за другите (14-17). 
Впрочем, те трябва да обичат не само на думи, а на дело, щото и сърцето да не ги 
осъжда. Тогава те с увереност могат да просят всичко от Бога, като такива, които 
изпълнили Неговата заповед и се намират в общение с него (18-24). За да не бъдат 
измамени и разделени от Бога, те трябва да отличават истинските Божи пророци от 
умножилите се лъжепророци. Те лесно могат се познаят по това - изповядват ли 
въплътяването на Сина Божи, или отхвърлят, и след това, слушат ли апостолите, 
проповедниците на истината за въплътяването, или отхвърлят (4:1-6). 
 
 Гл. 3, ст. 1. Миръ = всичко зло и враждебно на Бога; частно - езичниците и 
юдеите. 
 Ст. 2. Не у явися, что будемъ. тези думи се отнасят към неизвестността на 
бъдещата слава на Божиите чада. Макар и да знаем, че ние, като Божи деца, ще бъдем 
подобни на Него в светостта и славата; но самата слава не можем и да си представим, 
понеже, по израза на ап. Павел (І Кор. 13:12): виждаме я сега якоже зерцаломъ въ 
гадании, тогда же лицемъ къ лицу. Лицезрението Божие, от което сега са лишени 
самите праведници, ще бъде тогава причина и източник на тяхната слава и блаженство, 
а тогава именно ние узримъ Его, якоже есть, т. е. ще Го видим дори с телесните си очи, 
а не в смисъл на познаване на Божието същество. 
 Ст. 4. Всякъ творяй грехъ, инъ беззаконие творитъ. С това апостолът внушава, 
въпреки нашата склонност към самоизвинения, че ние не трябва да гледаме на своите 
грехове, каквито и да са те, като на нещо маловажно; но за всеки свой грях трябва да се 
съкрушаваме като за беззаконие и престъпление. То си е така и всъщност. Грехът (в 
каквото и да се заключава той), по думите на апостола, е беззаконие, т. е. нарушение на 
волята Божия и, следователно, тежко оскърбление на Бога. Тълкувайки това място, 
блаж. Теофилакт говори: трябва да знаем, че грях се нарича отпадането от доброто, 
заповядано по  
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вътрешния закон на съвестта, а беззаконие - нарушението на положителния (т. е. 
външния и писан) закон. 
 Ст. 6. Всякъ, иже въ Немъ пребываетъ, не согрешаетъ. Въз основа думите на 
същия апостол (1:8-10; 2:1-2; 3:3) може да се види, че тук той говори не за греховете на 
немощта, неизбежни за човека, докато е той на земята и е в своето бренно тяло, но за 
греховете възобладаващи и поробващи, или за онова опасно състояние и греховно 
направление, което по-долу у него се обозначава под име гряхъ за смъртъ (5:1-17). 
Понеже, макар всеки грях и да е беззаконие, но не всеки грях застрашава с лишение от 
спасението. Значи, не за падащия в някакъв грях поради слабост на човешката природа, 
но за киснещия в греховно състояние говори апостолът, че той не е видял Христос и не 
Го е познал. 
 Ст. 7-8. Чадца, никтоже да льститъ васъ. А имало в апостолските времена 
такива лъжци, които ту обещавали спасение за една отвлечена вяра в Христос; ту (като 
гностическите лъжеучители) допускали и, дори, узаконявали безнаказаното 
удовлетворение на греховните човешки влечения. Против тях именно и говори 
апостолът, “който върши правда (добри дела) праведен е, както Той (Бог) е праведен. 
Който върши грях (се подразбира - с постоянство, с наслада и със съчувствие към него), 
той е от дявола (този от край грешник и баща на греха). А Син Божи е дошъл да 
разруши делата на дявола”. От тук всеки може да види, какво разединение трябва да 
има между истинските Божи чада и чадата на дявола. 
 Ст. 9-10. И не можетъ согрешати. Преди апостолът говореше само, че роденият 
от Бога не греши, сега усилва този израз с това, че той не може да греши, понеже 
живеещият в него Божи Дух повече и повече го отдалечава от греховете и го укрепява 
във вършенето добро до толкова, че отклонението от добродетелта става вече 
невъзможно. Определяйки различието между децата Божи и тези на дявола, апостолът 
разглежда признаците на едните и на другите от различни страни. Преди бе казал, че 
който върши грях, той е от дявола; сега той говори същото, но от отрицателна страна: 
всякъ не твояй правды, несть отъ Бога. Има хора, които, наглед, не вършат нищо 
лошо, но не вършат и нищо добро; апостолът ги изключва от числото на Божиите чада. 
И нататък, за да не остави и сянка от съмнение върху това, прибавя: и не любяй брата 
своего; това е за онези случаи, когато подобни хора, за потвърждаване своето рождение 
от Бога, биха могли да укажат на някои свои добри дела. 
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 Ст. 11. Вършенето правда и обичането ближния апостолът отъждествява. А 
какво е основанието - всичката наша праведност пред Бога да заключаваме в обичането 
на своя брат? “Понеже такова е благовествованието (avggeli,a) - отговаря апостолът, - 
“което вие чухте отначало: да се обичаме един други”. Това значи, че по самото 
Христово Евангелие основната и първоначалната християнска заповед като че ли, 
влечаща след себе си всички останали заповеди, е именно заповедта за взаимната 
братска обич. Наистина, Сам Иисус Христос казал: “тая е Моята заповед, да обичате 
един другиго” (Йоан 15:12). С това Той съвместил като, че ли всички заповеди в тази 
една (ср. Йоан 4:20). 
 Ст. 12. Ако цялата наша праведност, която ни прави деца Божи, се заключава в 
обичането на ближния, то и наопаки - отсъствието на любов към ближния посредством 
завистта довежда до самия връх на нечестието - до човекоубийството. Пример за това 
служи Каин. 
 Ст. 14. Пребываетъ въ смерти - като че ли вън от християнството, понеже не 
живее с животворното и основно начало на християнството - любовта. Под смърт тук се 
разбира онова нравствено състояние, в което човек не е способен да прави добри дела, 
и вечната смърт, като неизбежно следствие от такова състояние. 
 Ст. 15. Всякъ ненавидяй брата своего, человекоубиийца есть. Ненавистта към 
ближните води към убийство. Иисус Христос и гневящите се на ближните осъжда като 
убийци (Мат. 5:21-22). Според разбирането на апостола, ненавиждащият брат си вече го 
убива в своето сърце, и ако не извършва външно убийство, то за туй само, че го удържа 
страхът от съда или други подбуждения (Мат. 5:28). 
 Ст. 16. Доолжни есмы по братии души полагати. В противоположност на онези, 
които ненавиждат ближните и стават човекоубийци, апостолът указва на примера на 
Иисус Христос, Който от любов към хората пожертвал душата Си, т. е. Своя живот за 
тях. С този пример апостолът подбужда и хората към такава също любов. Обичащият 
ближните не само не отнема живота от тях, но и своя живот полага за ближните. Но 
понеже това се прави рядко, то апостолът нататък съветва християните да се стремят 
към по-възможното - към братолюбието, изразявано в даване материална помощ на 
нуждаещия се брат. А тъй като мнозина и това не вършат и пак продължават да говорят, 
че обичат ближните, то апостолът прибавя следното възвание: "Деца мои! Да обичаме 
не на думи и на език, а на дело и истина”. 
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 Ст. 19-21. Ако ние обичаме не на думи или на език, но на дело, наистина (от 
истины есмы), то успокояваме (смиряемъ) пред Него (пред Бога) нашите сърца, т. е. 
нашата съвест. За да разясни колко е велико и ценно туй вътрешно благо у Божиите 
чада, апостолът употребява сравнителното противопоставяне. Съдът на нашата съвест 
той сравнява със съда Божи. Ако е тежък първият съд, то вторият, разбира се, е 
несравнено по-тежък: “защото ако нашето сърце (съвест) ни осъжда (зазираетъ - 
kataginwvskh) - и от това ни става тежко, то колко повече Бог, понеже Бог е по-голям от 
нашето сърце и знае всичко”. И ето от тази именно тежест и от съдния страх биват 
свободни истинските Божий чада. 
 Ст. 23. Сия есть заповедь Его, да веруемъ во имя Сына Его Иисусъ Христосъ. Де 
и кога била дадена тази заповед? Тя била дадена на Йордан и повторена през време на 
преображението в гласа на Бог Отец; тя е утвърдена и изложена в учението на Самия 
Иисус Христос, Който от Себе Си нищо не говорил, но проповядвал само онова, което 
Му дал Отец (Йоан 6:29; 14:24 и др.). Тя била открита от Святия Дух на апостолите и от 
тях предадена на вярващите (Йоан 20:31) и съставяла главен предмет на тяхната 
проповед (Мат. 28:9-20). Към тази заповед апостолът присъединява и друга заповед - за 
любовта към ближните, която също така е предадена от Иисус Христос на апостолите и 
е само разкриване и повтаряне заповедта на Бог Отец, дадена още във Вехтия Завет 
(Мат. 19:19; Изх. 20:13-16; Лев. 19:18). 
 Гл. 4, ст. 1-3. Като пробен камък за узнаване и отличаване Божиите пророци от 
лъжепророците апостолът слага основния догмат на християнството - въплътяването на 
Бог - Слово. “Всеки дух (учител), който изповядва Иисус Христос, дошъл в плът, е от 
Бога; а всеки дух, който не изповядва Иисус Христос, дошъл в плът, не е от Бога, но 
това е дух (учител-предшественик) на антихриста”. По свидетелството на св. Ириней 
Лионски, тези три стиха са насочени от апостола против докетите. 
 Ст. 5. Отъ мира глаголютъ. Лъжеучителите са от света, затова и говорят по 
светски, т. е. се приспособяват към вкусовете и страстите на времето, и светът ги 
слуша. А християните са от Бога, т. е. не се съобразяват с вкусовете и страстите на 
хората. 
 

Съвети за взаимна любов (4:7; 5:5). 
 

 Своите съвети за взаимна любов апостолът привършва с указване на това, че 
Сам Бог е любов. От любов към нас Той пратил Своя Син на земята (4:7-10). 
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Затова и хората трябва да обичат един другиго и да изповядват, че Иисус е Син Божи, 
за да може Бог да пребъдва в тях (11-15). По такъв начин любовта към ближните 
съединява хората с Бога, дава им смелост в деня на съда и прогонва всякакъв страх (16-
18). Тази същата любов към ближните служи за доказателство и на любовта към Бога; 
тя е заповядана от Самия Бог (19-21); та и естествено е на любещите Отец да обичат и 
децата, както е естествено от любов към Отец да изпълняваме Неговите заповеди и да 
побеждаваме света с вярата в Иисус Христос Сина Божи, победителя на света (5:1-5). 
 Ст. 8. Богъ любы есть. “Бог се нарича благост (доброта), понеже по благост 
създал мисления и чувствения свят; а като пратил, от любов към нас, Своя Единороден 
Син на земята, показал чрез това, че Той е и любов” (Теофилакт). Ако нито едно 
свойство Божие и нито едно име не може да изрази цялата пълнота на безкрайното 
Божие същество, то свойството любов и назоваването на Бога - любовь, повече от 
другите имена и свойства изразява Неговото същество. Бог е любов в сам Себе Си, Бог 
е любов в отношение към тварите, Бог е любов по същество и по действия. 
 Ст. 10. О семь есть любы (в туй се проявява любовта), не яко мы возлюбихомъ 
Бога, но яко Той возлюби насъ. Източникът на нашата любов към Бога е в самия Бог. 
Със Своята любов към нас Той ражда любов в нас. Силата и степента на Божията любов 
към хората се изразява в това, че Той пратил у нас не друг човек, не ангел, но Своя 
Единороден Син. Апостолът не веднъж повтаря това и настоява на тази мисъл, за да 
покаже силата на Божията любов към нас. 
 Ст. 12. Бога никтоже нигдеже видъ. Убеждавайки хората към взаимна любов, 
апостолът забелязва, че само чрез любовта Бог става видим и достъпен за човека. 
Видим Той станал първо чрез пращане на земята на Своя Единороден Син, Който 
изповядал (т. е. разкрил) Него (Йоан 1:18); видим, нататък, той става за нас, когато ние 
обичаме един другиго и привличаме към себе си Божията любов, понеже в ближните 
ние обичаме образа Божи и, като се усъвършенстваме в любовта, повече и повече се 
уподобяваме на Бога. 
 Ст. 13. Отъ Духа Своего далъ есть намъ. Слизането на Св. Дух над апостолите, 
освен просветителна и утешителна цел, имало още за цел да засвидетелства за Самия 
Иисус Христос като за истински Син Божи  
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(Йоан 15:26), - и мы видехомъ, прибавя в следния стих апостол, и свидетелствуемъ, яко 
Отецъ посла Сына, Спасителя миру. 
 Ст. 15. Който изповядва Иисус Христос за Син Божи, в него пребъдва Бог. Това 
е твърде естествено - бащата да се съединява с онези, които обичат неговия син. 
 Ст. 17-18. Бог така обича нас, че ние смело можем да очакваме помилване в 
съдния ден. От друга страна и нашата любов така може да се усъвършенства, че ние, 
като деца, смело се обръщаме към Отца-Бога и, обичайки Него, не се боим от Неговия 
съд, понеже страха несть въ любви, но совершенна любы вонъ изгоняетъ страхъ. 
 Гл. 5, ст. 1. Всякъ любяй рождшаго (т. е. който вярва, че Иисус е Христос) 
любитъ и рожденнаго отъ него, т. е. всеки свой брат по възраждане. Като говори за 
любовта към родените от Бога (към възродените), апостолът чрез това не ограничава 
любовта към ближните с тесния кръг вярващи, понеже той сам представя дори 
ненавистта към когото и да било като най-велик грях, като човекоубийство. Но той с 
това като да указва, че най-достойни за нашата любов са Божиите чада, или още по-
точно, най-достойното у хората е тяхната вяра в Бога, тяхната любов към Него и 
изпълнението на Неговите заповеди. 
 Ст. 3-5. И заповеди Его тяжки не суть. Туй е изобличение на лъжеучителите, 
които като проповядвали разпуснатост в нравите, за потвърждаване своето учение 
указвали на мнимата трудност и невъзможност да се изпълнят всички заповеди на 
закона. За тяхно опровержение и за ободрение на вярващите апостолът казва, че 
заповедите Божи не са тежки, както и Спасителят уверява трудещите се и 
обременените, че Неговото иго е благо и Неговото бреме е леко (Мат. 11:30). Като 
говори за лесноизпълнимостта на Христовите заповеди, апостолът има предвид 
широката и прекрасна заповед за любовта, така естествена за възроденото сърце на 
вярващите Божи синове. “Понеже, що тежко има в обичането брата - разсъждава блаж. 
Теофилакт. Какво тежко има в това - да посетим затворника в тъмницата? Не ни се 
заповядва не да го освободим от тъмницата, което би било трудно нещо, а само да го 
посетим. И на гладния не ни се заповядва да предложим всевъзможни блюда, или на 
голия да дадем скъпоценни дрехи, но да доставим крайно необходимото, което търси 
гладният и голият”. Макар и след възраждането, за нашата човешка немощ не е 
възможно да изпълняваме Божиите заповеди без труд и  
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търпение; но апостолът внушава, че на истинновярващите, т. е. на истинските Божий 
чада, се дава крепка сила да побеждават и да отстраняват всички препятствия, с които 
светът се старае да затрудни изпълнението на Божиите заповеди. Тази побеждаваща 
сила против козните на света се заключава във вярата: всякъ рожденный отъ Бога 
побеждаетъ миръ: и сия есть победа, победившая миръ, вяра наша. А никой друг не 
може да победи света, токмо веруяй, яко Иисусъ есть Сынь Божий, т. е. никой друг, 
освен истинският християнин. Най-възвишен пример на тази победа над света могат да 
служат Христовите апостоли, които със своята проповед довели при подножието на 
кръста този невярващ свят, без да гледат на неговата упоритост и противодействие. 
 

Свидетелства за Христос - Сина Божий (5:6-12). 
 

Апостолът вече указа, че Божи чада са онези, които признават, че Иисус е Син 
Божи и е дошъл на земята в плът. Но, за да не би туй признаване или тази вяра се 
покажат неоснователни, апостолът посочва трояко свидетелство за божеството на 
Иисус Христос и за човечеството (ст. 6). Първото свидетелство е небесно - на трите 
Лица на Пресвета Троица (ст. 7), второто свидетелство е земно - свидетелство на духа, 
на водата и на кръвта (ст. 8-9); третото свидетелство е вътрешното, в самия вярващ. 
Всички тези свидетелства потвърждават и доказват, че Бог дал на хората живот вечен в 
Своя Син (10-12). 

Ст. 6. Сей есть пришеедый кровию и духомъ Иисусъ Христосъ. Тук апостолът 
говори за действителността на въплъщението на Сина Божи против докетите, които 
отхвърляли тази действителност. По учението на апостола, Иисус Христос доказал 
истинността на Своето идване на земята чрез вода и кръв. Вода е - кръщението, кръв е - 
страданието. Нямало защо да се кръсти онзи, който бил получил само призрачна плът; 
да страда и да пролива кръвта си още по-малко би могъл призракът. Кръщението и 
страданията - са двете най-важни събития в живота на Иисус Христос, 
свидетелствуващи за Неговото идване на земята и за Неговото божествено достойнство. 
Освен това, кръвта и водата могат в устата на апостола да имат значение на метафора и 
да взимат от него като символични знаци вместо своето значимо. Водата е символ на 
очистване, а под този символ, както е известно, във Вехтия Завет се изобразявало 
очистителното действие на Месия за цялото човечество (Йез. 47:8; Зах. 13:1; 14:8; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

71 
 
Йоил 3:18). Когато настъпили месиянските времена, Йерусалим и цяла Юдея заедно с 
Йорданската околност излизали при Йоан, предполагайки да видят в него самия Месия, 
и се кръщавали от него в Йордан, като изповядвали греховете си (Мат. 3:5-6). Кръвьта 
на животните, която изобилно се проливала върху жертвениците, била също така 
символ не само на очистване, но и на изкупване; така щото, по тълкуванието на ап. 
Павел, “всичко току-речи по закона се очиства с кръв, и без проливане на кръв не става 
прощение” (Евр. 9:22). По такъв начин, ако в изречението на ап. Йоан за идването на 
Христос чрез вода и кръв поставим, вместо символите, означаваното от тях, ще се 
получи следната мисъл: “Иисус Христос за изпълняване пророчествата и 
вехтозаветните очаквания, дошъл, т. е. се явил Спасител на човечеството посредством 
Своята очистителна и изкупителна сила, символ на която служат водата и кръвта”. - Но 
Иисус Христос нещо повече от символизъм придал на тези вещества в Новия Завет: 
водата Той направил тайнствено оръдие на човешкото възраждане на купела на 
кръщението, в образ на което и Сам получил кръщение от Йоан в начало на земното Си 
служение, а кръвта направил тайнствено оръдие на най-тясно общение на хората със 
Себе Си в тайнството евхаристия, което установил в края на Своето служение, като с 
особена сила заповядал за тези вещества в двете тайнства (Йоан 3:5; 6:53). В самия 
Христос Спасителя тайнствено значение на кръвта и водата, в тяхната съвкупност, се 
проявило тържествено и нагледно на кръста във време на смъртта, във време на това, 
завършващо Неговото изкупително дело, събитие. Тогава от Неговото прободено ребро 
изобилно изтекла кръв и вода. Трябва да се отбележи, че, вписвайки в своето Евангелие 
известието за туй събитие, ап. Йоан, не пропуска да забележи и за целта на своето 
повествование - за да имаме ние вяра в Сина Божи (Йоан 19:35), също както и в 
посланието си свидетелството чрез водата и кръвта насочва към нашето уверяване, “че 
Иисус е Христос” (І Йоан 5:5-6). Така щото, пълният смисъл на гореозначеното 
апостолско изречение е такъв: “Докато във Вехтия Завет очистването и изкупването на 
хората само символично били предуказвани посредством свещената вода и жертвената 
кръв, в Новия Завет Иисус Христос, като всемирна и еднократна жертва, след като 
излял на кръста из ребрата Си кръв и вода, самите тези вещества обърнал и в 
свидетелство на извършеното изкупително дело, и в тайнствени оръдия на самото 
очистване и възраждане на хората посредством двете тайнства - кръщението и 
евхаристията”. 
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 Към тези две свидетелства апостолът присъединява още свидетелството на Духа 
(духомъ)1. Това е Святия Дух слязъл на апостолите в деня петдесетница и дал най-силно 
и несъмнено свидетелство за Иисус Христос, както и Сам Спасителят предсказал за 
Него (Йоан 15, 26). Несъмнеността на свидетелството се потвърждава от несъмнеността 
на свидетеля: Яко Духъ есть истина. Говорейки за свидетелството на Св. Дух, 
апостолът поставя читателите си пред лицето на самия свидетелстващ, да не би някой 
помисли, че казаното от него за Сина Божи е негово мъдруване. 
 Ст. 7. Трие суть свидетелствующии на небеси, Отецъ, Слово и Святый Дух: и 
сии три едино суть. Идването на Сина Божи на земята в плът и кръв било 
засвидетелствано от всички лица на Св. Троица. За Него свидетелствал Бог Отец при 
кръщението и преображението (Мат. 3:17; 17:5), като го нарекъл Свой Син възлюбен. 
За Своето слизане на земята свидетелства и Сам Бог - Слово (Йоан 8:14; 3:13); със 
Своите дела, учение и живот Той още повече засвидетелствал, че е наистина Син Божи. 
Свидетелството на Святия Дух било дадено при кръщението на Иисус (Мат. 3:16; Йоан 
1:32-35), в учението (Лука 4:18-22) и чудесата, а особено в изливане на апостолите 
необикновени дарове в деня на Петдесетницата (Деян. 2:2-4). тези три свидетелства 
едино суть, т. е. съгласни са помежду си, понеже и самите свидетелстващи съставят 
едно по Своето божествено същество, както и в Евангелието говори Спасителят (Йоан 
8:18; 10:30). 
 Ст. 8. И трие суть свидетелствующии на земли, Духъ и вода и кровь. За тези 
свидетелства апостолът говори по-горе, в 6-я стих, и, както видяхме, указа на трите най-
важни събития в живота на Иисус Христос - кръщението, страданието и изпращането 
Св. Дух на апостолите. И трие во едино суть - и трите тези свидетелства за едно и също 
нещо говорят. 
 Ст. 9. Аще свидетелство человеческое приемлемъ, свидетелство Божие более 
есть. Мойсеевият закон придавал юридическа сила само на свидетелството на две или 
три лица (Втор. 19:15). Същото изисквал и в Новия Завет Иисус Христос (Мат. 18:16). 
Поради това и за Него самия ап. Йоан привежда свидетелства небесни и земни и при 
това забелязва, че ако за доказване истината в някое обикновено дело достатъчни са по 
закона два  
 
------------------------ 
 1 Приетият гръцки текст, Вулгата и по-голямата част ръкописи изпускат думата: и духомъ; но 
славянският и руският превод, синайският и други ръкописи имат тази дума. 
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свидетели, то в делото на признаването Иисус Христос толкова повече могат да бъдат 
достатъчни свидетелствата на всичките три лица на Бога. 
 Ст. 10. Веруяй в Сына Божия имать свидетелство в себе. Като се основава на 
външните свидетелства, вярата в Иисус Христос в същото време става силно вътрешно 
свидетелство, потвърждаващо истинността на тези външни свидетелства. Опитът 
показва, че за вярващото сърце са достатъчни най-простите и леки указания, за да се 
убеди в някоя истина; напротив - най-силните и очевидни доказателства на истината се 
заподозират, оспорват и отхвърлят от невярващите: не веруяй Богови лжа сотворилъ 
есть Его. 
 Ст. 11. И сие есть свидетелство, яко животъ вечный далъ есть намъ Богъ. 
Такова е вътрешното съдържание на всички споменати свидетелства - небесно, земно и 
вътрешно. Сам Бог свидетелства, че Той ни е дал живот вечен в Своя Син. Кръщението 
в Христос ни ражда за вечен живот, причащението с Неговото тяло и кръв ни храни за 
същия живот; даровете на Св. Дух, давани ни чрез Христос, запазват този живот в нас; 
най-после, нашата собствена вяра в Христос ни дава убеждение, че само в Христос ние 
имаме вечен живот. 
 

Цел на посланието (5:13-21). 
 

 Като завършва своето послание, апостолът говори на вярващите, че цел на 
написване неговото послание било да покаже, че само с вяра в името на Сина Божи, те 
ще получат вечен живот, и че, вследствие на такава вяра, те могат смело всичко да 
просят и всичко да получат от Бога и, дори, могат да се молят за ближните, извършили 
не смъртен грях (13-17). Като родени от Бога, те са свободни от греха и от дявола, и в 
Сина Божи получават истинско знание и живот (18-20). Краят на посланието е - 
увещание да се пазят от идолите (ст. 21). 
 Ст. 16. Грехъ не къ смерти и грехъ къ смерти. Апостолът тук говори за 
нравствени грехове, които били добре известни на неговите читатели. От евангелието 
(Мат. 12:31) виждаме, че непростителен или, което е все същото, смъртен грях 
собствено се нарича хулата към Святия Дух, т. е. упоритото неверие, което се противи 
на очевидната истина и я нарича лъжа, както това правели юдеите спрямо чудесата 
Христови. Като съпоставяме това общо понятие за смъртния грях с делението греховете 
на  
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смъртни и несмъртни, според учението на ап. Йоан, ние намираме, че несмъртни 
грехове у него се наричат такива престъпления, които не пречат на хората да бъдат 
Божи чада, т. е. греховете неволни, греховете на слабостта и неведението. Напротив, 
онези грехове, които отличават чадата на антихриста и децата на света, каквито са по 
думите на апостола: отхвърляне истината за въплътяването на Сина Божи (4, 3), 
невършене на правдата и ненавист към ближния (3, 10), или, както определя VІІ 
Вселенски събор (прав. 5), когато някои, като съгрешават, неизправени остават, това са 
смъртни грехове. Но понеже, според връзката на речта, може да се мисли, че апостолът 
има тук предвид казаното по-горе (ст. 12) - че имащият Сина Божи има живот, 
нямащият Сина Божи няма живот, - то под смъртен грях трябва да подразбираме 
предимно отхвърляне въплъщението на Сина Божи, за което и ап. Павел направо 
говори: “веднъж просветените и вкусили от небесния дар, станалите причастници на 
Духа Светаго, вкусилите от благото слово Божие и от силите на бъдещия век и 
отпаднали - невъзможно е втори път да се обновят чрез покаяние, когато те отново 
разпъват в себе си Сина Божи и Го ругаят” (Евр. 6:4-6). По такъв начин, смисълът на 
апостоловото учение ще бъде такъв, че вярващите трябва да се молят за онези само от 
своите събратя, които като признават въплъщението и смъртта на Сина Божи, стоят във 
вярата и са в общение с църквата. А пък за онези, които са скъсали връзки с нея 
(еретиците, отстъпниците), или не се намират с нея в общение (неверните), 
християнинът не трябва да се моли, което нещо потвърждават и правилата на светите 
апостоли (10 и 45) и съборните (Антиох. 2, Лаодик. 33). Що се отнася до тежките 
грешници в недрата на самата църква, то понеже възможността на тяхното обръщане и 
покаяние зависи от тях до тогава, докогато те са живи, - то църквата и за тях не 
прекратява своите молитви, ако те се намират във видимо общение с нея. Св. Йоан 
Златоуст и за виновните в хула против Святия Дух говори: “И тази вина била простена 
на разкаялите се. Мнозина от тях, които изригвали хули против Св. Дух, по-късно 
повярвали, и всичко им било простено” (на Мат. Бес. 41). Но се разбира, че такива 
молитви не могат да стават за самоубийците, които със своето самоубийство показали 
недостиг от вяра в Божия Промисъл и надежда на Неговото милосърдие. Като намерили 
за себе си облекчение и успокоение от мнимите или действителни злини не в 
тайнствата и молитвите на църквата, а в насилствената смърт, те с това самото скъсали 
връзката с нея и се лишили от правото на тези молитви. 
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 Ст. 19. Миръ весь во зле лежитъ - светът е изпълнен с пороци, гнусни страсти и 
идолопоклонство. 
 

Второ послание на апостол Йоан. 
 

Лицето, до което е написано посланието. 
 

 Второто свое послание ап. Йоан написал - както гласи началното приветствие - 
до някоя избрана госпожа и нейните деца, които той наистина обичал, и не само той, 
но и всички познали истината, т. е. християните. По всяка вероятност това била някоя 
знатна и влиятелна християнка, отличавала се със своето благочестие и 
баготворителност, която Христовият апостол поискал да предпази от развращаващото 
влияние на тогавашните опасни лъжеучители. По някои частни свои съображения 
апостолът не намирал за добре да постави в посланието своето собствено име, нито 
името на госпожата, до която то било изпратено. Може би подавачът на писмото, а така 
също самият негов характер и съдържание правели ненужно нито едното, нито другото. 
Между това по-късно се създали различни предположения относно името и личността 
на госпожата, която се удостоила със специалното послание от Христовия апостол1.  
 

Съдържание на посланието. 
 

 Понеже апостолът не искал да пише на хартия всичко онова, което бил намислил 
да напише, то посланието съдържа в себе си само кратък очерк, само откъслечни 
истини, не строго свързани помежду и не развити последователно. 
 След приветствието, в което апостолът говори за своята обич към децата на 
избраната госпожа, той изказва своята радост за вярата и благочестието на онези от 
нейните деца, които срещнал, съветва и нея и децата да се укрепват все повече и повече 
в любовта, заповедта за която е съществена и основна Христова заповед, а несъмнено 
доказателство или нейна проява е пазенето на Божиите заповеди (1-6). След това 
предупреждава, че дошли мнозина измамници и антихристовци, които отхвърля  
 
------------------------ 
 1 Посланието е написано до eJklekth}/ kuri;a/ - избраната госпожа. Едни взимали втората дума за 
собствено име и предполагали, че посланието е изпратено до някоя избрана или, по нашему, 
достопочтена Кира. Други пък, като взимали наопаки - второто име за нарицателно, а първото за 
собствено, мислели, че посланието е написано до някоя госпожа Еклектия. Трети пък под избрана 
госпожа разбирали цялата църква. 
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идването на Иисус Христос в плът, и моли да не се увличат от тяхното заблуждение, за 
да не изгубят наградата за труда, понеже отстъпването от Христовото учение лишава от 
общение със Самия Бог (7-9). Като завършва посланието със съвет да не се приемат в 
къщи нито дори да се поздравяват подобни лъжеучители, апостолът обещава да дойде 
сам и лично да говори по този предмет; накрай праща поздрав от сестрините деца на 
избраната госпожа (10-12). 
 Ст. 1. Старец - oJ presbuvteroV. Название прилично на апостола и по възраст, 
понеже посланието било написано в дълбока старост (виж: Общи бележки за произхода 
на Йоановите послания), и по уважение, с което той се ползвал в църквата като 
единствен останал между живите апостол. 
 Ст. 11. Глаголяй ему радоватися сообщается деломъ его злым. Апостолът не 
позволява да приемаме при себе си в къщи и да поздравяваме лъжеучителите, разбира 
се, не в такъв смисъл, че да избягваме и случайните срещи и връзки с тях, понеже в 
такъв случай, както забелязва ап. Павел (І Кор. 5:10), ние би трябвало да излезем от 
този свят, а в смисъл - да не ги приемаме в къщи като учители и да не ги поздравяваме, 
както поздравяваме еднакво мислещите с нас братя: само такова общение прави 
християните участници в лошите работи на лъжеучителите. 
 

Трето послание на апостола Йоан. 
 

Лицето, до което е написано посланието. 
 

 Третото си послание ап. Йоан написал до един свой ученик Гаий, обичан за 
неговото твърдо ходене в истината (ст. 3), т. е. за чистите християнски убеждения, а 
така също за дейното благочестие, което се изразявало предимно в гостоприемството на 
странстващите проповедници на Евангелието - на тези апостолски помощници (ст. 5). 
По онова време това било наистина висока заслуга; понеже взаимното неразположение 
между обърналите се из юдейството и езичество, което достигало до вражда, не рядко 
се отразявало върху проповедниците на Евангелието така силно, че наистина те 
понякога нямали де глава да подслонят, което нещо, разбира се, силно спъвало 
успехите на евангелската проповед. Йоановия ученик Гай1, 
 
------------------------ 

1 Той не е нито един от тримата споменавани в Писанието Гаиевци: македонянин (Деян. 19:29), 
дервянин (Деян. 20:4) и коринтянин (І Кор. 1:14; Римл. 16:23). 
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който вярно разбирал духа на истинското християнство, бил съвършено чужд на 
гореозначения предразсъдък и с еднаква любов се отнасял както към християните от 
юдеите, така и към християните измежду езичниците; а проповедниците на Евангелието 
приемал с особена радост и ги снабдявал с всичко необходимо. Съвършено не такъв 
бил някой си Диотреф, който живял с Гай в една и съща християнска община. Горд и 
надменен, той простирал своя фанатизъм до там, че не само пратените от Йоан братя не 
приемал сам, но и забранявал на желаещите да направят това, и изгонвал из църква (т. 
е. изгонвал из църковните събрания, които вероятно ставали в неговия богат и обширен 
дом), а самия апостол дори хулел с неприлични думи (ст. 10). Апостол Йоан бил 
подбуден да напише писмо до Гай, когато завърналите се странстващи проповедници 
заявили пред цялата църква (Ефеска) за неговата любов (ст. 6). Както се види, 
пратените то Йоан ученици трябвало да предприемат ново, по-далечно пътешествие за 
проповядване на Христовото учение; затова, като ги упътва наново към Гай и 
предупреждава, че са тръгнали за слава на Божието име, без да вземат нещо от 
езичниците (ст. 7), апостолът му внушава в писмото, да ги изпроводи както трябва, т. е. 
да ги снабди с необходимото. 
 

Съдържание на посланието. 
 

 Апостолът моли Бога за здравето и благополучието на Гай, радва се на неговото 
страноприемство и го моли и за напред така да постъпва със странниците заради Бога 
(1-8); изказва негодувание от поведението на надменния и обичащ да първенствува 
Диотреф, като обещава да дойде и лично да го изобличи в това (9-10); съветва Гай да не 
подражава на злото, хвали добродетелта на някого си Димитрия и, като обещава повече 
да говори за това при лична среща, праща поздрави на него и на другарите от себе си и 
от другарите (11-15). 
 Ст. 4. Моя чада - указание, че Гай бил ученик на ап. Йоан. 
 Ст. 7. О имени Его изыдиша, ничтоже приемлюще отъ языкъ. Странниците, за 
които споменава тук апостолът, били проповедници на Евангелието, които, за да не 
причинят ущърб на проповедта, с нищо не се ползвали от новообърнатите (ср. І Кор. 
11:7; І Сол. 2:9). 
 Ст. 9. Писахъ церкви. През своето дълго стоене в малоазийските църкви 
апостолът не веднъж могъл да 
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напише послание; но негови послания до днес са достигнали само три. Впрочем, в по-
голямата част гръцки ръкописи стои: e[graya a[n th̀// ejkklhsiva/ - бих написал до църквата. 
В такъв случай апостолът смятал за по-хубаво лично да изобличи Диотреф, като се 
опасявал, да не би посланието му да не бъде прието от него. 
 

Послание на апостола Юда. 
 

Сведения за писателя. 
 

 Писателят на това послание нарича себе си Юда, раб на Иисус Христос, брат на 
Яков; но трудно е да решим, кой е бил този Яков. Западните тълкуватели току-речи 
едногласно признават този Юда за едно лице с Юда - Тадей или Левей (Мат. 10:3), 
който бил в числото на 12-те апостоли и се наричал Юда Яковов (Лука 6:16; Деян. 
1:13). Но понеже апостол Юда бил син на Яков, а не брат, то, ако той беше писател на 
посланието в заглавието по-скоро щеше да посочи своето апостолско достойнство, 
отколкото да споменава за родството си с Яков; а пък за туй достойнство писателят 
съвсем не споменава и дори като, че ли изключва себе си от числото на апостолите (ст. 
17). Ето защо, по-правилно е да признаем, че този Юда бил брат Господен и, 
следователно, син на Йосиф обручника на първата негова жена и брат на Яков, 
писателя на първото съборно послание. Към това можем да прибавим и онуй 
обстоятелство, че апостол Юда от 12-те, по старовремското предание, проповядвал в 
Сирия и умрял в Едес. Ако той бе написал посланието, то, разбира се, в сирската църква 
то най-скоро щеше да стане известно; а сирската църква именно и не приемала в старо 
време Юдовото послание, - както това може да се заключи от неговото отсъствие в 
сирския превод Пешито. И така, писател на посланието бил Юда брат Божи и брат на 
Яков. По предание, той бил приемник на своя брат Яков в епископството на 
Ерусалимската църква и доживял до времето на Домициян. 
 

Читатели на посланието. 
 

 Посланието е написано до призваните, които са осветени от Бога Отца и 
запазени от Иисус Христос (ст. 1). Бележката на писателя за себе си, че той е брат на 
Яков, сходството на посланието с 2-то послание на ап. Петър (18 ст. = ІІ Петр. 3:3), 
указанието на същите  
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лъжеучители, за които говори ап. Петър, заставят да предполагаме, че посланието е 
написано до същите лица, до които писали ап. Яков и ап. Петър, т. е. до малоазийските 
християни. 
 

Повод и цел на написване на посланието. 
 

 Вътрешен повод за написване посланието била пастирската ревност на ап. Юда 
за общото спасение на християните, както това той сам обяснява в началото на 
посланието. “Възлюбени! Изпълнен с усърдие да ви пиша за общото спасение, аз 
счетох за нужно да ви напиша увещание да се борите за вярата, веднъж предадена на 
светиите, т. е. на християните” (ст. 3). Външен повод за пастирската ревност на ап. Юда 
било това, че “в християнските общини се вмъкнали някои с гибелно влияние 
нечестивци, от старо време предназначени за осъждане” (ст. 4). Като се съди по 
характера на убежденията и по живота на тези еретици, - както ги описва ап. Юда, - се 
вижда, че те твърде много се сближавали с най-зловредните гностически лъжеучения, 
които проповядвали разврат под предлог на свобода и за изтощаване на плътта, а света 
смятали не за творение на Сина Божи, а за произведение на низши, дори враждебни на 
Бог Отец сили. По автентичните думи на ап. Юда, това били хора "обръщащи 
благодатта на нашия Бог в повод за разпътство и отхвърлящи единния Владика Бога и 
Господа наши Иисус Христос” (ст. 4). Такива били и онези лъжеучители, които описва 
ап. Йоан в своя Апокалипс (гл. 2 и 3-та). 
 Съобразно с изложените поводи за написване посланието неговата цел била - да 
удържи в пътя на истината онези слабодушни християни, които могли да се увлекат от 
крайно примамливите за чувствеността теории на лъжеучителите, и всички останали 
християни, като се назидават върху светата Христова вяра, като се молят чрез Святия 
Дух, да запазят себе си в любовта Божия и да очакват милост от Господа наш Иисус 
Христос за вечен живот (ст. 20 и 21). 
 

Време за написване. 
 

 Трудно е да се каже нещо определено за времето на написване на Юдовото 
послание. Малко да проясни това може сравнението с второто Петрово послание. 
Неговото сходство с туй послание се обяснява - както видяхме по-рано - с това, че ап. 
Юда, като живял дълго след смъртта на ап. Петър, могъл със своите очи да види 
изпълнението на Петровото пророчество за появата на еретици 
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и развратители в малоазийските църкви, и че под влияние на изпълнението на това 
пророчество той изобразил тези еретици с такива също черти в своето послание, както и 
Петър. А като вземем под внимание, че смъртта на ап. Петър се случила около 66-та 
година след Р. Хр. и като прибавим достатъчно време за изпълнение на неговото 
пророчество, а също така като знаем от историята на Евсевий, че ап. Юда умрял вече по 
време на царуването на Домициян (81-96) - можем да допуснем, че своето послание той 
написал след 70 или дори след 80-та година след Р. Хр. 
 

Съдържание на посланието. 
 

 Посланието от начало до край представя една непрекъсната реч, насочена против 
лъжеучителите. Приветствайки християните като раб на Иисус Христос и като брат на 
Яков, апостолът говори, че той, в грижите си за общото спасение, счел за нужно да 
напише това увещание, понеже се вмъкнали лъжеучители, които обръщат Божията 
благодат в повод за разпътство (1-4). Като застрашава лъжеучителите с Божия съд, 
апостолът им посочва съдбата на евреите, избавени от Египет, но за неверието си 
изтребени в пустинята; на ангелите, незапазили своето началство и държани във вечни 
окови; на Содом и Гомор, за блудство подложени на вечен огън. С тези мечтатели ще 
стане същото заради тяхната плътска нечистота, заради отхвърляне властите и за 
злословие (5-8). Колко те са дръзки, може да се види от сравнението с това, че архангел 
Михаил, като спорел за Мойсеевото тяло с дявола, не го укорявал, а само го спрял с 
името Господне; а те злословят всички и като безсловесни животни погубват себе си. 
Тях очаква участта на Каин, Валаам, Корей (9-11). Като служат за съблазън на другите, 
те приличат на безводни облаци, лишени дори от листа, на пенещи се вълни и 
блуждаещи звезди. Енох им предсказал съд, и Господ ще го извърши над тях за всички 
техни дела и думи (12-15). При вида на тези хора, от нищо недоволни и постъпващи по 
своите похоти, вярващите трябва да си припомнят предсказанието на апостолите за 
тяхното появяване и, като знаят, че са вероотстъпници, сами трябва да стоят във вярата 
и да запазят себе си в Божията любов (16-20); а увлечените от лъжеучителите да 
възвръщат към вярата с милост и кротост (21-23). В заключение апостолът въздава 
слава на Бога, Който един може да ги запази от падение и да ги съхрани непорочни (24-
25). 
 Ст. 1. Братъ Якова. Климент Александрийски със скромността на писателя 
обяснява това, че той нарича себе си не брат Господен, а брат на Яков. 
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 Ст. 4. Благодать прелагающии въ скверну. Това били николайтите, които 
говорели, че е необходимо повече да грешим, за да дадем на Бога възможност повече да 
покаже Своята благост: пребудемъ во гресе, говорели те, да благодать преумножится 
(Римл. 6:1). 
 Ст. 5. Апостолът с примери доказва, как Господ по неизменното Свое 
правосъдие променя Своята милост на гняв в случай на непокорност и развратяване на 
облагодетелстваните по-рано от Него същества, без да гледа на предишната тяхна 
приближеност до Себе Си и на количественото тяхно множество. Най-напред апостолът 
посочва за пример евреите, изведени от Египет и загинали в пустинята. Значението на 
този пример се открива от сравнението на християните с евреите. Ако християните, 
спасени от робството на греха и дявола, престават да се покоряват на Христовите 
заповеди, то с тях ще бъде постепенно както с евреите, които били спасени от 
египетското иго, но за противене на Божията воля били изтребени в пустинята. 
 Ст. 6. Ангелы не соблюдшыя своего начальства, но оставльшыя свое жилище. 
Колко е опасно отхвърлянето на Божията власт, апостолът посочва с пример от злите 
ангели, които не запазили своето началство - своето подчинение на началството 
(a}rchvn), или не удържали дадената им власт над другите, не запазили своето 
достойнство. В единия и в другия случай се вижда тяхната гордост, противенето на 
Божията воля. Оставянето своето жилище от тези ангели може да се смята своеволно, и 
тогава то усилва техния грях, или неволно, - тогава то е било наказание за грях. Узами 
вечными подъ мракомъ соблюде. Това са метафори, изразяващи тягостното нравствено 
състояние на падналите духове: узы - това е обуздаване тяхната зла воля, силно 
стремяща се към всичко, което погубва хората; мракъ - това е отдалечаване от Бога. На 
судь великаго дне. Този израз трябва да разбираме буквално - той пряко посочва 
вечната гибел на бесовете. За тяхното спасение не е имало и няма никаква възможност; 
понеже отпадането им от Бога било и е съзнателно и безвъзвратно, а не такова като 
нашето - поради слабост, увлечение и с разкаяние. 
 Ст. 9. Апостол Юда разказва за спора на архангел Михаил с дявола по повод 
погребението на Мойсеевото тяло. Свещените вехтозаветни книги нищо не говорят за 
този спор. Книга Второзаконие говори накратко: и взыде Мойсей на гору Нававъ, и 
скончася тамо Мойсей, рабъ Господень, въ земли Моавли словомъ Господнимъ. И 
погребоша 
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его в земли Моавли, близь дому Фогорова: и не уведа никтоже погребения его даже до 
дне сего (Втор. 34:1, 5, 6). А между това, според свидетелството на най-древните отци и 
писатели църковни, съществувала в апостолските времена апокрифна книга 
“Погребение или Възнесение на Мойсей” (откъс от нея дошъл и до наше време), в която 
между друго има и разказ за това, как дяволът на мястото, където умрял Мойсей, 
предявил своите права върху неговото тяло за извършеното уж някога убийство на 
египтянина, и как възнамерявал да устрои, щото Мойсей тържествено да бъде погребан 
пред очите на всички и на известно място, за да може по-късно да го направи предмет 
на обожаване у склонните към идолопоклонство евреи, и как всичко това не позволил 
на дявола архангел Михаил, покровителят на еврейския народ. Предполагайки, че от 
тази именно апокрифна книга и е заимстван в Юдовото послание разказът за спора на 
архангел Михаил с дявола, някои отхвърляли дори автентичността на самото послание, 
понеже боговдъхновеният апостол не могъл уж да прави извадки от апокрифна книга. А 
по изследването на учените, гореозначеният апокриф за Мойсей се явил във вид на 
отделна книга вече към края на първи век и, следователно, след като вече ап. Юда 
написал своето послание. Ще рече, апостолът не е могъл и да заеме нещо из апокрифа 
за Мойсей. А как да се обясни произходът на неговия разказ за спора на архангел 
Михаил с дявола? Ако вземем предвид, че някои библейски събития и лица не са влезли 
в свещените еврейски книги, а са запазили по предание в устата на еврейския народ, - за 
което има дори доказателства в самите свещени книги (например: Имената на 
египтяните влъхви, препирали се с Мойсей, които не са записани в книга Изход, се 
появяват във 2-рото послание на ап. Павел до Тимотей 3:8), - то разбира се ап. Юда 
могъл да заеме своя разказ за архангел Михаил из народното предание, уверен от 
божествено вдъхновение в истинността на това предание. 
 Ст. 11. Апостолът сравнява лъжеучителите с Каин, понеже те със своето 
лъжеучение и разпътен живот убиват духовно своите ближни; - с Валаам, който искал 
да прокълне Божия народ заради обещаните подаръци от моавитския цар, но бил 
изобличен от ослицата (ІІ Петр. 2:15-16), понеже и те всичко вършат за корист; - с 
Корея, който с Датан, Авирон и 250 мъже се възбунтувал против Мойсей и Аарон, 
понеже те, бидейки недостойни, похитили учителското достойнство. 
 Ст. 12. Въ любвахъ (ejn tai`V a}gavpaiV) - във вечерите на любовта. Древеса есенна, 
безплодна - цъфтящи само през 
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есента, поради това са безплодни. Дважды умерша - съвършено умрели. На есен 
дърветата губят своите листа, т. е. външния живот; но засъхналите дървета нямат и 
вътрешен живот, така щото и след настъпване на пролет не ще оживеят. 
 Ст. 13. Звезды прелестныя (ajstevreV planh̀tai) - звезди блуждаещи, т. е. водещи 
по гибелен път всички, които вървят по техните указания. 
 Ст. 14. Пророчествова же и о сихъ седмый от Адама Енохъ, глаголя: се 
приидетъ Господь во тмахъ святыхъ ангель Своихъ. Цитираното от ап. Юда Енохово 
пророчество не се среща във вехтозаветните свещени книги; то се е запазило само в 
еврейското предание, откъдето и го внесъл ап. Юда в своето послание и с това му 
придал боговдъхновено значение; понеже новозаветните писатели нерядко попълвали 
вехтозаветните, като внасяли в своите книги от свещеното предание на Божия народ 
онова, което им внушавал за туй Святия Дух. Между това и туй място в посланието на 
Юда, подобно на предходното място за архангел Михаил, внушавало на църковните 
писатели различни съмнения относно неговата автентичност, - както за това 
свидетелства например: Блаж. Йероним; понеже съществувала в старо време цяла книга 
апокрифна, под името “Книга на Еноха”, изпълнена с разни митични разкази за Енох, в 
която се съдържа между друго гореозначеното пророчество, привеждано от ап. Юда. От 
такъв мътен източник не могъл уж да черпи апостолът. Но той и не черпил от него, 
понеже “Книгата на Еноха”, по най-строгите научни изследвания, могла да се появи 
едва във втори век на християнската ера, или, най-рано, в края на първия, и значи - във 
всеки случай по-късно от Юдовото послание. Могло да бъде следователно обратното, 
че от посланието на ап. Юда записаното от него пророчество минало в образувалия се 
апокриф за Енох. Впрочем, ако би дори апостолът да бе се ползвал от този апокриф, то 
това никак не би повредило на истината и на достойнството на неговото послание. 
Желаейки да порази еретиците с тяхното собствено оръжие, той могъл да вземе от 
уважаваната от тях книга изречение, което той смятал за истинско и което говорило 
против тях. Същото правели и другите свещени писатели. Така ние виждае, че ап. 
Павел привежда някои изрази от книгата Зогар (ІІ Тим. 1:12; Деян. 17:17-28; І Кор. 
15:33). 
 Ст. 22-23. И овехъ убо милуйте разсуждающе - към онези, които са заразени от 
еретически заблуждения - по неразумност и увлечение, а не поради зла насока на 
сърцето 
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- бъдете милостиви, но като узнавате причините за техния нравствен недъг и вземете 
съответни мерки за неговото изцеряване. Овехъ же (в другите, по-упоритите и 
закисналите) страхомъ спасайте (т. е. със страха от съда Божи и вечното наказание), 
от огня восхщающе (т. е. като с бързи и решителни мерки ги отдалечавате от 
съблазните, както спасяват вещ, която е застрашена от изгаряне). Думите обличайте же 
съ боязнию ги няма в много гръцки ръкописи, а в руския превод са в скоби. 
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Послания на апостол Павел. 
 

Кратка характеристика на св. Павел като апостол и като писател. 
 

 “Аз съм най-малкият от апостолите, и не съм достоен да се наричам апостол, 
понеже гоних църквата Божия; но с Божията благодат съм онова, що съм, и Неговата 
благодат в мене не бе напразно” (І Кор. 15, 9-10). Така характеризира сам себе си 
апостол Павел. Надарен от природа с богати умствени способности, той бил възпитан и 
обучен в строгите фарисейски правила и, пак според неговия собствен отзив, 
преуспявал в юдейството повече от много свои връстници, понеже бил неумерено 
ревностен защитник на своите бащини предания (Гал. 1:14). Когато Господ, Който го 
бил избрал още в майчината утроба, го повикал по-късно за апостолско служение, то 
цялата енергия и всички сили на своя дух той пренесъл и посветил на проповедта за 
Христовото име сред езическия свят, а също така и сред своите заслепели и ожесточени 
против Христос сънародници. Изучавайки живота и апостолските трудове на св. Павел 
според книгата Деяния на апостолите, наистина можем да стигнем до изумяване от 
несъкрушимата енергия на великия апостол на народите. Трудно е да си представим 
човек, който, без да притежава мощен организъм и здрави физически сили (Гал. 4:13-
14), да може да пренесе толкова невероятни трудности и опасности, колкото се паднало 
да понесе и претърпи ап. Павел за славата на Христовото име. Но на колкото повече 
трудности и опасности бил излаган той, толкова повече неговата ревност и енергия 
възраствала и се закалявала. Принуден да си припомня пред коринтяните своите 
подвизи, той така ги изброява. “Аз много повече (от моите съперници) бях в 
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трудове, безмерно в рани, повече в тъмници, и много пъти на умиране. Юдеите ми 
удариха пет пъти по четиридесет удари без един. Три пъти ме биха с тояги, веднъж - с 
камъни; три пъти претърпях корабокрушение, нощ и ден прекарах в морските дълбини. 
Много пъти бях в пътешествия, в опасност по реки, в опасност от разбойници, в 
опасност от едноплеменници, в опасност от езичници, в опасност по градове, в 
опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя. В труд и в 
изнурение, често в бдение, в глад и в жажда, често в пост, на студ и в голота и пр.” (ІІ 
Кор. 11:23-27). Така че, сравнявайки себе си с другите апостоли и по смирение, 
наричайки се най-малък от тях, ап. Павел напълно справедливо могъл да заяви: “но аз 
повече от всички тях се потрудих; не аз впрочем, а Божията благодат, която е с мене” (І 
Кор. 15:10). И наистина, без благодатна помощ човек не може да извърши Павловите 
подвизи. 
 Като свещен писател ап. Павел превъзхожда всички други апостоли по 
количеството на своите писания. Съвкупността на Павловите послания по своя обем се 
равнява току-речи на една трета от целия състав на новозаветните свещени книги. В тях 
се отразила обширната ученост и познанство на ап. Павел със Св. Писание на Вехтия 
Завет, а също и дълбочината в разкриване новозаветното Христово учение. По своето 
вътрешно съдържание те справедливо се смятат за второ Евангелие и винаги са 
привличали върху себе си вниманието както на отците на църквата, така и на 
противниците на християнството. Самите апостоли, както се вижда от съборните 
послания, не оставяли без внимание назидателните писма на своя възлюбен събрат, 
най-малък по време на обръщане към Христос, но равен на тях и по апостолски 
трудове, и по дух на учение, и по благодатни дарове. Върховният от апостолите 
намирал дори в неговите послания нещо нелесноразбираемо (ІІ Петр. 3:15-16). Отците и 
учителите на църквата с най-велико уважение гледат на ап. Павел, и мнозина от тях 
придобили слава с изтълкуване на Павловите послания. 
 Като съставят необходимо и важно допълнение към евангелското учение, 
посланията на ап. Павел трябва, следователно, да представляват предмет на най-
внимателно и усърдно изучаване за всеки християнски богослов. При това, разбира се, 
не трябва да бъде забравена и онази висота и дълбочина на богословската мисъл на 
апостола, и онази своеобразност на изразяване, понякога стигаща до 
трудноразбираемост, която спъвала и знаменитите тълкуватели на Св. Писание, като 
например: Златоуст, Йероним, Августин. 
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Общ поглед върху живота на ап. Павел. 
 

 При един общ поглед върху живота на великия апостол на езичниците, можем 
лесно да забележим, че той рязко се дели на две половини от акта на неговото обръщане 
към Христос. До обръщането това бил живот на строг фарисейн, изпълнител на 
Мойсеевия закон и бащините предания, който мислел да се оправдае от делата на 
закона и от ревността към вярата на отците, ревност, която достигала до фанатизъм. 
След обръщането това е живот на апостол, всецяло предаден на евангелското дело, 
щастлив със своето призвание, но съзнаващ своето безсилие при изпълняване на своето 
служение, смирено отказващ се от своите заслуги и приписващ всички свои дела на 
всеизпълващата Божия благодат. Самият акт на обръщане към Христос не е някое 
психично действие, обяснявано от законите за развитие на душата: не, това е действие 
на Божията благодат, това е призвание от Самия Иисус Христос. За такова именно 
представя своето обръщане апостолът във всичките си послания. От неговото 
апостолско гледище, животът му до обръщането, при цялата истинност на неговата 
задача и при цялата искреност в изпълнението, бил само заблуждение, грях и, вместо да 
води към оправдание, водел по-скоро към осъждане, т. е. водел към изгубване на онова, 
което така страстно желаел Савел. Тук именно на помощ дошла благодатта и го 
извлякла от неговото заблуждение. С радост и благодарност приема Савел това ново 
призвание, т. е., признавайки своето обръщане напълно дело на Божията благодат, той 
се старае само към това, щото постоянно да бъде достоен за тази благодат и да не се 
отклонява от своето призвание. Няма и не може да става дума за някакви заслуги или 
собствени добродетели: всичко е Божие дело! Затова пък каква радост, какво щастие, 
когато неговите усилия принасят желаните плодове, когато делото Христово напредва! 
И наопаки - какви горчивини, когато той забелязва противното! С каква трогателна 
признателност хвали той преуспяващите в Христовото учение, с каква бащинска 
нежност моли и предпазва християните от заблуждения! Но връх на неговото 
блаженство било съзнанието, че неговият предишен живот, живот на гонител, е простен 
от Божията благодат; че любовта Божия не се е погнусила и от такъв изверг, какъвто 
бил той до своето обръщане. Тази увереност давала на апостола сила да се бори против 
всички пречки и го одушевявала в страданията за Христовото име и в приемането на 
мъченическия венец. 
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Броят на ап. Павловите послания. 
 

 Въз основа на положителни и достоверни свидетелства на преданието, общият 
глас на църквата приписва на ап. Павел четиринадесет послания, при всичко че дълго 
време се изказвало съмнение върху автентичността на посланието до евреите. 
 Освен 14-те послания, някои по предположение допускали и други послания, 
именно: трето по брой, но първо по време на произход, послание до коринтяните, (въз 
основа на І Кор. 5:9), а също така послание до лаодикийците, (въз основа на Колос. 
4:16), и още шест писма до философа Сенека, брат на споменатия в Деяния на 
апостолите проконсул на Ахаия, Галион (Деян. 18:12). Но неавтентичността на 
последните се смята за доказана, а изгубване на първите трудно е да се допусне при 
онази грижливост, с която първествуващата църква пазела всички апостолски писания. 
 

Хронологичен ред на посланията. 
 

 Павловите послания са наредени в Библията не по хронологичен ред. 
Разместването им, както лесно може да се забележи, е направено колкото по важността 
и обширността на самите послания, толкова и по сравнителното значение на църквите, 
до които са адресирани посланията. След посланията до седемте църкви са поместени 
посланията до трите отделни лица. Изключение прави посланието до евреите, което е 
поставено след всички Павлови послания, очевидно затова, че най-късно от всички е 
призната неговата автентичност. 
 Въз основа на повествованието в книгата Деяния на апостолите за живота и 
апостолските трудове на св. Павел, а също така въз основа на самите Павлови послания, 
хронологичният техен ред, с разделяне на групи по време на написване, може да се 
представи така: 
 А) Послания, написани от Павел преди затварянето му в тъмница: 1) 1-во до 

солунците, 2) 2-ро до солунците, 3) до галатяните, 4) 1-во до коринтяните, 5) 2-
ро до коринтяните, 6) до римляните. 

 Б) Послания, написани по време на първите римски окови: 7) до филипяните, 8) 
до ефесяните, 9) до колосяните, 10) до Филимон, 11) до евреите. 

 В) Послания, написани след освобождаване от римските окови: 12) до Тит, 13) 1-
во до Тимотей. 

 Г) Послание, написано по време на вторите римски окови: 14) 2-ро до Тимотей. 
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Основен предмет на ап. Павловите послания. 
 

 Бидейки пълно отражение на живота на апостола, учението на Павел преследва 
една главна мисъл, която прониквала всички стремежи и действия на ап. Павел. Тази 
мисъл, която го е правела велик защитник на юдейството и гонител на християнството, 
която отпосле го е направила най-велик апостол и съставяла главен предмет на всички 
негови послания, е мисълта за оправданието на човека пред Бога. До обръщането ап. 
Павел се е стремял да достигне туй оправдание чрез строгото изпълнение на закона; 
след обръщането си пък, като осъзнал всичката нищожност на това средство, той 
намира оправдание във вярата, той го получава чрез благодатта на Иисус Христос, чрез 
извършеното от Него изкупление. Ныне кроме закона правда Божия явися, 
свидетелствуема отъ закона и пророкъ: правда же Божия верою Иисусъ Христовою 
во всехъ и на всехъ верующихъ; несть бо разнствия: вси бо согрешиша и лишени суть 
славы Божия, оправдаеми туне благодатию Его, избавлнием, ефе о Христе Иисусе 
(Римл. 3:21-24). Разкривайки тази мисъл, ап. Павел я разглежда от две страни, именно: 
а) от страна на закона, и доказва невъзможността на оправданието посредством 
изпълнението на закона и нищожността на нашите дела; б) от страна на благодатта, и 
говори, че оправданието се достига чрез вяра в Христос и се дава на всички вярващи 
даром, в сила на изкупителните заслуги на Иисус Христос. В първия случай апостолът 
изхожда от мисълта за всеобщността на греха: вси бо согрешиша, и показва временното 
или относително значение на закона и законните дела; във втория той довежда към 
Божията воля, желаеща да спаси човека чрез Христос, и указва на вярата като на 
средство за усвояване от човека благодатните дарове и заслуги на Иисус Христос. 
 По такъв начин учението за оправданието на човека се разделя на частни 
понятия, които всички се разкриват в посланията на апостола. Това е преди всичко: 1) 
учение за греха като за причина на нашето осъждане пред Бога; 2) учение за закона като 
за средство на оправдание или, по-точно, като средство за показване степента на 
нашата греховност и безсилие в оправданието; 3) учение на благодатта или благовестие 
за това, че Бог желае нашето спасение и го е извършил чрез Своя единороден Син - 
Иисус Христос; 4) благовестие за лицето и заслугите на Иисус Христос за нашето 
спасение; 5) учение за вярата като средство за усвояване Неговите заслуги, и за 
тайнствата, чрез които се дават на вярващия благодатни дарове; 6) учение за 
възнаграждението като следствие от вярата, и 
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за християнските добродетели като плодове на духовните дарования; 7) накрай, учение 
за оправданието като цел на нашия живот. Към туй последното се отнася учението на 
последния съд и царството Божие като необходими резултати на нашето оправдание 
или осъждане; а във връзка с учението за усвояване от човека заслугите на Иисус 
Христос стои учението на църквата като тяло Христово, и за пастирите на църквата 
като посредници между главата и членовете на това тяло. 
 Това е цялата същност на Павловото учение. Всичкото богато и разнообразно 
съдържание на неговите послания се състои в разкриване и доказване на тези истини. 
 

Особености в посланията по форма и изложение. 
 

 Посланията на ап. Павел спрямо външната форма носят печат на еднообразие в 
способа на излагането истините и дори в тяхното разположение. Захващайки се с 
приветствия до читателите, те заключват преди всичко благодарността на апостола към 
Бога за Неговите действия в онова място, където се назначава посланието. След това 
посланието обикновено, с изключение на няколко случаи, се дели на две части - 
догматична и нравствена. В заключението апостолът се докосва до частни дела, прави 
поръчки, говори за своето лично положение и изказва своите благопожелания; накрая 
праща приветствия за мир и любов. 
 Но при всичкото външно еднообразие, посланията на ап. Павел са пълни с живот 
и движение. Неговата мисъл се развива строго и последователно. Езикът на апостола ни 
напомня езика на вехтозаветните пророци, като свидетелства по такъв начин и за 
богатото негово класическо образование и за обширното знание на Св. Писание. 
Доказателствата си ап. Павел твърде често взема из Св. Писание, и при изясняване 
вехтозаветните места следва онези същите правила по херменевтика, каквито следвали 
съвременните му юдеи, като придава разбира се, на изясняваните места смисъл най-
вече съобразен с духа на християнското учение. Това показвало, че ап. Павел бил 
достоен ученик на знаменития Гамалиил и в съвършенство усвоил правилата на 
равинската мъдрост. Речта на апостола се лее в непрекъснат поток: неговите 
доказателства и възклицания, свидетелстващи за дълбокото и силно чувство на 
писателя и за висотата на предлаганото от него учение. При това не трябва да се 
забравя, че на апостола е предстоял не малък труд да се бори със самия език, на който 
той трябвало да изразява своите нови 
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понятия. Той трябвало да създава богословски език, да изнамери думи и изрази, които, 
при цялата ясност и обикновеност на своето значение, биха могли да съвместят в себе 
си силата и пълнотата на апостоловата мисъл и да не повредят духа на евангелското 
учение. Такива думи са: совоскреснути, спогребстися Христу, облещися во Христос, 
совлещися ветхаго человека, спастися банею пакибытия, законъ духа жизни, инъ 
законъ во удехъ, противовоюющъ закону ума и пр. И само геният на апостол Павел, 
просветен със светлината на божественото откровение, могъл да извърши това дело не 
в ущърб на божествената истина и на свойствата на самия език. 
 

Послание до римляните. 
 

Основание на римската църква  
и първоначален състав на нейните членове. 

 
 За произхода на римската църква, тъй важна в църковната история, няма ясни и 
точни известия. Може да се каже само, че проповедта за Иисус Христос стигнала до 
Рим твърде рано; защото сам ап. Павел в посланието си до римляните забелязва, че в 
тамошното общество били някои, които преди него повярвали в Христос и били 
бележити (нарочита - ejpivdhmoi) между апостолите (16:7), и че вярата на римските 
християни по време на написването на това послание вече се славела по целия свят 
(Римл. 1:8). Първите семена на християнството в Рим са посеяни, вероятно, от юдеите, 
които свободно живеели в този град при първите императори. Във великия ден 
Петдесятница свидетели на слизането на Св. Дух над апостолите в Йерусалим били, по 
известието на книгата Деяния на апостолите, и приходящии (дошлите) римляне, които 
заедно с другите внимавали на вдъхновената ап. Петрова проповед (Деян. 2:10). Без 
всяко съмнение някои от тях още тогава били уловени в мрежата на апостолското 
слово. Но от Рим се стичали в Йерусалим много юдеи и на празника на Колибите и на 
Пасха. Връщайки се оттук изповедници Христови, те придобивали в Рим нови ученици 
и последователи на Христос - както измежду юдеите, така и от езичниците. А след 
изгонването на юдеите от император Клавдий не само от Рим, но и от Италия през 51-ва 
година, те се разсеяли из Гърция и  Мала Азия, където по онова време проповядвал ап. 
Павел. От тези именно изгнаници  
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мнозина станали ученици на великия апостол на народите и сътрудници в 
разпространението на Евангелието, а с промяната на обстоятелства, след смъртта на 
Клавдий през 54-та година, като се върнали в Рим, съдействали, разбира се, за 
разширението и закрепването на римската църква. Такива са напр. Акила и неговата 
жена Прискила, които се запознали с Павел в Коринт (Деян. 18:1-3) и след връщане в 
Рим образували своя домашна църква. Такива били, разбира се, и онези 24-ма души, 
които апостолът поздравява в края на своето послание до римляните (16:2-16). 
 Така щото, римската църква била основана от учениците и сътрудниците на ап. 
Павел, преди отиването на Павел в Рим и преди написване на посланието му до 
римляните. Самият факт, че ап. Павел имал намерение да отиде в Рим, с цел да утвърди 
тамошните християни в истините на вярата и да проповядва между тях (Римл. 1:11-13), 
показва, какво в римската църква до онуй време още не бил отишъл никой от 
апостолите, понеже ап. Павел не обичал да проповядва в чужда област и да строи върху 
чужда основа (Римл. 15:20; ІІ Кор. 10:16). 
 Колкото за преданието на римската църква, че тя е основана от ап. Петър, може 
да се каже следното. Ако се приеме, че първите вярващи в Рим били измежду числото 
на обърнатите и кръстени в деня Петдесятница, когато действащ се представя предимно 
св. Петър, а пък другите вярващи там или от тези са били обърнати, или са приели 
вярата подобно на тях по време на другите празници в Йерусалим, то вярващите в Рим 
съвършено били прави да смятат ап. Петър свой духовен отец и своята вяра да 
произвеждат от него. Всички по-нататъшни вярващи, колко и да били те, се присаждали 
към този корен, и мисълта за произхода на Христовата вяра в Рим от св. Петър могла да 
бъде обща сред християните. Когато след това ап. Петър приел мъченическа смърт в 
Рим, преданието, като сляло края с началото, започнало да приписва към личната 
работа на св. Петър в Рим и самия произход на вярата у римляните. Така това било и 
по-късно внесено и в историческите паметници. 
 Що се отнася до състава на римската църква, тя се състояла от юдеи и 
езичници. Отначало, преди 51-ва година, юдеите съставяли мнозинство, но след 
изгонването им от Рим и Италия от император Клавдий, към времето на написване 
посланието до римската църква, езичниците станали повече. 
 

Повод и цел за написване на посланието. 
 

 В посланието няма признаци, по които би могло да се съди, че повод за 
написването му дали с нещо  
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самите римски християни; то е със съвършено общо съдържание и не указва на никакви 
детайли от живота на римското общество. И напразно мислят някои, че възникналите 
несъгласия и разделения, между християните юдействащи и християните измежду 
езичниците, в мненията за предимствата на първите над последните в църквата Божия 
подбудили уж апостола Павел да напише до тях умиротворително послание. Да е било 
в действителност така, и разногласията в мненията да са стигнали до горещи спорове и 
дори до разделения в обществото, - това никак не личи от посланието. Подбужденията 
за написването му се заключавали единствено в самия ап. Павел. Съзнавайки себе си за 
апостол на езичниците, той - по неговия собствен израз - смятал себе си длъжник и пред 
елините, и пред варварите в благовестието Христово (Римл. 1:14); а поради това, като 
слушал за разпространилата се християнска вяра в Рим, а заедно с това и като се 
безпокоил, дали тя се множи и расте във всичката чистота и правилност, той няколко 
пъти се е канил да посети столицата на езическия свят и да се види с тамошните 
християни, за “да се съутеши с общата (тяхна и своя) вяра”, но все се появявали 
различни пречки, както и той сам известява за това. Но ето приготвила се да отиде в 
Рим Кенхрейската дякониса Фива, личност твърде благочестива и влиятелна, която 
била “помощница на мнозина и на самия ап. Павел” (Римл. 16:1-2) и той се решил да 
изпрати по нея своето послание докато чака Бог да го удостои с възможността и той сам 
лично да отиде в Рим, където не преставала да го влече неговата апостолска ревност. 
При това той имал следните цели: 1) да начертае за римската църква правилен и светъл 
образ на вярата, спасяващ чрез Господ Иисус Христос всички еднакво и без различие, и 
елини, и юдеи. 2) По време на своето отсъствие да даде на своите избрани римски 
ученици писмено ръководство за водене на беседи и поучения за христовия закон - 
както сред вярващите в Христос, така и сред още не повярвалите или не утвърдилите се 
във вярата. 3) Да предупреди и огради римските християни от заразяване с 
предразсъдъците на юдействащите лъжеучители, които вървели по стъпките на 
Христовите проповедници, и които трябвало неизбежно да се чакат и в Рим. 4) Накрая - 
да запознае със себе си, със своя дух, характер и образ на мислите римското 
християнско общество преди своето идване в Рим, за да си приготви, тъй да се каже, 
прием и да улесни своята бъдеща дейност в полза на евангелската проповед. 
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Време и място на написване. 
 

 Посланието до римляните било написано от ап. Павел в Коринт. Това се вижда 
между другото, и от това, че Гай, “страноприемецът Павлов”, т. е. който го е приел при 
себе си в дома, а също така и Ераст, градски казначей, от лицето на които той праща в 
своето послание приветствия до римляните (Римл. 16:23), били жители на Коринт (І 
Кор. 1:14; ІІ Тим. 4:20). Също така и Фива, на която ап. Павел поръчал да занесе 
посланието му в Рим, била коринтска дякониса в Кенхрейската църква, а Кенхрея била 
пристанище на Коринт от страна на Егейско море (Римл. 16:1). Ап. Павел не веднъж 
бил в Коринт; в кое именно посещение на Коринт той написал своето послание до Рим? 
Несъмнено е, че това било в неговото трето проповедническо пътешествие, - което 
нещо може да се види от следните признаци. “Сега отивам в Ерусалим, за да занеса 
милостиня на светиите - пише между другото апостол до римляни, - понеже Македония 
и Ахаия благоволиха да дадат помощ за бедните между светиите в Йерусалим. Като 
изпълня това и вярно предам този усърден плод, ще отида през вашите места в 
Испания” (Римл. 15:26-28). А при това книгата Деяния разяснява, че всички тези 
обстоятелства в живота на ап. Павел, когато той със събраната в Ахаия и Македония 
милостиня тръгнал за Йерусалим и бързал там за празника Петдесятница, станали 
именно в неговото трето апостолско пътешествие, около 58-ма година след Р. Хр. 
Тогава, значи, и е написано от него посланието до римляните. 
 

Общо съдържание. 
 

 Цялото послание е проникнато от една мисъл. Тази мисъл, както и във всички 
послания на ап. Павел, е оправданието на грешника пред Бога чрез вярата в Иисус 
Христос. Съобразно с тази мисъл, апостолът преди всичко доказва виновността на 
всички хора пред Бога, изобличава елините (т. е. всички езичници) в това, че те 
заглушили вродената способност да различават доброто и злото и нарушили 
естествените закони; изобличава още повече юдеите за онова, дето те не се възползвали 
от дадените им предимства и средства. След това указва на спасението, извършено от 
Иисус Христос, и на средството за усвояване това спасение - вярата. А понеже юдеите 
били твърде привързани към закона, то разкрива истинското значение на закона и 
недостатъчността на това средство за оправдание, не вследствие неговото 
несъвършенство, а  
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поради немощта на изпълнителите на закона. После доказва, че намерението на закона 
е постигнато чрез вярата, че това средство не е новоизмислено от Бога, а било от старо 
време предсказано от пророците като необходимо и общо за всички. И затова 
неразумно юдеите отхвърлят това средство. Впрочем, отхвърлянето от тях на това 
спасително средство в Божиите планове има твърде важно значение, понеже то по-
скоро ще бъде проповядвано на езичниците и прието от тях с радост. Но това не трябва 
да дава на езичниците повод да се превъзнасят над евреите; след изпълнение времената 
на езичниците, и юдеите ще приемат проповедта на Христос и всички ще се спасят. 
Към догматичните истини апостолът присъединил, като необходими изводи, и 
практическите истини. 
 Така щото, цялото съдържание на посланието се разделя на четири части: І) 
предисловие (1:1-17), ІІ) вероучение (1:15; 11:36), ІІІ) нравоучение (12:1; 15:13) и ІV) 
заключение (15:14; 16:24). 
 

І. Предисловие. 
 

Надпис и приветствие (1:1-17). 
 

 Посланието започва с приветствие, в което апостолът, като посочва на 
римляните важността на своето лице и несъмнеността на своето апостолство, нарича 
себе си раб на Иисус Христос и апостол, получил наравно с всички благодат и наравно 
с апостолите апостолство, и избран, предпочтително пред другите, именно за да 
благовества за Иисус Христос, Сина Божи и сина на Давид, и да покорява на Неговото 
име всички народи (1:1-7). След това, като похвалва вярата на римляните и изказва 
желанието си лично да поживее в Рим и да се съутеши с общата вяра (8-12), той говори, 
че е готов винаги и на всички да благовества за Христос (13-15), и минава на основната 
мисъл на цялото послание, именно, че Христовото благовестие е сила Божия за 
спасение на всички вярващи, понеже в него се открива Божията правда, достигана чрез 
вярата (16-17). 
 Ст. 1. Павел. Апостолът по-рано носел име Савел. Или той имал две имена, по 
обичая у юдеите да носят разни имена, или, както говори св. Златоуст, сам Бог му 
променил името, за да покаже, че и в това отношение ап. Павел не бил по-малък от 
апостолите - напротив, 
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каквото предимство имал върховният от апостолите, такова получил и Павел. Раб 
Иисус Христов. Нарича се раб или от скромност, в противоположност на всички 
областни началници и военачалници, които в началото на своите писания горделиво 
поставяли имената на своите достойнства, или в такъв смисъл, че преди водел война 
против Него, с пламенност и самонадеяност преследвал Неговото име, а сега е раб, 
победен, взет в плен. - Зван Апостол. Апостолът нарича себе си зван, за да не помисли 
някой, че той самоволно си и присвоил апостолство. Апостол е изобщо всеки пратеник 
(Фил. 2:25), в какъвто смисъл и Сам Иисус Христос се нарича пратеник на Бог Отец 
(Евр. 3:1); а предимно така се наричали в първенствуващата църква извънредните 
служебни лица (Еф. 4:11), избрани и научени от Самия Иисус Христос и надарени с 
висше пълномощие и необикновени дарове (на езици и чудеса). Такива апостоли имало 
само 12 (Лука 6:13). По-късно към тях е присъединен и Павел, последен по време, но, 
както сам той пише (І Кор. 15:9-10; ІІ Кор. 12:11), равен по звание и благодатни дарове, 
по права и трудове. - Избран в смисъл на предопределен преди рождението (Гал. 1:15), 
избран още при първото му явяване на Христос по пътя за Дамаск (Деян. 26:16-18) и 
по-късно в йерусалимския храм, когато му било казано да отиде с проповед между 
езичниците (Деян. 22:17-21). 
 Ст. 2. Тук апостолът говори, че неговото благовестие не е ново, а от старо време 
предвидено, обещано. Мисълта за новостта на едно учение разколебава доверието към 
него и изисква от предлагащия го усилени доказателства. Напротив, указанието, че то 
отдавна е предсказано, разполага ума към покорност. Ето защо винаги се е смятало и е 
едно от най-силните доказателства за божествеността на християнското откровение, 
това че то е предизвестено от пророците. Ап. Павел често си е служил с това 
доказателство (Деян. 26:22); с него тук пробива път за своето слово в сърцата, както на 
юдеите, така и на езичниците. Юдеинът и да слуша не могъл нещо ново; напротив пък, 
станал покорно агне, когато му заговорвали с езика на неговите отци и пророци. И 
езичникът не е могъл да не се отнесе с почет към едно, така отдавна предизвестено и 
предизобразено учение, толкова повече, че между езичниците, по думите на Светоний и 
Тацит, се носели слухове, че скоро ще излязат из Юдея учители, които със своето 
учение ще завладеят целия свят. 
 Ст. 3-4. О Сыне Своемъ, бывшемъ (tou` genomeJnou) отъ семене Давидова… = ”За 
Своя Син, (Който се е родил 
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от Давидовото семе по плът и се е показал Син Божи в силата на чудесата, по духа, 
който освещава, чрез възкресението из мъртвите) Иисус Христос Господа наши”. 
Нареченнем (ovrisqe;ntoV) - определил се, показал се, открил се. Както когато гледаме на 
идещия отдалече цар, отначало виждаме в него само образ на човек, а после, когато по-
близко дойде, припознаваме в него някакъв големец, а когато съвсем близко дойде, като 
го погледнем, извикваме: царят! - така било и със Сина Божи, Който за нашето спасение 
приел зрак раба. Отначало всички гледали на Него като на човек, син на дърводелец; а 
после, когато се явил в света и започнал да проявява Своята божествена сила, всички с 
учудване питали: кто есть сей? (Мат. 8:27), като Го признавали обаче само за 
необикновен човек: пророкъ велий воста (Лука 7:16). Към края на неговия земен живот 
всички видели, че никакво земно величие не може се сравни с онова, което явявал в 
Себе си Иисус Христос, но кой е Той, все още не се определяло. Апостолите го 
изповядали за Син Божи, но туй блясване на вярата не се е задържало на нужната 
висота, и величието на Христос било затъмнявано от земни помисли. Вече след 
Неговото възкресение и слизането на Св. Духа, когато апостолите и вярващите 
започнали чрез Святия Дух в Неговото име да вършат пре-дивни знамения, тогава 
окончателно се определил ликът на Господа, тогава всички разбрали, че Той е 
Единородният Син Божи и Бог, тогава всички възклицавали с ап. Тома: Господ мой и 
Бог мой (Йоан 20:28). - Иисус Христос се открил: 1) въ силе, т. е. в дивните чудеса, 
които Той извършвал със собствената Си сила и, особено, които извършвали 
апостолите с Неговото име; 2) по Духу святыни - по особените благодатни дарове на 
Св. Дух, дадени на апостолите, по благодатните дарове, които обновяват вярващите и 
им предават святост, понеже вярващите чрез тайнствата ставали съвършено други, се 
изпълвали с нов живот, който ги поставял по-горе от всички обкръжаващи - и по нрави, 
и по просветлен ум; и 3) изъ воскресния отъ мертвыхъ, т. е. чрез най-убедителното 
доказателство, понеже Той пръв и един възкресил Сам Себе Си, като сам нарекъл 
възкресението Си знамение, достатъчно да запуши устата на безсрамниците (Йоан 2:19; 
8:28; Мат. 12:39). 
 Ст. 5-6. Имже прияхомъ благодать и апостолство. Показвайки своето 
равенство с другите апостоли, Павел говори: аз и другите апостоли получихме 
апостолство от Иисус Христос. Той ни облече с благодат, но не само ние да се 
наслаждаваме от нея, а да отидем и другите 
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да направим участници в нея. Поради това тази благодат е особена благодат и всички 
вярващи я получават, но на нас е дарувана апостолската благодат, заради която ние сме 
облечени със сила отгоре - да покоряваме на вярата всички народи. Ако апостолската 
проповед е за покоряване на вярата (в послушание веры), то пред нея всички трябва да 
слагат оръдията на ума и да представят душата си като чиста хартия на безпрепятствено 
отпечатване върху нея истините на вярата, понеже самите апостоли я приели без 
мъдруване, и я предават както са я приели. - Звани Иисусу Христу (klhtoi;  jIhsou 
Critoù) - повикани, избраници на Иисус Христос. 
 Ст. 7. Званнымъ святымъ. Така нарича апостолът римските християни. Те били 
повикани от Бога, повярвали, по вярата си се обновили в кръщението като възприели 
началата на духовния живот, а после чрез възлагане ръцете (сега чрез 
миропомазанието) в своето обновено естество приели благодатта на Св. Дух, и станали 
святи; в образа на мислите, в начинанията на волята и в чувствата на сърцето станали 
свят божи храм. - Благодать вамъ и миръ. Понеже те имали и благодат, и мир, то 
смисълът на туй благожелание е такъв, както направо е изразен у ап. Петър: благодатъ 
вамъ и миръ да умножится (ІІ Петр. 1:2). 
 Ст. 8. Обикновено ап. Павел в началото на всяко послание изказва такива мисли, 
които са силни да разположат в полза на посланието и да възбудят желание за четенето 
му. Той тук хвали вярата на римляните, като благодари на Бога за нея. Хвали ги, но тъй, 
че едновременно отнема всякакъв повод за превъзнасяне, защото не на тях приписва 
хваленото от него в тях добро, но на Бога, източника на всяко добро. И с какъв пламък 
благодари той! Казал не просто: на Бога, но - на моя Бог. Съвършените боголюбци имат 
Бога за свой в чувствата на сърцето, и себе си - за Божи. Чувствайки великата Божия 
любов лично към себе си и сами горейки от любов към Бога, те естествено присвояват 
Бога на себе си и себе си - на Бога. И това е пълен израз на истинско богообщение, не 
мислено представяно, а в действителност установяващо се между духа на вярващия и 
Бога. 
 Ст. 9-10. Емуже служу духомъ моимъ. На Когото служа с благодатния дух, 
даден на мен, с дарованията. Под духомъ моимъ може още да се подразбира - служа с 
всичкото си същество, с всичките си сили, с всичката искреност, или, както той говори 
за себе си на Тимотей: чистою совестию (ІІ Тим. 1:3). Понеже в 1-то послание до 
солунците 
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(5:23) апостолът различава в човека: дух, душа и тяло, - то тук може да се види и такава 
мисъл, че той служи на Бога не само с тялото и душата, но най-вече с висшата своя 
чест, т. е. с духа. - Яко безпрестани память о васъ творю, всегда въ молитвахъ моихъ 
моляся. “Ето истинска любов! Като че за едно говори, а четири мисли съвместява тук 
Павел: спомнюва, спомнюва непрестанно, спомнюва в молитвите, спомнюва с 
измолване от Бога нещо приятно за тях. Не един, два или три пъти спомнява, а 
непрестанно; а непрестанно да носиш някого в паметта не можеш, без да имаш велика 
любов” (св. Златоуст). Аще убо когда поспешенъ буду волею Божиею (eujodwqhvsomai eJn 
tw\/ qelhmati tou` Qeoù) приити къ вамъ = ако някога успея по Божията воля да дойда при 
вас. “Апостолът силно желаел да види римляните, обаче не се решавал на туй против 
волята Божия, и своето желание умерява чрез страха Божи. Колкото и да ги обича, 
колкото и да го влякло към тях, той не поискал да се види с тях против Божията воля. 
Колко във всичко той бил предаден на Бога!” (св. Златоуст). 
 Ст. 11, 12. Желая да ви видя, - пише апостолът, - за да ви предам (metadẁ) от 
поверената на мен апостолска съкровищница някое дарование за закрепването ви във 
вярата. Може би във вашата вяра има нещо неизправно - аз ще го изправя; може би 
всичко у вас е в нужния порядък - аз ще утвърдя със своя авторитет. И в единия, и в 
другия случай ние взаимно ще се утешим. 
 Ст. 13. Возбраненъ быхъ. Не казва, какви са били препятствията. Навярно те 
били от Св. Духа, както положително ни уверява в това св. Лука (Деян. 16:6-7). 
Апостолите били строго внимателни към указанията на Божия Промисъл в 
обстоятелствата на тяхното служение. Те вярвали, че и благодатното слово, цялата сила 
на своето действие явява над тези или онези във времето, определено от Бога. Затова те 
не насилвали събитията и не се опитвали, въпреки тях да отидат някъде да проповядват 
- Да някой плодъ имею и въ васъ. И друга причина на неговото силно желание да отиде 
в Рим. Благодатта на апостолството е като талант. Да пуснем в обръщение този талант и 
да придобиваме на него печалба това значи: да посяваме вяра в сърцата на незнаещите 
Бога, да ги научаваме на благонравие, да ги освещаваме с благодат, - с една дума, да 
направим хората да се спасят. Колкото повече някой привежда хората към спасителния 
път, толкова повече неговият талант принася печалба или плод. Всички апостоли за 
това и били избрани, щото това именно да плодопринасят, както говори Спасителят: 
Азъ избрахъ 
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васъ и положихъ, да вы идете и плодъ принесете, и плодъ вашъ пребудетъ (Йоан 
15:16). Ап. Павел в много места вече принесъл своя плод на Господа; но такъв също 
плод той желаел да принесе и сред римляните. Макар вярата да била вече насадена у 
тях, но имало още над какво той да се потруди и в самите вярващи, а толкова повече 
над неповярвалите още. 
 Ст. 14-15. Еллиномъ же и варваромъ долженъ есмь. В понятието на старите 
гърци светът се разделял на две половини: на елини, образовани, към които, от 
уважение към владичеството, се присъединявали и римляните, - и варвари, 
необразовани, към които се отнасяли всички други народи. Апостолът, сякаш, иска да 
предупреди укора от римляните, които могли да му кажат, че той твърде дълго не идвал 
при тях, като се заел с проповед у варварите, каквито били галатяните, сирийците и др. 
“Аз съм поставен за учител на всички народи - отговаря апостолът. Затова съм обязан 
да благовествам на всички - не само на елините но и на варварите. За това благодатта на 
Духа ни е дарувала и разни езици, за да проповядваме и на високомислещите за своята 
образованост, и на непосветените в словесните науки. Ето откъде е моето усърдно 
желание, (тако есть еже по моему усердию) да бъда и у вас - от съзнанието на дълга. 
 Ст. 16. Не стыжуся бо благовествованиемъ Христовымъ. “Що ти говориш, 
Павле? Трябвало да кажеш: хваля се, чест ми е, превъзнасям се; но ти не само не 
говориш това, а още казваш нещо по-малко, именно, че ти не се срамиш, както 
обикновено се отзоваваме за нещо не твърде важно. И тъй, що означават Павловите 
думи?” (Златоуст). Апостолът иска да каже следното: не се срамя да се явя у вас с 
такава проповед. Вие сте така високи, а благовестническото слово е така просто и от 
пръв път се представя така несъобразно, че то като да не ви е по лице; но аз не се срамя 
да го предлагам. Колкото и високо да стоят слушащите, аз всякога със смелост 
проповядвам разпнатия Христос, макар да зная че това за юдеите е съблазън, а за 
елините безумие. Сила бо Божия есть во спасение. Ето защо и не стыжуся! - Как да се 
срами пред болните онзи, който им донася церително лекарство? Или пред окованите 
онзи, който дохожда да им помогне да счупят тези окови? Благовестието не е само 
слово, но и сила. Под него тук трябва да подразбираме не само съвкупността на явените 
в Иисус Христос тайни или богооткровени новозаветни истини, но цялото 
домостроителство на човешкото спасение в Христос Иисус. С него навсякъде ходили 
апостолите и с него просвещавали вярващите. 
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Те на всички говорели: ние сме безотговорно грешни пред Бога, и няма за нас спасение. 
Очаква ни неподкупен съд и след съда наказание. Но Бог се е съжалил над нас и пратил 
Своя Единороден Син, Който се въплътил и пострадал за нас, снел от нас вината; а след 
възкресението, като се възнесъл на небето и седнал отдясно на Отца, Духа Светаго 
изпратил от Отца, Който всички вярващи обновява в Сина, и ги прави силни да 
изпълняват всяка блага Божия воля и да Му благоугодяват, така че, като се потрудят 
тук, да се удостоят да бъдат приети там, дето е и въплътилият се Син Божий. Ето ви 
пътя на спасението! Всички вярващи били свидетели на туй, че благовестието - 
домостроителството на спасението, вярата Христова - е сила за спасение, но не просто 
на всички, а на приемащите туй благовестие, на вярващите - всякому верующему. 
“Макар да си ти елин, макар да тънеш във всички пороци, макар да си скитянин, макар 
да си варварин, макар да си настоящи звяр, лишен от всякакво знание, натоварен с 
хиляди грехове; но щом си приел кръстното слово и си се кръстил, ти си загладил 
всичко” (Златоуст). - От юдейско гледище светът се делял на юдеи и елини: всеки 
неюдейн в очите на евреина бил елин - езичник. Апостолът казва: юдееви же прежде. 
Но с думата прежде означава само порядъкът. Юдейнът не повече оправдание 
получава, а е удостоен само да го получи по-рано, “понеже от юдеите е Христос, от тях 
са Апостолите, те пазели обетованията” (Теодорит). 
 Ст. 17. Каза вече Апостолът, че благовестието е сила и то само за вярващите - 
били те юдеи или езичници. Сега потвърждава и едното, и другото - и това, че 
благовестието е сила Божия за спасение (правда бо Божия является въ немъ), и онова, 
че то е сила чрез вярата (отъ веры въ веру); последното потвърждава и с пророческо 
свидетелство. И едното, и другото положение Апостолът не разкрива тук подробно, а 
само ги изрича. За тяхното разяснение е предназначено цялото послание, така щото, 
правилно се признава, че в този стих апостолът указва главния предмет на своето 
послание. Що подразбира апостолът по правда Божия? Това е онова опрадание или 
онази праведностъ, която се дарява от Бога на човека не заради собствените му дела и 
подвизи, а заради изкупителните заслуги на Иисус Христос. Разбирането в такъв 
смисъл правда Божия направо съответства на предишните думи на Апостола за 
Христовото благовестие, че то е сила Божия за спасение; понеже в какво по-очевидно 
може да се явява тази сила, ако не в това, че хората, приемащи вестта за Христос, стават 
праведни и святи? Св. Златоуст 
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намира за дивно онова, знаменито и славно в Христовото благовестие, че “чрез него 
прелюбодеецът, сластолюбецът, вълшебникът от веднъж не само се освобождават от 
наказанието, но и стават праведни”. Оправданието Божие се явява у приелия 
Христовото благовестие човек отъ веры въ веру. С това апостолът иска да каже, че 
праведността на оправдания заради Христос човек не замръзва на една степен, а 
възраства заедно с възрастването или усъвършенстването на неговата вяра в Христос; 
понеже има различни степени от тази вяра. Св. Исаак Сирянин така разсъждава за това: 
“като чуе благовестието за Христос, човекът, повикан от Бога, охотно пристъпва към 
него с вяра. Тази начална вяра е само от слуха. Когато встъпи той в областта на 
евангелското устройване на живота, тогава от опит вкусва благата на евангелието, и 
неговата вяра ще се преобрази във вяра на чувството. Окончателната вяра е всецяла 
увереност в Бога и почиване в Него. Така е неизбежно възхождането от вяра във вяра!” 
Но очевидно е, че с това засилване на вярата се умножава в приелия Христовото 
благовестие човек и неговата святост или праведност. И понеже чрез вяра именно се 
усвояват Христовите заслуги, то колкото по пламенно някой вярва (и апостолите 
молели Спасителя: приложи намъ веру - Лука 17:5), толкова той е по-висок и по-
праведен в Божиите очи и, разбира се, толкова по-свят той става според своя живот. - 
Своята мисъл за оправданието чрез вярата апостолът потвърждава с думите на прор. 
Авакум: праведный отъ веры живъ будет (oj divkaioV zhvsetai ejk pivstewV zhvsetai, или по-
точно по хода на мисълта у апостол Павел: oJ ejk pivstewV divkaioV zhvsetai) жив ще бъде 
само онзи праведен, който е оправдан чрез вярата. Това по-ясно е изказал апостолът на 
други места (Гал. 3:11; Евр. 10:38). Макар у пророка вярата да се представя като 
средство, даващо живот на праведния (oJ divkaioV zhvsetai ejk pivstewV), и да не се говори, 
че самата праведност се получава чрез вярата, но апостолът прониква в самото 
състояние на праведника и намира, че вярата за това и го укрепява в пренасяне 
бедствията, понеже го е направила праведник. Пророкът нарича праведници онези, 
които намирайки се във вавилонския плен, запазили вярата в Господа. По думите на 
пророка, те с тази вяра се подкрепят в очакване обещаното им завръщане от плена, те и 
ще видят това освобождение от плена, - ще оживеят, както видял това пророк Езекиил 
(37:13). 
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ІІ. Вероучение. 

 
 Учението за оправданието чрез вярата, кратко изказано в 17 ст. на І-ва глава, се 
разкрива на посланието до края на 11-та глава и съставя вероучителната, най-важната, 
част на посланието до римляните. Апостолът започва своето разсъждение с обща мисъл 
за греховността на цялото човечество (езичници и юдеи), за да докаже 
недостатъчността на Мойсеевия закон, както обредовия, така и нравствения, и 
необходимостта от друго средство за оправдание. 
 

Греховност на езичниците (1:18-32). 
 

 Виновността на езичниците и тяхната отговорност пред Бога апостолът доказва с 
това, че те, като придобили познание за Бога от разглеждане на обкръжаващата ги 
природа, взели да Го прославят не както е прилично на мъдреците, а с крайно безумие, 
като почитали за богове хората и животните (18-23). Като наказание за такова 
унижаване Божията слава от философите, Бог предал тях самите на срамни страсти, 
които унизили тяхното човешко достойнство и извратили самата природа (24-28). Това 
ясно се открива от дългия ред пороци, на които те са подложени. По собственото 
съзнание на философите, тези пороци заслужават строг Божи съд и смърт, но 
философите и сами ги вършат и вършещите ги похвалват (29-32). 
 Ст. 18. Гнявъ Божий, - праведният и строг Божи съд. Нечестие - грехове против 
Бога: неверие, неправо вярване, лъжлива вяра. Неправда - грехове против ближния, 
когато не се проявява към него любов, мир, справедливост, състрадание и пр. Под 
содержащихъ истину вй неправде се разбират онези, които знаят, но не изпълняват; 
животът не отговаря на знанието; едно е у тях в ума и съвестта, понякога и в устата, а 
друго е в живота и делата, в чувствата на сърцето и в настроението на волята. Който 
знае, че трябва да помни Бога и да Му благодари, а при това не помни и не Му 
благодари, той държи истината в неправда. Който знае, че трябва не само да не 
оскърбява ближния, но, напротив, да му оказва благодеяние, а при това не само 
благодеяние не му прави, но и го оскърбява, такъв държи истината в неправда. Който 
знае, че не трябва да развратничи, не трябва само да яде, да пие и да се весели, без да 
помни за смъртта, а при това 
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така живее, такъв държи истината в неправда. И тази неправда сто пъти е по-тежка, 
като някой извършва нещо неправо в онова същото време, когато умът и съвестта 
повелително му забраняват да върши това. 
 Ст. 19. Апостолът като, че ли слуша този довод: за да се изобличи някой, че 
държи истината в неправда, трябва да се докаже, какво той е знаел, а езичниците откъде 
са могли да знаят истината, когато са нямали откровение? Не, казва апостолът, 
разумное Божие, - онова, що трябва и може да се знае за Бога, яве есть въ нихъ - явно е 
сред тях или в техните сърца, така е явно, както онова нещо, което пред очите стои. 
Когато нещо пред очите се намира, то неотразимо се вижда, докато е отворено окото. 
Така Бог неотразимо се вижда от душата. Телесното око можем да затворим, а 
душевното не можем: то непрестанно гледа. “Бог вложил познание за Себе Си в 
човеците при самото тяхно рождение” (Златоуст). Това и значи: Богъ бо явилъ есть 
имъ. Освен това, Бог Сам лично неведнъж се явявал на хората, а също така и ангели 
пращал при тях, за да им възвестяват истинско познание. Това продължавало до 
вавилонското стълпотворение, когато народите се пръснали по разни страни и отнесли 
със себе си всичко открито от Бога. И това има предвид апостолът в думите: Богъ бо 
явилъ есть имъ. Но и това не е още всичко. Отпечатаното в душата могло да бъде 
заглушено от житейския шум и залисвания. Онова, що вървяло по предание от Самия 
Бог, могло някак да се пресече, или да се покрие със съмнение. И за да не бъде неявно 
сред езичниците разумное Божие, Бог разтворил пред тях книгата на природата, която 
не може да не се чете, защото тя всякога е пред очите, и в която Той преднарисувал 
Себе Си и явил пред погледа на всички. 
 Ст. 20. Невидимая бо Его отъ создания мира твореньми помышляема видима 
суть и присносущная сила Его и Божество, во еже быти им безответнымъ = Понеже 
невидимите Негови свойства - Неговата вечна сила и Неговото божество, ясно се 
виждат още от сътворението на света при разглеждане Неговите творения, то те 
(езичниците) са неизвиними. Невидим е Бог Сам в Себе, но Той ясно се вижда с ума 
при размишляване за тварите: откъде са те, как се устроили и явили в такъв дивен 
порядък. Също потвърждава и пророкът: небеса поведаютъ славу Божию (Пс. 18:1). В 
Бога всичко е невидимо - и неговото божеско естество и Неговите божествени свойства, 
не само за нас, но и за висшите духове. Самите Божи действия са невидими. Ако бяхме 
присъствали при сътворението на света и гледахме, как всичко става, щяхме да 
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видим само, как твар след твар се явява на сцената на битието, но начина на 
появяването и действието на Твореца нямаше да можем да видим. И сега светът стои, 
понеже се поддържа от Божията сила. Че стои, виждаме, но вседържителната сила на 
Твореца е невидима за окото. Но ако за окото тя е невидима, за ума не може да бъде 
невидима, ако той не е оглупял. Следите от Своето битие, от Своите божествени 
свойства и Своята присносущна сила Бог ясно отпечатал върху Своите твари. 
 Отдалечи се мислено от нашата слънчева система - говори еп. Теофан - и гледай, 
как се движат около слънцето тези огромни тела, ту по отделно, ту със спътници, 
бягащи около тях; погледни нататък, как самото слънце има свое движение, навярно, 
около свое слънце и в съдружие с много подобни на себе си слънца. Виж, и това тяхно 
общо слънце само няма ли свое слънце, около което се движи в сонма на подобните на 
себе си слънца? И така нататък, - докато най-после съгледаш, ако само можеш да 
съгледаш - едно общо на всички централно слънце. Вземи после прегледай всичко това 
отведнъж, като обходиш мислено от изток на запад, от север на юг, от висшата точка до 
низшата, и ще видиш в това необхватно пространство - чиито граници и мисълта да 
определи не може, макар те да съществуват, - безбройно множество тела, които, 
съставяйки хорове, се движат в разнообразни посоки едни около други, като пресичат 
своите пътища ту отвесно, ту едно срещу друго, и, обаче, без да си пречат едно на 
друго, без взаимно да си забъркват пътищата, а се движат в стройни съчетания и 
съотношения. Като видиш всичко туй, можеш ли се удържа да не възкликнеш с 
пророка: дивна дела твоя, Господи, и душа моя знаетъ зело. Исповемся тебе, яко 
удивился еси (Пс. 138:14)? - И ангелите не могли да се удържат от хвалебни 
славословия на Твореца, когато за пръв път била пусната в ход тази най-огромна, най-
многосложна, премъдро устроена, неподвижно стояща и живо движеща се в себе си 
машина, както Сам Бог засвидетелствал това пред Йов: егда сотворени быша звезды, 
восхвалиша Мя гласомъ велиимъ вси ангели мои (Йов 38:7). Поразително впечатление 
изнесъл от подобно разглеждане и св. пророк Давид, като изповядал: Господи, Господи 
нашъ! Яко чудно имя Твое по всей земли, яко взятся великолепие Твое превыше небесъ. 
Яко узрю небеса - дела престь Твоих луну и звезды, яже Ты основал еси, что есть 
человекъ, яко помниши его, или сынъ человечъ яко посещаеши его? (Пс. 8:2-4). След 
това слабо очертание всеки може да разбере, как умът, като разсъждава за тварите, не 
може да не 
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види присносущната сила Божия така ясно, както виждаме с телесни очи намиращия се 
пред нас предмет. Първото впечатление от разглеждането на света е неотразимо 
съзнаване и изповядване безпределното Божие всемогъщество, по което Той тъй 
необхватния свят създал с една дума. Вникни в творенията по части и ще видиш ясно 
отпечатаните навсякъде непостижимата Божия премъдрост и безпределна благост, 
онова, което апостолът означава с думата Божество. По-точно с туй се означава 
съвкупността на Божиите свойства, но из тях по-очевидни за нас са: премъдростта и 
благостта; премъдростта в направата на всяко същество, благостта в окръжаването му с 
всичко потребно за благобитие. И не само Божията сила и божеството са видими в 
тварите, но и присносущието Божие, онова, че когато всичко е от Него, Сам Той не е от 
никого. Той е основа на всичко. Общото съзнание и чувство непосредствено изповядва 
Божието присносущие, че Той е от Себе Си; и разумният ум, търсещ основания на 
всичко, тогава само се успокоява, когато идва до убеждението в Божието присносущие. 
Здравата част от човечеството всякога е почивал и ще почива на това убеждение и 
вярване. Само онези, които са с болен ум, изгубват това убеждение и, вместо него, 
сплитат такива несъобразни, глупави и противоречиви положения, на които не можем 
да се начудим. Така че, навсякъде са видими невидимая Божия. “Затова не заслужават 
извинение имащите такива строги учители и не извлекли никаква полза от толкова 
уроци. Затуй и казал апостолът: во еже быти имъ безответнымъ. Защото едва ли не 
самите дела високо говорят, че такива не могат се оправда” (Теодорит). 
 Ст. 21-22. Изказа апостолът положение, че на държащите истината в неправда е 
определен Божи съд и наказание; след това обясни, че езичниците знаели истината; сега 
указва, как те тази истина държели в неправда. В няколко думи той ни очертава целия 
ход на отпадането на хората от истинско боговедение и богопочитание към 
идолопоклонство не от външна - историческа страна, а от вътрешна психологична. С 
всичко това той установява мисълта, че идолопоклонството не е първоначална религия, 
както на някои се чини, а е плод на изпадане от висотата на истинската религия, поради 
развалата на сърцата и умовете. Занеже разумевше Бога, (че Той е Творец, всичко 
държи и за всичко промисля, че трябва да Му се покланяме и да му угаждаме), не яко 
Бога прославиша или благодариша. Това е първата степен на отпадане - 
богозабравянето, когато изпада от съзнанието пресветлият и предивният лик на 
Божеството; Бог се забравя, - и мисълта за Него само сегиз-тогиз се явява в ума. 
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Заедно с това се охладяват и религиозните чувства към Бога и страхът Божи се 
изпарява. Сърцето вече не слави и не благодари на Бога, макар езикът да чете 
славословия и благодарения. Богоугождането вече престава да бъде главна цел на 
живота; явяват се други цели, които занимават човека. Бог съществува още, но вече не 
се слави. 
 Но осуетишася помышлении своими. Това е втората стапен на отпадане, 
образуваща се заедно с първата, ту като следствие, ту като нейна причина. Те са 
взаимнопроизволителни и взаимноподдържателни. Осуетяване на помишленията е - 
предаване себе си на грижи за земни блага, които обаче не дават благобитие, а само 
мамят с него и винаги излъгват във всички надежди. Отвърнали се от Бога, езичниците 
се обръщат към тварите, и в тях искат да намерят онова, което може да даде единствено 
Бог, искат да устроят живота си без Бога, само със своите сили и с подръчните средства. 
Всички грижи, всички помисли, планове и цели на живота са за устрояване земното 
щастие, като се наслаждават от чувствените блага. Отношенията към Бога се 
съблюдават само външно, делата на благочестието се изпълняват по обичая, без участие 
не само на сърцето, но и на мисълта. 
 И омрачися неразумное ихъ сердце. Третата степен на отпадане - плод на 
първите две - е омрачаване вътрешния човек. Сердце - това е вътрешният човек или 
духът, където е самосъзнанието, съвестта, идеята за Бога с чувството на всестранна 
зависимост от него, целият вечно ценен духовен живот. Нареждат се правила на живота 
несъгласни със съвестта, - и съвестта се заглушава, страхът Божи изчезва, 
размишляването за Бога спира заедно с това и здравите истини за Бога се забравят и 
тъмнеят, също така се изкривяват истинските понятия и за самия човек, за неговото 
значение и цели. Вътре настава пълен мрак. Глаголющеся быти мудры, обюродеша. 
Четвъртата степен на отпадане - подвеждане целия този превратен порядък на живота 
под началото на разума, и признаването му като едничка правилна норма на живота, 
свойствена на човека. Това е връх на безумие: но според тях, това е върха на мъдростта. 
Като такива осъзнават себе си тези хора, с такъв титул величаят своите порядки и 
съставените от тях възгледи. Самомнението и самонадеяността е отличителната черта 
на тази мъдрост: всичко тя очаква от себе си, от своите способности и от своето умение. 
 Ст. 23. Всичко до тук е само подготовка. Какво най-после са достигнали 
езичниците? - Идолопоклонство. Вместо 
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живия истински Бог взели да почитат за бог истуканите на хората и другите твари. В 
това собствено се състояло и тяхното обезумяване. В други отношения те били не 
малко мъдри, както показват остатъците от градовете Ниневия, Тива и др.; но в 
религиозно отношение се оказали съвършени юроди. И измениша славу нетленнаго 
Бога в подобие образа тленна человека и птиць и четвероногь и гадъ. Всесъвършеният 
Бог, вечно живия дух заменили с истукани - мъртви и веществени: тези груби, мъртви, 
веществени истукани взели да почитат за бог, не за представители, или напомнящи за 
Бога, а за самия Бог. Славата Божия приложили не към човеците, но към подобию 
образа тленна человека - към образа, представящ тленния човек. “Дори на това не се 
установили, но слезли до скотовете и до скотските образи. И ти забележи мъдростта на 
Павел, как той изтъкнал две крайности: Бога, Който е най-горе от всичко - и гадовете, 
които са най-низко от всичко, или не гадовете, а подобията на гадовете, за да покаже в 
пълна светлина безумието на езичниците. Познанието, което трябвало да имат за 
Съществото, без сравнение всичко превъзхождащо, те приложили към предмета, без 
сравнение от всичко най-презрян”. (Златоуст). 
 Ст. 24. До тук апостолът изобличаваше езичниците в нечестие, т. е. в неверие в 
Бога. От този стих нататък ги изобличава в неправда. С изгубване и извратяване на 
добрата вяра и благочестие се извратили и добрите нрави. Езичниците се предали на 
чувственост и започнали да вършат всякаква неправда. Темже - вследствие на туй, дето 
нечествали пред Бога; предаде ихъ - не принудително и против тяхната воля, а защото 
те сами искали и неудържимо се стремяли към това; въ похотехъ сердецъ ихъ въ 
нечистоту - на срамните плътски грехове, на които те похотливо, от все сърце се 
нахвърлили. Во еже сквернитися телесемь ихъ въ себе самехъ. В човека има дух, душа 
и плът. По назначението си човек трябва с духа да живее в Бога; от живота в Бога 
духът, като получава свойствената му сила, властва над душата и тялото и ги 
управлява. Щом човек отпада от Бога и започне да върши нечестие, духът му губи 
силата и, вместо да владее, бива поробен от душата и плътта. Душата, която била 
сплотена с духа, сега се свързва с плътта и става едно с нея в похотта и сластолюбието. 
Чувствените възбуждения и удовлетворяването им у животните са нормирани от 
естеството. А у хората се забелязва безпорядъчност в плътското възбуждение и 
непреставаща похот, дори и без туй възбуждение. Това е от туй, дето душата тясно се 
съчетала с плътта и всичките й потребности възприела в себе си като свои собствени. 
Възприела тя и плътската 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 
потребност, като я обърнала в похот. Потребността не може непрестанно да действа, а 
само когато се възбужда, и, щом е удовлетворена, престава. А похотта, като дело на 
душата, която е винаги деятелна, може да се възвръща всяка минута и да тревожи 
плътта. Душата има предвид само похотната сласт и нейното удовлетворение, без да 
обръща внимание на това, че тялото е негодно за това. Ако можеше да се удовлетвори 
такава похот без тялото, душата и на това би се решила. Но понеже не може, тя без 
разбор се нахвърля на всякакъв род тела, само сласт да има. От тук и всички плътски 
грехове, в най-срамни видове, вследствие на похотната мания. 
 Ст. 25. Премениша истину Божию во лжу - истинния Бог заменили с лъжливи. 
Паче Творца - повече отколкото на Твореца. Преди, когато следвали по истината, на 
Твореца-Бога истински така не служили, както сега служат на тварите. С туй апостолът 
засилва изобличението. Иже есть благословенъ во веки, аминь. Като споменал Бога, 
апостолът не се удържал да прибави славословие Нему - знак на сърдечно благоговение 
пред Него. Или пък това направил, за да може своя дух като че ли осквернен от спомена 
на езическото нечестие, да очисти и освети отново със славословие на истинския Бог. 
Тъй също в житейския бит бързат да проветрят стаята с пресен въздух, когато в нея 
навлезе някакво зловоние. И такава може да бъде мисълта: те така нечествали, но Бог 
все си остава благословен вечно. 
 Ст. 26, 27. Презестественную подобу - противоестествено употребяване. И 
возмездие, еже подобаше прелести (plavnhV) ихъ, въ себе восприемлюще - и 
въздаянието, т. е. наказанието, което следвало да получат за такова заблуждение (за 
отклоняване от Бога, т. е. за нечестие), те в сами себе си получавали, получавали в 
самото унижение и посрамяне на своето естество. Значи, страшното извращаване на 
човешката природа, проявявано в мъжеложство и други подобни грехове, апостолът 
смята за крайно унижение на самите хора и наказание за тяхното заблуждение. 
 Ст. 28. И якоже не искусиша (ouvk ejdokivmasan) имети Бога въ разуме - и понеже 
не правили опити, не се старали да помнят за Бога, не се погрижили за угодяването 
Нему, то Бог им дал неизкусен, превратен, глупав ум. 
 Ст. 32. Нецыи же (oi[tineV), както и в 25 ст. Иже (пак oi[tineV) - значи: които, или 
те; отнася се не към част, а към всички, за които бе по-рано дума. Соизволяютъ 
(suneudokoùsi) - означава не това само, че снизходително гледат 
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на греха на другите, но гледат благоволително, покровителствено, одобрително, с 
желание, щото те да грешат и да грешат. 
 

Греховност на юдеите (2:1-29). 
 

 Обръщайки се към юдеите, които осъждали езичниците за техните грехове, и 
особено към блюстителите на закона, които се превъзнасяли със своята външна святост, 
апостолът доказва, че и те са виновни пред Бога за това, дето, постъпвайки, като 
езичниците, взимат на себе си принадлежащото на Единия Бог право за съдене на 
другите (1-3). Ако пък те не съзнават своята виновност и остават в греховете си, като се 
лъжат с ненаказването, то за това те ще получат още по-тежко наказание в съдния ден, 
понеже Бог е праведен съдия и по делата ще въздаде всекиму, и на евреина дори 
повече, отколкото на езичника (4-11); защото езичниците имали само естествения 
закон, съвестта, - а юдеите, освен този закон, имали и друг, откровен; но, като се 
хвалели с този закон, като с предимство, и като смятали себе си за учители на другите, 
те безчестят този закон със своите нарушения, вследствие на което и самото Божие име 
се хули сред езичниците (12-24). Що се отнася до обрязването, което юдеите смятали 
също така за свое предимство, то има значение само при изпълняване на закона, така 
че, дори необрязаният, но изпълняващ закона, заслужава повече уважение, отколкото 
обрязаният, но нарушаващ закона, понеже истинско е и важно само духовното 
юдейство и вътрешното обрязване (25-29). 
 Ст. 1. О человече - юдеин. Тоже бо твориши судяй вместо также, понеже 
юдеите не извършвали тези същите престъпления, които приписвали на езичниците; но 
те не могли да се похвалят, че съвсем не престъпват закона. 
 Ст. 4-6. Сегашното Божие снизхождение и дълготърпение - като че говори 
апостолът на юдейна - има съвсем друг смисъл, а не онзи, който му придаваш ти. Тук 
Божията благост те води към покаяние. Виж в това нещо подбуждение не към онова - 
да киснеш в греховете, като за своя гибел мечтаеш по този повод за всякогашната 
ненаказаност, а към това - да се отдалечиш от греховете и да се разкаеш. И щом е 
такова намерението Божието ненаказване тебе тук, то когато не се възползваш от тази 
милост както трябва, ще си навлечеш още по-голямо осъждане, като презрител на 
Божията милост. 
 Ст. 7-8. Има два рода човеци: едни с постоянство извършват добри дела и чакат 
небесни почести и  
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награди, а други с упорство се противят на истината и доброто. Затова и правосъдният 
Бог готви два рода въздаяния: на едните - вечен живот, на другите - ярост и гняв; 
впрочем така, че на юдеите, които знаели вече волята Божия из закона, е дадено в 
наградите предимство пред езичниците и е указана съответната строгост в наказанията, 
- както и Спасителят говорел за слугите знаещи и незнаещи волята на своя господар. 
 Ст. 11. Несть бо на лица зрения у Бога. Как няма лицеприятие, когато юдеинът 
повече се награждава? - Апостолът иска да каже с това, че юдеинът не се награждава, 
задето той е юдеин, а задето се оказва верен на предписания нему закон; също и 
езичникът се осъжда не задето той е езичник, а задето се оказва неверен на естествения 
закон на съвестта. Юдеинът се съди, а после се награждава или наказва като юдеин, по 
неговите закони. Езичникът се съди, а след това се награждава или наказва като 
езичник, по неговите закони. И в единия, и в другия случай участта ще се реши от 
верността или неверността на онзи закон, който всеки от тях смятал за себе си 
обезателен. В това отношение всички са равни - и юдеинът, и елинът. 
 Ст. 12. Които съгрешили беззаконно, т. е., без да имат писан закон, при 
ръководството само на естествения закон на съвестта, те беззаконно и ще загинат, т. е. 
не по писания закон ще бъдат осъдени на вечно мъчение, което е крайна гибел, а по 
закона на съвестта, по “вродения в тяхната природа дар да разпознават доброто и 
злото” (Теодор) - ще бъдат осъдени за това, че не са изпълнявали този естествен, 
написан в сърцето им закон. 
 Ст. 13. Не слышателие бо закона праведни предъ Богомъ, но творцы закона, сии 
оправдятся. Понеже юдеите се хвалели със закона, и зад него се криели като зад 
ограда, то същия закон апостолът обръща в тяхно осъждане и, като подравя тази ограда, 
извършва върху тях праведен съд, с всичката тежест смазващ. Хубаво, казва им той, че 
вие имате закон, ясно изобразяващ, какво трябва да вършите и какво да не вършите; 
хубаво, че вие ясно сте слушали и слушате за всичко това. Това не е малко предимство. 
Но пред Бога не онова е ценно, дето вие имате Писание, изобразяващо закона, и дето 
вие го слушате, а това - ако го изпълнявате. Ако го изпълнявате, голяма чест е за вас; а 
ако не го изпълнявате, каква полза от закона? Никаква, понеже само творците на закона 
ще се оправдаят. Думите на този стих, както и на онези на 6-я (ижъ въздастъ 
коемуждо по  
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деломъ его), са твърде важни в устата на ап. Павел. Той се смята (и действително е) 
главен и настойчив проповедник на оправданието чрез една вяра, без делата на закона, 
а между това тук съдбата на хората поставя в зависимост от праведното въздаяние 
коемуждо по деломъ его, и оправдание обещава само на творците на закона. Нека 
протестантите, които тъй обичат да сочат на ап. Павел, да разберат, че условие за 
спасението той поставя не просто вярата, но вярата раждаща дела, - или, както той се 
изразява другаде, - верулюбовию (т. е. с дела на любов към Бога и ближния) 
поспешествуемую (Гал. 5:6). 
 Ст. 14. Каза вече апостолът: творцы закона оправдятся; но де е законът у 
езичниците? - Ето го, отговаря апостолът, гледай! Нали езичниците вършат нещо 
законно, - съобразно със закона? Вършат. А как те вършат законното? - С естеството, т. 
е. без особени указания свише, със своите естествени сили, ръководейки се само от 
онова, което Бог им е положил в естеството. Ако по такъв начин те с естеството вършат 
законното, без писан закон, то, очевидно, те сами на себе си са закон, т. е. сами в себе 
си носят закон, сами на себе си го четат, слушат и изпълняват. Естествомъ не значи: с 
естествена необходимост, а само: с естествени сили, получени от природата. На 
апостолът тук е нужно не онова положение, че езичниците - всички и всичко законно 
вършат, а само туй, че вършат нещо законно, за да може от тук да заключи: 
следователно, те имат свой закон, в тях действащ. 
 Ст. 15. Иже являютъ дело законное написано въ сердцахъ своихъ, 
спослушествующей имъ совести, и между собою помысломъ осуждающимъ или 
отвещающимъ = езичниците показват, че законното дело е написано в сърцата им; за 
това свидетелства тяхната съвест и техните мисли, ту обвиняващи, ту защитаващи една 
друга. Апостолът, за да предотврати възражението, че езичниците показват, че 
законното, изобразява, как естествено се извършва процесът на нравствените деяния. 
 Езичниците показват, че делото на закона, т. е. всяко нравствено дело, е 
написано в сърцата им, понеже всякога първото движение на добро излиза от сърцето. 
Срещаме страдалец, - от сърцето излиза състрадание, разполагащо ни да облекчим 
неговата участ. Виждаме някакъв оскърбител, - от сърцето излиза неудоволство против 
него с желание да защитим оскърбения. Получил някой благодеяние, - сърцето му се 
изпълня с благодарност към благодетеля. Дошлата мисъл за Бога, -  
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в сърцето се чувства благоговейно поклонение към Него и праведност, макар да 
липсват правилни понятия за Божеството. Така всяко законно дело се явява написано в 
сърцето и на езичника. Но в сърцето от къде е то? - По-дълбоко от сърцето, в духа лежи 
съвестта, оживявана от Божия страх. Тя при всеки случай с пръста си пише в сърцето 
дело законно, - именно, как трябва да се постъпи, някога - помогни, някога - защити, 
някога - не пипай, това е чуждо и т. н. Но тук всичко не се свършва. Чувство от сърцето 
се отразява в съзнанието; лъч пак от съзнанието отново пада на съвестта и предизвиква 
задължението да се направи така или иначе. Сърцето само съчувства на законното дело, 
- както му е внушила съвестта; а съвестта, когато с делото се е обърнало към нея 
съзнанието, възлага сега върху него нравствена необходимост на действане така, а не 
иначе. Това и значи: спослушествующей (summarturouvshV) им совести - когато съвестта 
свидетелства на чувствата. Съвестта говори на съзнанието: да, да; така трябва да се 
постъпи, както внушава сърцето. С това вътрешно законоположение всеки път и се 
свършва. Законното дело е указано и съзнато за обезателно. Но такова решение е 
поставено само във вътрешната висша палата, дето нищо законно не среща 
препятствие. За да се изпълни това решение, то трябва да мине през низшата палата - 
душата с нейните потребности и привички. Тук и постъпва всяко законно дело, - и щом 
постъпва, всякога среща бурни противни помисли. Съвестта при това защитава делото 
си. Става вътре борба - между собою помысломъ осуждающимъ или отвещающимъ, т. 
е. между помислите, които осъждат взетото решение, и помислите, които го защитават 
(ajpologoumeJnwn), които изпълняват апологетична, адвокатска длъжност. Която страна 
надделее, от това и зависи, дали законното дело де се отхвърли или да се изпълни. 
Решава свободната воля на действащия човек. Никой не може да обясни, защо това 
лице склонява на тази или другата страна, и решенията му по никакъв начин не могат 
да бъдат подведени под никакви закони. Понеже у него сега се явява едно, а след час 
друго решение, - при съвършено равни обстоятелства. 
 Това е цялото производство на нравственото деяние. От него се вижда, че 
нравственият закон е написан в сърцето на човека и се подкрепя от съвестта. Но от това 
не следва, че той всякога по необходимост трябва да бъде изпълняван; понеже среща 
помисли в борбата, с които не винаги излиза победител. Виновник на изпълнението или 
неизпълнението е свободният човек, който за делата си и ще даде отчет в деня, когато 
Бог ще 
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съди тайните на хората: защото решенията на човека да извърши дела стават тайно, а те 
собствено и подлежат на съд и осъждане. 
 Ст. 16. Някои тълкуватели свързват този стих с 13-ия, а 14-ия и 15-ия поставят в 
скоби. По благовестию моему, Иисусомъ Хростомъ (dia =Ihsoù Cristou`) - по моето 
благовестие, предоставено на мен от Иисус Христос, или - когато Бог ще съди чрез 
Иисус Христос тайните на човеците. 
 Ст. 18. Разсуждаеши лучшая (dokima;zeiV ta; diafevronta) - опитно разпознаваш 
различаващите се - правда и неправда, целомъдрие и неприличие, и можеш да се спреш 
на по-хубавото. 
 Ст. 19-20. Слепи, намиращи се в тъмнина, безумни, младенци се наричат 
езичниците по отношение към знанието на истинската религия. 
 Ст. 22. Гнушаяся идолъ, святая крадеши. Под светотатство тук се подразбира 
неблагоговеенето на юдеите към своя храм и към онова, което се посвещава на него, 
или присвояването на онова, което би трябвало да бъде пожертвано за храма. Което 
трябвало да се дава в храма, юдеинът скривал, и чрез това крадял от храма. Апостолът 
като, че ли говори: от идолите се гнусиш, но и своето свято не почиташ никак. Или, 
може би, светотатство нарича апостолът тяхната небогобоязненост, забравянето на Бога 
и съответното поклонението на Него. От идолите се гнусиш, - но и истинския Бог не 
почиташ както трябва; крадеш от Него сърцето, което Нему трябва да бъде посветено, и 
го предаваш на предмети земни и тварни. 
  Ст. 25-27. От всичко казано до тук ясно било, че юдеите са също така 
безотговорни, както и езичниците. Но юдеинът не искал да признае това и като, че ли 
говорел в своя защита: ние имаме обрязването и всичко с него съединено - печата на 
Божието избиран, - да бъде не може, щото Бог да ни е поставил на една линия с 
езичниците. Апостолът и разорява сега тези предубеждения на юдеите в своя полза. 
Обрязването като че ли казва той, разбира се има цена, но не безусловно. То ползва, ако 
изпълняваш закона; а ако го нарушаваш, то смятай, че обрязване като, че не е имало. Ти 
си унищожил значението му с престъпването на закона, и си станал като необрязан. 
Като говори за обрязването, апостолът подразбира и всичко съединено с него: 
съботите, празниците, жертвите, измиванията, целият  
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външен религиозен чин на благочестивия юдеин. А под закон тук подразбира 
вътрешния нравствено-религиозен строй на юдеина, съответстващ на външния: страх 
Божи, а под него всички чувства, разположения и дела, изисквани от правдата и 
любовта. За юдеина и целият външен чин бил закон, но не основен. Религиозното 
устройство у юдеите било такова, че трябвало да води от външното към вътрешното. 
Било ценно външното, но ако под него не се изработвало вътрешното, то губело цената. 
Плътското обрязване налагало задължение да се обрязва сърцето, да се отсичат 
плътските страсти. “Плътското обрязване - говори блаж. Теодорит - е излишно, когато 
няма душевно обрязване, понеже заради последното е дадено и първото. А ако няма 
последното, безполезно е първото, което има значение на печат. Дето държим злато или 
сребро, или драгоценни камъни, или скъпи дрехи, там обикновено туряме печат. Но 
когато вътре нищо не е турено, тогава излишно е турянето на печат”. Необрязание в 26 
и 27 ст. Стои вместо необрезаный, т. е. езичникът. 
 Ст. 8. Апостолът иска да внуши, че не онзи е истински юдеин, който само по 
външност е юдеин; и не онова е истинско обрязване, което само на плътта се извършва. 
Казахме, че вехтозаветното устройство на църквата представлявало богонаредено 
ръководство от външното към вътрешното. Наистина, целият живот на юдеина във 
външните му прояви бил определен от закон, съдържащ външни чиноположения, но не 
за да спира тук, а да преминава от това външно към вътрешното, като имал за него във 
външното и напомняне, и подбуждение, и поддръжка. Това вътрешно е указано във 
външните чинопложения. Истинският юдеин се явявал само онзи, който при външното 
образувал в себе си и съответното вътрешно. Който външно бил редовен, а вътрешно 
не, такъв не бил истински юдеин. 
 Ст. 29. Но иже въ тайне Иудей, и обрезание сердца думхомъ, а не писаниемъ - 
но онзи е юдеин, който вътрешно е такъв, и онова е обрязване, което е в сърцето, по 
дух, а не по буква. Юдеите външно били редовни; тази редовност те един у другиго 
виждали, един другиго за нея хвалели и на нея се надявали. Апостолът ги смирява 
напълно, като говори: емуже похвала не отъ человекъ, но отъ Бога. 
 

Предимство на юдеите пред езичниците (3:1-20). 
 

 От всичко до тук казано, и юдеинът, подобно на езичника, не могъл да не дойде 
до убеждението, че не 
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само е грешен, но е и безотговорен пред Бога. Апостолът могъл направо вече да 
започне да говори за онова, което излага в 21-я стих на тази глава, именно - на новото 
спасение. Но той знаел, че за юдеина е трудно отведнъж да направи такава крачка към 
вярата. Колкото и да чувствал себе си като грешник, не могъл обаче юдеинът да не 
държи в ума си, че принадлежи към Божия народ и се ползва от богослужение, 
наредено от Самия Бог; и ако не могъл да не съзнава, че това още не го довежда да 
целта, то не могъл заедно с това да избягва и недоуменията: за какво пък всичко това е 
било и е? - понеже такова недоумение, не бидейки отстранено, могло да забави хода на 
обръщането на юдеина към вярата в Спасителя, или да разколебае вярата на обърнатия, 
то апостолът намерил за нужно предварително да го разсее. 
 След като доказа, че юдеите при закона и обрязването нямали никакво 
предимство пред езичниците, апостолът не скрива тяхното действително предимство, 
именно, че на тях било поверено словото Божие и че те, следователно, могли преди 
другите и повече от другите да получат благовестие. Това, че мнозина от тях не 
повярвали, не отнело значението на самото предимство, не попречило на Бога да 
изпълни Своя план за спасението на хората, понеже Бог никога не отстъпва от Своите 
обетования (1-4). Но понеже това предимство е дар Божи, а не е дадено поради 
заслугите на юдеите пред Бога, и понеже самите юдеи не се възползвали от него, то те 
също така са грешни пред Бога, както и езичниците, - и целият свят е виновен и, 
следователно, се нуждае от оправдание (5-20). 
 Ст. 1-2. Кое убо преимущество иудеа. Апостолът посочва, че юдеите имат 
предимства - големи и касаещи се до разни страни. Най-главно е туй, че нему вверена 
быша словеса Божия (ta; lovgia tou` Qeoù). Под словеса Божия апостолът разбира: 
всыновление, и славу, и заветы, и законоположение, и служение, и обетование (Римл. 
9:4), т. е. цялото вехтозаветно домостроителство. За това именно предимство говорил 
на израелския народ сам законодателят Мойсей: кии языкъ великъ, емуже суть 
оправдания и суды правы, по всему закону сему, егоже Азъ даю предъ вами? (Втор. 4:8). 
Значението на това връчване словата Божи състояло в туй, че израелският народ се 
избирал да бъде посредник между Бога и другите народи, да бъде за тях проповедник 
на истинската религия. Спасението във Вехтия Завет се почнало от юдеите и първо за 
юдеите. Понеже главен признак и условие на юдейството, или на встъпване в завет с 
Бога и получаване от него  
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обетования, било обрязването, то апостолът и съединява с него указаното предимство 
на юдеите: в това се състояла ползата от обрязването. 
 Трябва да се забележи, че апостолът тук задава въпроса от себе си; но трябва да 
се предполага, че той при личните беседи всякога го е чувал от юдеите, когато те били 
довеждани до осъзнаването на своята пълна виновност. При личните беседи апостолът 
пространно отговарял на този въпрос, разяснявал значението на вехтозаветното 
домостроителство, както това прави по-долу и в това послание (гл. 9-11), открито 
говорил, че туй домостроителство е временно: свършило се времето, и настъпил 
неговият край. На задания въпрос апостолът тук отговаря съвсем кратко, като указва на 
такова предимство, което направо указва само на Божието благоволение към юдеина. 
Поверяването на Божиите слова, тогава само може да бъде зачетено като лично 
предимство на юдеина, когато се окаже, че той вярно пази повереното му съкровище; 
иначе, то е само Божие благодеяние, Божия милост. този кратък отговор на апостола 
пораждал у юдеина ред мисли, които го довеждали до заключението за временното 
само значение на старото домостроителство. Като се говори на юдеина за словесата 
Божи, той не могъл да не си спомни словото на Бога към Авраам, Исаак и Яков за 
тяхното семе, което ще разлее благословение на всички народи; словото на Яков към 
Юда за очаквания от народите, словото на Мойсей за другия Пророк, когото трябва да 
слушат; пророческите указания за идещия Месия, седмиците на Даниил и Малахииното 
указание за ангела пред лицето на Господа и за влизането на самия Господ в Своята 
църква. Изпълнението на всички тези обетования естествено довеждало юдеина до 
заключението: и тъй, законът престана; трябва без смущение да се приеме Новият 
Завет, възвестяван от Божиите пратеници. Но след такова успокояване, у юдеина 
въставала нова смутна мисъл: как пък мнозина от нашите не вярват на новата проповед, 
и при това първенците, които трябвало начело да стоят? Това и оборва апостолът в 
следните два стиха. 
 Ст. 3-4. Что бо, аще не вероваша нецыи? Еда убо неверствие ихъ веру Божию 
упразнитъ? Не гледай ти на това неверие. То не бърка на Божието дело, предначертано 
отдавна. Бог не обръща внимание на това неверие, а върши Своето дело. Обещал Бог, 
че ще дойде Избавител, Той и дошъл и благовестието за Него се разнася по цялата 
вселена. Онова, че уж Вехтият Завет е неотложим, не е Божия вяра, а лъжливата вяра на 
вашите първаци. Божията вяра, Божието домостроителство е това, щото 
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този завет да стои до известно време, и в свое време да престане, като отстъпи място на 
по-добрия завет. Ето той сега и престана, по Божие устроение, и ние за това ви 
възвестяваме. По такъв начин домостроителството Божие изобличава лъжливостта на 
тяхната вяра и ги лишава от всяко оправдание за неверието им в новия завет. Тяхното 
неверие не хвърля никаква сянка върху Божията вяра; то не трябва да разклаща нашата 
вяра. Иначе, би трябвало да допуснем, че Бог отстъпил от Своята дума поради 
неверието им, че тяхното неверие пресилило Божиите планове и направило, щото Бог 
да се окаже неверен на Своите обещания. А може ли така да се мисли? Да не будетъ. 
Никой така да не мисли. Ако видиш лъжа, то туряй я не на Божията страна, а на 
хорската. Това потвърждава и пророк Давид, който говори, че Бог всякога бива прав в 
думите Си и се оказва победител на съда. 
 Ст. 5-8. След разясняване, че неверието на юдеите в по-голяма светлина открило 
Божията истина, у юдеина, научен от гърците на схоластика, могли да се родят такива 
мисли: ако нашата неправда възвеличава Божията правда, то защо пък да бъдем 
наказвани? Не би ли било това несправедливо? - Колкото и да било безсмислено такова 
разсъждение, но то могло да намалява страха от Божия съд, да успокоява започналия да 
се смущава неверник и с туй да пресича неговия път към вярата. Предвиждайки това, 
апостолът като че ли говори на юдеина: ти не вярваш, и мислиш, че това е нищо. Не, 
грозното Божие наказание ще падне върху главата ти. Да не те прелъстява и онова 
извъртане на лъжата, че уж понеже твоята неправда явява Божията правда, то Бог няма 
да ти даде заслуженото от тебе наказание за неверието ти. Нима може така да се 
разсъждава? По человеку глаголю, прибавил апостолът, за да покаже, че у него самия не 
би се обърнал езикът да каже така, и на мисъл това никога не би му дошло. Как можем 
да видим някаква неправда в Онзи, Който от всички се изповядва за Съдия на цялата 
вселена? Как Бог ще съди света, ако е справедливо такова мъдруване, че понеже 
Божията истина в по-голяма светлина се проявила в моята лъжа (апостолът поставя 
себе си на мястото на невярващия юдеин и от свое лице излага неговото хитроумие) за 
Божия слава, то не следва аз да бъда съден като грешник? - Неверието и лъжата 
юдейска не затъмнили Божията истина, напротив, те направили, щото Бог в явяване на 
истината да усили около лицето на Иисус най-поразителни свидетелства за Неговото 
месианско достойнство. Това изобилие на свидетелствата за Иисус Христос в най-
бляскава светлина явила и явява  
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Божията истина, и всички, които са от истината, приемат я. Кръгът вярващи се 
разширява, и заедно с това се множи Божията слава. - Ако обстоятелството, дето Бог от 
нашето зло извлича добро, служещо за наше оправдание - говори апостолът, - тогава 
трябваше да кажем: да правим повече зло, за да дойде повече добро. А това е 
възмутителна измислица, която предизвиква отвращение. И такова нещо ми приписват 
някои, че уж аз говоря: сотворимъ злая, да приидутъ благая. Това е явна хула и клевета 
против мене. Апостол Павел учел, че за приемане в Христовото царство не се иска 
никаква предварителна заслуга. Колкото и да е някой праведен, не неговата правда го 
вкарва в това царство, а вярата; и напротив, колкото и да е някой грешен, не грехът му 
заключва входа към това царство, а отсъствието на вяра. Всичко туй е дело на Божията 
благодат, и бива така, че идеже умножится грехъ, преизбепочествуетъ благодать 
(Римл. 5:20). Но, учейки така, апостолът имал предвид само встъпването в царството на 
благодатта; а от онези, които встъпили в него, изисквал съвършена святост, дори и ги 
наричал не иначе, освен светии, като показвал, че да бъдеш в царството Христово и да 
бъдеш грешен - са неща несъвместими и немислими. Но враговете на ап. Павел, 
навярно юдеи, смесили тези два съвършено различни пункта и го набедили, че той учи 
изобщо: сотворимъ злая, да приидутъ благая. 
 Ст. 9-19. Что убо? Преимемъ ли? Указаното във 2-я стих предимство си остава 
действително предимство на юдеите и, дори, служи като основа на предимствата, с 
които юдеите така се гордеели, напр. на обрязването, на произхода на Авраам. 
Апостолът сега пита за онова: дава ли това предимство на юдеите някое право на 
оправдаване пред Бога, - и отговаря: никакоже: предукорихомъ бо (prohtiasavmeqa) 
иудеи же и еллины вся подъ грехомъ быти = никак не: предукорени сме, и юдеи и 
елини предварително сме обвинени от пророците, че сме под греха, че сме грешни и 
безотговорни и подлежим на съд и осъждане. За потвърждаване на своите думи, 
апостолът привежда цял ред свидетелства от Вехтия Завет, с които доказва, че не е 
имало между хората нито един човек, който със собствени сили би могъл да направи 
някакво добро, и при това забелязва, че казаното се отнася и за самите юдеи, като към 
намиращи се под закона. - Да всяка уста заградятся - така че, се запушват всякакви 
уста, никой нищо не може да каже за свое оправдание. Пророците предвидели и 
обвинили юдеите, последните трябва да признаят тяхното осъждане за справедливо, да 
обвинят 
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себе си, да дойдат в разкаяние и да търсят новото оправдание, указвано от апостола. 
 Доказваната от апостола мисъл за греховността на всички хора не противоречи 
на онези места от Вехтия Завет, където се говори, че много лица били праведни пред 
Бога и вършели добро. Сам апостолът в посланието до евреите (гл. 11-та) дава цял ред 
праведници из Вехтия Завет; но онова били праведници отъ веры, а не от делата на 
закона. Изобразявайки с мрачни краски намиралите се под закона, апостолът не се 
докосва до оправданите чрез вярата, или, по-точно - не се докосва до тяхната 
праведност от вярата, а говори, че всички хора, дори праведниците, докато се надявали 
да получат спасение от делата на закона не могли да бъдат оправдани. 
 Ст. 20. Зане отъ делъ закона не оправдится всяка плоть предъ Нимъ. Под 
законъ тук се разбира и обредовият, с който се определяли жертвите и очищенията, и 
нравственият, с който се определяли благочестието и добродетелта. Първият не могъл 
да оправдава съществено поради това, че нямал в себе си самата оправдателна сила, а 
служел само за знание и указание на онова, в което е истинската оправдателна сила. 
Вторият, макар и да могъл да оправдава сам по себе, понеже в какво е и оправданието, 
ако не в пълното изпълняване законите на благочестието и добродетелта, - но нямало 
надежда да се получи чрез него спасение, понеже ние по своята немощ не можем да го 
изпълним в нужната широта; така че и този закон е безсилен за нашето оправдание, 
макар не сам по себе, а според наша вина. Поради това апостолът употребил и такъв 
израз: всяка плътъ, за да укаже, де е източникът на безсилието, - не в закона, а в нас. 
Ап. Павел тук повтаря думите на псалмопевеца, който, съзнавайки силата на Божията 
правда, се е молел, щото Бог да не влиза с него в съд: не вниди въ судь съ рабомъ 
Твоимъ, яко не оправдится предъ Тобою всякъ живый (Пс. 142:2). Примерът на Давид, 
който знаел закона и вършел правда, този пример трябвало силно да подейства на 
самоизлъгващите се със своята праведност юдеи. Закономъ бо познание греха. С тези 
думи апостолът предупреждава възражението на юдеите: за какво тогава е даден 
законът, ако той не оправдава човека? Законът, по думите на апостола, трябва да служи 
като огледало на нравствената дейност на човека, мярка за определяне степента и 
силата на виновността на човека пред Бога: от закона и при съществуването на закона 
човек узнава, че той е виновен пред Бога и в каква степен е  
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виновен, - а следователно, съзнава и своето безсилие за оправданието със собствени 
сили. 
 

Учение за оправданието чрез вярата (3:21; 4:25). 
 

 До тук ап. Павел доказва, че и юдеите и езичниците са безотговорно виновни 
пред Бога и трябва да подлежат на съд и осъждане - на откриващия се от небето гняв 
Божи (1:18). С това възбуди у тях опасение за своята вечна участ и заедно с това 
желание да се избавят от угрозяващата беда. След привеждане всички в такова 
настроение, той им показва сега, къде могат да се укрият, ако не искат да загинат. Бог, 
говори той, е устроил за всички ново спасение в Своя Син: обърнете се към Него с вяра, 
и ще бъдете спасени. “Апостолът - пише блаж. Теодорит, - в този случай подражавал на 
най-добрия лекар, който отначало дава на страдащите да видят тежестта на болестта, а 
после вече предлага на помощ церително лекарство”. 
 Оправданието на грешните хора пред Бога, към което се е стремял Вехтият 
Завет, дарява се сега от Божията милост на всички, без разлика, за вярата в Иисус 
Христос, вследствие на принесената от Него изкупителна жертва (21-26). По такъв 
начин онова предимство, с което се хвалели юдеите, е отнето от вярата, в която 
единствено се открива пътят към оправданието на всички; иначе, би следвало да се 
предположи, че Бог се грижи само за юдеите и не е Бог на целия свят (27-31). 
Значението на указаното от апостола средство се доказва с примера на самия Авраам, 
който се оправдал не с делата, а с вярата, и по такъв начин станал баща на всички 
вярващи - обрязани и необрязани (4:1-25). 
 Ст. 21-22. Ныне - след като се открило, че целият свят е виновен пред Бога и 
няма собствени средства за оправдание. Кроме закона - независимо от закона, без 
неговото съдействие. Правда Божия е не само оправданието на грешника пред Бога и 
дареното от Бога прощение на греховете, но и даване благодатта на Св. Духа, 
оживяваща грешника. Тази правда не е нова; за нея свидетелства законът и пророците 
(Деян. 10:43), и вехтозаветните праведници получавали вече правда чрез вярата. Сега тя 
само се е явила (явися), а се явява, по бележката на св. Златоуст, само онова, което 
съществувало по-рано, но било скрито. Во всехъ и на всехъ - за всички юдеи и 
езичници. 
 Ст. 23. Лишени суть славы Божия. Понеже това лишение е следствие на греха, 
то някои го отнасят към първобитното блаженство, или пък към Божия образ, който бил 
слава 
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на човека и образ на неговото съвършенство, а падането му бил помрачен, повреден. 
Други под слава разбират оправданието пред Бога. Всички хора съгрешили и поради 
това са лишени от възможност, не могат да се оправдаят пред Бога; но те се оправдават 
пред Него даром, по Неговата благодат. 
 Ст. 24. Оправдаеми туне благодатию Его. Оправданието, което получаваме от 
Бога, ни се дава съвършено незаслужено, туне, даром, по Неговата благодат. Под 
благодатc тук се разбира милосърдието, благостта, любовта Божия. Това не е милост 
или благоволение, което се указва от господаря на слугата поради добрите качества на 
последния; но е милост, по която на оскърбителя или на врага, с прощаване обидите, 
даряват онова, от което той се e лишил. Как пък туне, могат да попитат някои, - когато 
и при вярата се изискват трудове и подвизи за доказателство за присъствието в човека 
на истинска и жива вяра, а не като достатъчно удовлетворение - също както един 
неотплатен длъжник, когато от своите оскъдни средства заплаща нещичко от своя дълг, 
свидетелства само за своето желание да се разплати, но за неизплатения дълг и поради 
невъзможността да се разплати той трябва да бъде осъден и да лежи в тъмница. Това 
именно осъждане и се премахва от човека, даром по Божията благодат. Още по-
нагледно това може да се представи с примера на човек, който е паднал в дълбока яма 
или кладенец. За да бъде изтеглен оттам, той непременно трябва да се залови и да се 
държи за спуснатото към него въже (това е неизбежно условие за неговото спасение). 
Но това едничко обстоятелство, че той се е хванал за въжето, още не е заслуга от негова 
страна, и никак не го прави достоен за спасение. И ако това спасение стане, то ще бъде 
чист дар на милостта и благоволението на спасителя. Така щото милосърдието Божие е 
първа и основна причина на нашето спасение и като причина на спасението е 
противоположно на правосъдието, което изисква строго изпълнение на законите. 
Избавлениемъ еже о Христе Иисусе. Чрез греха хората попаднали под гнева Божи и 
робството на дявола. Да удовлетворяват правдата Божия, да изкупят себе си от 
робството на греха хората не могли сами. На помощ им дошло Божието милосърдие. 
Това удовлетворение, този откуп на грешника от робството или на пленника от плена е 
даден от Иисус Христос в Неговата кръв, както изисквал Вехтия Завет, понеже кровию 
вся очитаются по закону, и без кровопролития не бываетъ оставление (Евр. 9:22). 
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 Ст. 25-26. Егоже предположи Богъ очищение верою въ крови Его - Когото от 
вечността Бог предназначи или предложи за очищение (ijlasthvrion се подразбира 
ijlasthvrion qu;ma - очистителна жертва) с Неговата кръв чрез вярата. - В явление правды 
Своея. Бог устроил за нас такова спасение, за да покаже явно на всички, че Той милва и 
оправдава не по произвол, или излишък на благост, а праведно. Да милва когато 
правдата не е удовлетворена, не би допуснала правдата; но когато била удовлетворена 
правдата, самата правда изисквала помилване. Удовлетворението на правдата е 
устроено от независимата Божия благодат, то е свободна милост, даром давана, а след 
удовлетворението оправданието става вече не само по преизобилие на благост, но и по 
правда - не върху всекиго, без разборно се излива Божията милост, а само върху 
вярващите. Правдата Си Бог явил двояко: до пришествието и след пришествието 
Христово. В първия случай: в явление правды Своея, за отпущение прежде бывшихъ 
греховъ, в долготдрпении Божии - за показване Неговата правда в прощението на 
греховете, извършени преди, по време на Божието дълготърпение, т. е. Бог, гледайки 
бъдещата кръстна смърт на Своя Син, дълготърпеливо понасял греховете на хората 
през онова време, не ги наказвал така както заслужавали. Във втория случай: в 
показание правды Его въ нынешнее время, т. е. след Христовото пришествие правдата 
Божия се открива в това, че милването и оправданието се дава не по безразборен 
излишък на благостта, а по вярата на приемащите тази милост. Во еже быти Ему 
праведну и оправдаю цу сущаго от веры Иисусовы - за да стане явно, че той не само 
Сам е праведен, но и другите прави праведни при условие на вярата в Господ Иисус, т. 
е. божествената мъдрост намерила средство да съхрани правото на справедливостта, без 
да наруши в същото време и исканията на любовта. 
 Ст. 27. Где убо похвали? Отгнася. Трудно било да се сломи гордостта у юдеина. 
Ето защо апостолът употребява разни за това прийоми: ту от живота на юдеите изкарва, 
че те не са по-добри от езичниците, ту с пророчески изобличения рисува, как те 
изпаднали по нрави. Сега отнема от тях всякакви похвали чрез указване на 
установяването Новия Завет. Вие, като да им говори апостолът, имайки богоустановени 
порядки, бихте могли да се хвалите; но понеже не сте изпълнявали тези порядки, то с 
това самото отнемате от себе си всяко основание за похвала. Но сега, макар и да бихте 
се заловили за изпълнението на всичко, което ви е било заповядано, това вече за нищо 
няма да послужи. Бог установил вече друг завет, и е отнета всяка възможност за 
хвалене с първия. Отгнася 
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(ejxekleivsqh) - изключена е, отменена е. Которым законом - в силата на какво? В силата 
на делата ли? Не, но в силата на вярата. 
 Ст. 28-30. Мыслимъ убо верой оправдатися человеку, безъ делъ закона - и тъй, от 
всичко казано заключаваме, че всеки човек - юдеин и езичник - се оправдава чрез 
вярата, без съблюдаване устава на вехтозаветните наредби. Две неща смущавали 
юдеите: първото, че онези, които не се спасили чрез делата, могат да се спасят без дела; 
другото, че на необрязаните са дадени права, равни с тези на юдеите, които толкова 
време били възпитавани в закона. Тази последната мисъл ги е смущавала много повече 
от първата. Затова апостолът, след като доказа първата, минава вече на последната, 
която така много ужасявала юдеите, че те, и след приемане на вярата, с възмущение 
обвинявали Петър заради Корнилий и за всичко, което той правил във връзка с неговото 
обръщане” (Златоуст). Не се смущавай от това, юдеино, като от някаква нелепост - или 
иудеевъ Богъ токмо? “Нима Бог е някакъв частен Бог? От тук се вижда, че желаещите 
да унизят езичниците, унижават с това Божията слава, като не позволяват на Бога да 
бъде Бог на всички. Ако Той е Бог на всички, то за всички промишлява. А ако за всички 
промишлява, то всички еднакво спасява чрез вярата” (Златоуст). Само до известно 
време Бог проявявал особено попечение към юдеите, а сега Той благоволява да бъде 
такъв към всички народи. Обрязан ли си или необрязан, едната вяра само е силна да те 
направи праведен пред Бога. 
 Ст. 31. Въпросът в този стих и сам по себе, и толкова повече с отговора: да не 
будетъ, - е съвършено неочакван. Понеже цялата непосредствено предшестваща реч 
(ст. 20-30) отнема от закона цялата сила и го обявява за ненужен вече. Как пък говори: 
не разоряемъ, и още така решително: да не будетъ, и при това с такова 
противоположно утвърждение: но законъ утверждаемъ? - И обаче това е съвършено 
вярно. Апостолът тук не разяснява това подробно, като ни предоставя сами да направим 
обяснителните за това заключения. Законът имал две страни: външна - всички видими 
наредби, и вътрешна - онова, към което той ръководел, което предуказвал и обещавал в 
бъдеще. Това последното представяло неговата душа, а онова първото било тялото. 
Външното на закона е разорена, а вътрешното е измъкнато изпод външното, е открито и 
поставено пред очите на всички - с идването на Спасителя, с благовестието и вярата в 
Христос. Отвличайки мисълта от онова разореното и спирайки вниманието на това 
откритото и поставеното пред очите 
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на всички, апостолът и могъл да каже: не разоряемъ, но утверждаемъ. Тук същото 
станало, което и при изникването на посятото семе. Наглед то се разваля, размеква - 
разтушава се; а между това скритата в него жива сила, като получава свобода, чрез това 
самото дава отначало стъбло, после клас, а по-нататък и зърно. Гледайки на 
размекнатото зърно, всеки би казал: какво е това - природата разрушава семето? И 
наглед като, че ли е така; всъщност обаче трябва да се каже: не, не разрушава, а 
съгражда. - Ето частните положения, които изтичат общо от всичко това: 1) 
Подзаконните учреждения предобразували Христос с цялото изкупително дело, 
извършено от Него, а пророчествата преднарисували всичко това. Когато дошъл 
Спасителят и, като устроил спасението, всички започнал да вика да повярват чрез 
апостолското благовестие, то вярата, която по такъв начин получила господство, 
изпълнявала онова, което предсъставлявало съдържание на закона, или закона 
утвърждавала. 2) Законът е даден на хората да го изпълняват и, като го изпълняват, да 
стават праведници. Но понеже той не давал сили, то, и според нашата немощ, оставал 
неизпълним, и целта му не се постигала. Единствен плод от него било - познаването на 
греха; но чрез туй се обременявала само съвестта и се разпалвало желанието за по-
добро устрояване пътя към праведността. И ето вярата дошла, като дъжд на жадна земя. 
Тя умива греховете в кръвта Христова и в благодатта дава сила на всеки да стане свят и 
непорочен. Вярата дава следователно онова, което имал предвид законът, но не било 
постигано само при неговото ръководство, и по такъв начин тя утвърждава закона. 
 Гл. 4, 1-2. Понеже примерите обикновено действат по-силно от доказателствата, 
то апостолът привежда примери от закона и Писанията, с които ясно изтъква, че вярата 
не само не е разорение на закона, но, напротив, тя е била и е всякогашен и всеобщ 
способ на оправдание. Что убо речемъ Авраамъ отца нашего обрести по плоти - от 
какво, например, нашият баща по плът Аврам се оправдал? Апостолът не без намерение 
избира Авраам, понеже той повече от другите се е славел със своите дела и понеже 
юдеите най-вече от всичко се гордеели със своя произход от Авраам. Ако на тях им 
бъде доказано, че и Авраам е получил оправдание чрез вярата, то това ще послужи като 
най-убедително за тях доказателство за необходимостта от оправданието чрез вярата. 
Зададеният от апостола въпрос навеждал върху цялата история на праотец Авраам, как 
е взет той от своя дом, род и земя, как е отишъл там, и как след това 
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получил обетование за безбройното потомство и за Потомъка, от Когото ще излезе 
благословение на всички народи. Запитаният си спомнил целия живот на Авраам, и 
апостолът нататък като, че ли му говори: е, какво виждаш? С какво той се отличил? С 
делата ли? Аще бо Авраамъ отъ делъ оправдася, имать похвалу, но не у Бога. Не. И той 
имал славни, святи и праведни дела. Погледни как си разделил пасбищата с Лот, как 
безкористно защитил нападнатите градове, как приемал всеки странник, как смирено 
отстъпвал на всички, които искали да го оскърбят. Но ако той имал само такива дела, 
то, без да се гледа на голямата им цена, той би бил само от хората прославен като 
праведен; а Бог не би погледнал на него, понеже при всички такива дела ние можем да 
бъдем чужди на Бога, не към Него да бъдем обърнати със сърце и не за Него да живеем. 
А Бог всякога гледа на сърцето и така се отнася към човека, както човек лежи към Него 
със сърцето. Така че, ако Бог е благоволил към Авраам, то не за делата само, а повече за 
настроението на неговото сърце. А в неговото сърце живеела безгранична вяра. 
 Ст. 3. Что бо писание глаголетъ? Верова же Авраамъ Богови, и вменися ему в 
правду. Признат е той за праведен не защото направил това и онова, а задето вярвал на 
Бога. Тази вяра, като прониквала делата му, правела ги угодни на Бога; та тя сама и 
раждала делата. Така, например. Заповяда му Бог да остави родната страна и да отиде в 
земята, която му покаже. Той вярва и отива, без да знае къде. Вярата го движи и пътя 
му изглажда. Като идва до обетованата земя, Бог му говори, че тази земя ще даде на 
него и на потомството му, което ще бъде многобройно. Той вярва и чака. Минават 
години, деца няма, а той все вярва, че от него ще излезе потомство. И тази вяра се 
увенчала накрая със събитие. Бог му дал син. Но щом той пораснал, Бог заповядва да 
му го принесе в жертва. Вярва Авраам, че така трябва да бъде, и отива да принесе в 
жертва своя единороден син, като не губи при това увереността, че ще има 
многобройно потомство. Така у Авраам винаги се намира все вяра и вяра. “Ни най-
малко не е странно да се оправдава чрез вяра онзи, който няма дела; но украсеният със 
заслуги да стане праведен не по заслуги, а по вяра - това било удивително, и особено 
изтъквало силата на вярата. Апостолът вкарва тук в надпревара вярата и делата, а като 
предмет за техния спор поставя Авраам. Аще Авраам отъ делъ оправдася - казва той - 
иматъ похвалу, но не у Бога. Има две похвали: една за дела, друга за вяра. Апостолът 
твърди, че за вярата може да се получи 
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по-голяма похвала. Да не се краде, да не се убива - е дело най-обикновено, но да се 
повярва, че Бог е силен да извърши невъзможното, за това се иска велик дух, крепко 
привързан към Бога, иска се най-благородно сърце и висок ум” (Златоуст). Близкият 
смисъл на Мойсеевите думи: верова Авраамъ Богови и вменися ему в правду е такъв: и 
повярва Авраам на Божието обещание, че ще има многобройно потомство, - и се 
оправда, се осъществи на дело неговата вяра, понеже се изпълнило Божието обещание. 
Но апостолът отнася Мойсеевите думи за Аврамовата вяра не само към обещанието от 
Бог за многобройното потомство, защото и преди това време такова обещание е било 
давано на Авраам, когато то могло да се приема по естествени разчети и сили, а ги 
отнася и към обещанието за благословеното Семе. Авраам повярвал в идещия Месия, и 
тази вяра го направила праведник. 
 Ст. 4-5. Под делающий се разбира човек, който върши добри дела и вярва, но 
цялата си надежда възлага върху своите дела. За наградата на такъв не се казва, че се 
вменява по милост, а се дава по дълг. Под неделающий или верующий се разбира човек, 
който не само вярва, но и върши добри дела, само че спасение очаква не от делата, а от 
вярата. Той вярва, че Бог ще оправдае него нечестивия, след като той ще се пази от 
нечестие, ще върши добри дела. 
 Ст. 6-8. Мисълта на апостола тук е такава: праведниците се явяват пред Бога 
праведни не заради делата, макар те да имат такива, а заради вярата, както показва 
примерът на най-великия от праведниците - Авраам. А за грешниците няма какво да се 
говори. Какви дела те могат да представят, когато все са грешили? Няма какво да 
представят, освен съкрушение и нежелание на греха, с вяра в безпределната милост на 
Оправдаващия. И тъй, никой да не идва пред Бога, като се опира на делата. Ела само с 
една вяра и ще получиш оправдание. 
 Ст. 9-12. За да не би приведеното от Давид изречение някой да отнесе само към 
подзаконните или обрязаните хора, апостолът пита: кого Давид наричал блажени, 
обрязаните ли само, или и необрязаните, - и с примера на същия Авраам, който получил 
праведност дълго време преди обрязването, доказва, че блаженството се отнася към 
необрязаните. А нататък, като предупреждава въпроса за това: защо Авраам приел 
обрязване, ако той вече бил оправдан, - апостолът говори, че обрязването е външен 
знак, показващ, какво онзи, който го носи, се намира под Божието благословение, а 
съвсем не 
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това, с което се придобива туй благоволение. Онова, с което е придобито такова 
благоволение, се намирало в сърцето преди обрязването, а обрязването дошло после, за 
да бъде само знак на туй. “Обрязването не е правда, но свидетелство за правдата, печат 
и знамение на вярата, която показал Авраам до обрязването" (Теодрит) - апостолът 
показва и причината на оправданието до обрязването в това, щото Авраам да бъде баща 
на вярващите измежду необрязаните; а в 12 ст. указва, че той е баща и на обрязването, 
но на такова, което е съединено с подражание на неговата вяра. 
 Ст. 13. Дадено било на Авраам или на потомството му обещание за 
наследяването на света. В силата на какво е дадено това обетование? В сила на туй ли, 
че Авраам изпълнил закона, или в сила на неговата вяра? Не закономъ обетование, а 
правдою веры. Закон тогава още нямало. Обрязването, което е врата в подзаконността, 
макар да започнало тогава, то било предшествано от вярата, която определяла неговото 
значение. Обетованието е дадено на вярата, и обрязването, служейки като знамение на 
вярата, служи като знамение и на обетованието. 
 Ст. 14. Дадено е обетование на вярата; вярата следователно е така свързана с 
обетованието, че щом някой отстрани вярата, унищожава самото обетование. Ако, по 
мнението на юдеите, цялата сила е в закона, то, отстранявайки вярата, те упражняват 
нейната сила и значение. Но упражнявайки нейната сила, те с туй самото разоряват 
обетованието, което след туй остава без основа. 
 Ст. 15-16. Законъ бо гневъ соделоваетъ. Под гняв апостолът разбира наказание. 
Той доказва невъзможността на изпълняването на закона. Сега доказва, че вследствие 
престъпването на закона всички се намират под гняв, и трябва да получат не 
наследство, а наказание. Но тогава не би се изпълнило обетованието. А между това то 
се изпълнило. По какъв начин? По благодат, а благодатта - вследствие на вярата; а 
вярата - е въпреки закона, понеже където има закон, там има съзнателен грях, има 
наказание и пресичане на благодатта. 
 Ст. 17. Прямо Богу - пред Бога или подобно на Бога, Който не е частен Бог, а е 
баща на всички. Емуже верова. Тук апостолът разкрива съществените черти на 
Авраамовата вяра. Авраам вярвал само затова, че Бог така казал, без да има някакви 
странични подкрепления на своята вяра; напротив - в себе си и в стечението на 
обстоятелствата той виждал много такова, което могло да колебае и съвсем да унищожи 
неговата вяра.  
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Обещано му било, че от него ще излезе многобройно потомство; между това сам той и 
Сара са вече остарели. Въпреки това, Авраам никак не се усъмнил, че ще бъде тъй, 
както казал Бог. Годините минавали, наближавал краят на живота, а праведният Авраам 
не изнемогвал във вярата, че ще се изпълни обетованието, понеже вярвал на Бога - 
животворящему мертвьия. С тези думи, според св. Златоуст, се усвоява на Авраама 
вяра във възкресението на мъртвите. Той вярвал, че ако Бог е силен да оживотвори 
мъртвите, то как да не вярва, че той ще оживотвори замъртвялата плът негова и Сарина. 
Нарицающу несущая яко сущая. Бог и за несъществуващото още говори така, като за 
съществуващо. Бъдещето пред неговите очи е като настоящето пред нашите очи. 
Поради това - разсъждавал Авраам, - ако Бог говори, че от мене ще излезе потомство, 
то говори затова, че то е пред очите на Неговото всеведение. 
 Ст. 18. Иже паче уповяния во упование верова, т. е. вярвал в онова, което обещал 
Бог, че то несъмнено ще бъде; а вярвал паче упования - значи, вярвал тогава, когато 
неговите обстоятелства били против онова, не само не подкрепяли, а напротив 
разорявали упованието. 
 Ст. 19. И не изнемог верою… не допуснал да отслабне и изнемощее вярата му. 
Много такива неща имало, които могли да разклатят, да ослабят и да разрушат неговата 
вяра; но тя била така силна, жива и могъществена, че и не почувствала никакво 
подавящо влияние от външните неблагоприятни съприкосновения. Защо тъй? Защото 
праведният Авраам, като приемал обетование от Божиите уста, не на замъртвената си 
плът и не на Сарината мъртвост гледал, а на истинското слово на всемогъщия Бог. Не 
изнемогнала вярата му, без да се гледа на това, че сам вече бил току-речи (негде) 
стогодишен, а Сара била не само престаряла, но и безплодна. 
 Ст. 20. Апостолът влиза в душата на Авраам и изобразява, което ставало там, 
когато той слушал обетованието. Видял, че се обещава нещо невъзможно за неговата 
плът, но на това не гледал и не си позволил да влиза в разпоредбите Божи с критиката 
на ума: как тъй, това е против природните закони? Когато Бог изричал обетованието, 
той не усомнеся (ouJ diekrivqh) неверованиемъ = не захванал да размисля, не пуснал в ход 
критиката на ума да се добере до естествената възможност на обетованието, и преди 
повярването да намери разумни основания за онова, на което трябвало да повярва. Но 
возможе верою (ejnedunamwvqh) - като, че ли имало борба: силен бил напорът на 
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вълните, но не разбил скалата; крепко свивал бурният вятър дървото на вярата, но то 
устояло; стремително нападал противоборецът, но борецът излязъл победител. А как 
Авраам преуспял във вярата. Давъ славу Богу - говори апостолът, т. е. като въздал 
достодлъжното на Бога, като възстановил и държал в ума си светлия лик на 
божествените съвършенства - истинност, всеблагост, всеведение, всемогъщество, - 
съставящи славата на Бога вишни. 
 Ст. 21. Известенъ бывъ (plhroforhqeivV) - като бе уведомен, убеден. 
Непоколебимото убеждение е същност на вярата. 
 Ст. 24-25. Апостолът прави приложение: с такава също сила, за да бъде 
достатъчна за нашето оправдание, трябва да бъде проникната и нашата вяра в Онзи, 
Който възкреси из мъртвите Иисус Христос. 
 

Плодове на оправданието (5:1-11). 
 

 За да накара читателите да приемат вярата, апостолът тук рисува плодовете от 
оправданието чрез вярата. Първият плод от оправданието на човека е примирението му 
с Бога, Който бил огорчен от неговия грях. Друг плод е свободният достъп към онази 
благодат, в която ние стоим, и увереността или надеждата, че Бог ще ни прослави, като 
праведни хора. Тази надежда е така силна, че ние не само не се смущаваме от 
постигащите ни скърби, но и се хвалим чрез тях, като чрез средство, водещо ни към 
прославяне (5:1-4). Нашата надежда се основава на Божията любов към хората, която се 
проявила в това, че Христос пострадал за нас неправедните и ни примирил с Бога (5-
11). 
 Ст. 1. Миръ имамы. Мир се подразбира не обществен, не като взаимно съгласие 
между хората, а спокойствие на съвестта, мир на душата, която не се бои от осъждане. 
Понеже законът гняв предизвиква, наказание влече и, следователно, възбужда страх, то 
придобиването на вътрешен мир трябва да служи като доказателство на 
необходимостта от оправдание чрез вярата. 
 Ст. 2. Приведение обретохомъ - достъп намерихме. Думите хвалимся 
упованиемъ славы Божия указват на благата, обещани в бъдещия век. Цялото наше 
дело е в следното: повярвал си и си приел благодатни сили в тайнствата. Живей сега с 
помощта Божия в духа на вярата, и несъмнено ще бъдеш съпричастник на вечната 
Божия слава в бъдещия век. Несъмнено, затова и  
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казал: хвалимся; сякаш, обещаното и очакваното е настъпило. В това е същността на 
християнското упование. 
 Ст. 3-4. Като, че ли апостолът чувал възражение: бъдещето, казваш, е светло. 
Нека то е светло, но настоящето е твърде скръбно: нас ни лишават от имущество, чест, 
покрив, нас ни гонят, бият и убиват. Тези настоящи скърби не са ли силни да колебаят и 
съвсем да погасяват упованието на бъдещата слава? - Не, отговаря апостолът, - и тези 
скърби също там водят - към укрепване и възвишаване на упованието. Поради това ние 
и с тях можем да се хвалим, както и с упованието на бъдещето. “Забележи, как Павел 
дава на речта си съвършено друг, неочакван обрат. Понеже скърбите най-вече заставяли 
християните да се отричат от бъдещите блага и ги хвърляли в отчаяние, то той 
утвърждава, че чрез скърбите трябва повече да се уверяваме в бъдещето, а не да се 
отчайваме” (Златоуст). 
 Ст. 6-11. Апостолът продължава същата мисъл - укрепяване упованието на 
славата. Ние сме оправдани, примирени, стоим в благодатта, но всичко това са само 
зачатъци. Главното у нас е - упованието на славата, непоколебимо при всички 
неприятности, благодарение на нашата вяра. Апостолът като, че ли говори: още ли се 
страхуваш от гнева Божи? Още ли се колебаеш в упованието на славата? Разгледай, как 
всичко е било, и сам ще видиш, колко е неоснователен твоят страх и твоето колебание в 
упованието. Ние бяхме нечестиви, грешни, врагове на Бога, и Христос в определеното 
време (по времени) за нас умря, за да ни оправдае и отвърне Божия гняв. Нима ти не 
виждаш, че сега, когато ние вече сме оправдани, толкоз повече ще се спасим чрез Него 
от гнева? И още, ако Неговата смърт ни е оправдала и примирила, то не много ли 
повече ще ни спаси Неговият живот? Тук именно апостолът иска да покаже силата на 
Божията любов към нас грешниците. Составляетъ - проявява, изтъква. 
 

Сравнение на Адам с Иисус Христос (5:12-21). 
 

 За да покаже, по какъв начин заслугите на Иисус Христос ни се вменяват, 
апостолът представя цялото човечество като нещо органически цяло, в което 
действията и свойствата на един член, на един човек се предават и на другите членове, 
намиращи се с него в някакво сродство. Поразителен пример за това ни представя 
грехът на първия човек. Един човек съгрешил, с този грях, а с него и смъртта минали у 
всички хора. И което е особено забележително, смъртта царувала над 
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хората и преди Мойсей, макар закон още да нямало, а следователно не трябвало да има 
вменяване на греха (12-14). Това трябва да доказва, че подсъдността на човека и 
смъртта зависели не от личната неправедност, а била наследствена. Така може да стане 
наследствена и праведността и животът, придобит чрез заслугите на Единия Иисус 
Христос (15-19). Както законът дошъл отпосле и само поради това, за да умножи 
престъплението, така и благодатта се явила в изобилие, за да умножи праведността (20-
21). 
 Ст. 12. Сего ради - заради всичко казано до тук, или - съобрази отведнъж всичко 
казано и ще видиш, че както чрез един човек и пр. този стих заключава сравнение, на 
което само първата половина е на лице, а втората трябва да се подразбира. Трябва да се 
приведе така: както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта и, по 
такъв начин (и тако), смъртта влезна във всички хора, понеже в него единия всички 
сгрешиха, - така (трябва да се доразбере) чрез един човек сега влиза в света 
оправданието (праведността и светостта), и чрез оправданието животът, и по такъв 
начин животът влиза във всички хора, понеже в него единия всички се оправдаха и 
станаха праведни. Апостолът тук обяснява по какъв начин и откъде смъртта влязла в 
света. Тя влязла чрез греха. Смъртта била съчетана с греха първоначално чрез Божието 
определение. Като дал заповед, Бог казал: щом нарушите тази заповед, ще умрете или 
ще попаднете под закона на смъртта. Първите хора сгрешили и попаднали под закона 
на смъртта. След това и децата им, които се раждали през времето, когато те се 
намирали под смъртно осъждане, се раждали подлежащи на същия закон на смъртта. И 
влезнала по такъв начин смъртта в света поради първия грях на прародителите. Въ 
немже вси согрешиша. В първия човек всички съгрешили, понеже всички се съдържали 
в него единия. Възможността за извършване на такъв грях от всички хора в един човек 
от естествена страна се обяснява с произхода на всички хора и по тяло и по душа от 
една двойка. Според израза на Ориген, Адам като, че ли в зародиш, в себе (in potentia) 
носел в себе си цялото човечество: и както той, така и всеки един от неговите потомци, 
роди сына по виду своему и по образу своему (Бит. 5:3). От юридическа страна 
възможността на предаване греха от един човек на всички негови потомци се обяснява 
с това, че Адам бил представител на всички хора; в негово лице Бог сключил завет с 
целия човешки род. Такова именно предаване на греха да докаже важно било за  
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мисълта на апостола (І Кор. 15:22); ето защо Пелагий и други приемали думата ejf= w\/ (въ 
немже) в значение на подобно, като правели по такъв начин първородния грях не 
наследствен, а личен. Учението за първородния грях, намиращо се в тясна връзка с 
догмата за изкуплението, от най-първите времена било изповядано от църквата и най-
ясно изразено в църковната практика, в кръщението на младенците; но особено ясно 
било разкрито и формулирано на Картагенския събор, през 418 год., по случай 
появяването на Пелагиевата ерес. 
 Ст. 13-14. Апостолът с очевидни факти от историята доказва, че действително 
Адамовият грях се е разпространил върху всички негови потомци. В действителност, и 
при закона те, като велики престъпници, се наказвали със смърт за някакъв грях, който 
бил в мире. Че това не бил техен собствен грях, - се вижда от това, че грехът не 
вменяшеся не сущу закону. Невменяването на греха апостолът, в това място, разбира не 
исторически, а логически, безотносно към действителността, понеже законът 
исторически винаги съществувал в света, ако не външният, то вътрешният; 
следователно, всякога имало и отговорност. Но говорейки безотносно към този или 
другия закон, можем да приемем, че когато няма положителен закон, ограничаващ 
действията на някого или изискващ изпълнението на някакви задължения, тогава 
изпълнението или неизпълнението на тези задължения остава безразлично. В 
приложение към историята, невменяването на греха трябва да разбираме само относно, 
т. е. щом нямало ясно осъзнат закон, нямало и строго определено вменяване. Хората до 
закона не грешили, обаче смъртта царувала от Адам до Мойсей и над несъгрешилите 
подобно на Адам (например: над младенците и изобщо над всички, които живели до 
Мойсей в неведение на Закона Божи). С какво да се обясни това, че хората, не 
направили същото престъпление, което извършил Адам, се наказвали със смърт също 
така, както Адам? Единствено с това, че и в тях минал и над тях отежнял 
прародителският грях. Адам се нарича образъ будущаго, т. е. на Христос, понеже, както 
той направил всички виновни в своето падение, макар те да не паднали като него, така 
и Христос оправдал всички, макар те да не направили нищо, за което би трябвало да 
бъдат оправдани. 
 Ст. 15-16. Нашият праотец съгрешил. Само този грях бил достатъчен, за да 
бъдем всички подложени на осъждане, както обикновено става, когато един 
родоначалник изгуби болярството, то всички след това от него произлизащи вече няма 
да бъдат боляри. Но ние, 
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произлизащите от първия съгрешил, не за това само носим осъждане, че той само 
съгрешил, но и за това, че сами сме взели да грешим и сме извършили множество 
грехове. Ето защо, за да бъде снето от нас осъждението, трябва не само грехът на нашия 
праотец да се заглади, но и греховете на всички ни, - от Адам до края на вековете. Ако 
сега благодатта, явена в Господа Иисус Христос, извършва това последното, то не е ли 
очевидно, че дарованието от единия Избавител не е като лишението чрез единия 
съгрешил? А откъде такава сила в Христос? От там, че Той е не само човек, но 
Богочовек. 
 Ст. 17. Избытокъ благодати. “Благодатни дарове нам са дадени не толкова, 
колокото са нужни за изтребване на греха, но много повече. Ние сме получили не само 
лекарство, изцеряващо нашата рана, но здрава, красота, чест, слава и такива 
достойнства, които са много по-горе от нашата природа. Представи си, че на 
заимодавец някой задлъжнял десет обола1, и той хвърля в тъмница не само длъжника, 
но дори и неговата жена, деца и слуги; но идва друг и не само внася тези десет обола, 
но още подарява десет хиляди таланта злато, завежда затворника в царския дворец, 
слага го да седне на най-почетното място, обсипва го с почести и отличия. Същото 
нещо се случило с нас. Христос заплатил много повече, отколкото ние сме длъжни; 
Неговата заплата в сравнение с дълга е също, което безмерното море в сравнение с 
малка капка. И тъй, не се съмнявай, човече, като виждаш такова богатство от блага; не 
любопитствай да знаеш, как е изгасена искрата на смъртта и греха, когато на нея е 
излято цяло море благодатни дарове. Туй именно подразбирал Павел, като казал, че 
приелите изобилна благодат и дар на праведност ще царуват в живота” (Златоуст). 
 Ст. 18-21. В трите стиха (18, 19 и 21) апостолът прави извод от направеното по-
горе сравнение между Адам и Иисус Христос. Именно: Адам - престъпник; Христос - 
праведник. Там - осъждане; тук - оправдание. Там - смърт; тук - живот. Там - 
непослушанието на Адам; тук - послушанието на Христос. Чрез Адам са грешни 
мнозина, чрез Христос са праведни мнозина. А 20-ти стих е вносен. Като казал, че 
пагубните следствия от Адамовото престъпление всички са отстранени чрез благодатта 
на Иисус Христос, апостолът като, че ли слуша от някого въпроса: ами законът защо е? 
Той и пътьом отговаря на него: законъ же привниде (т. е. 
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 1 Монета от 16 стотинки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
135 

 
бил само временна възпитателна мярка) да умножится прегрешение. А защо е това 
умножаване на греха? Разбира се, не за увеличаване греха Божи над грешниците, а за 
пробуждане в тях съзнание за своята греховност и жажда за новото средство към 
оправдание, което те не виждали нито вътре, нито около себе си, та по такъв начин 
напълно да съзрее в тях възприемливостта към новозаветната благодат. Туй изразява 
Апостолът с думите: идеже бо умножися грехъ, т. е. където той започнал да отегчава и 
ужасява човека, преизобыточествова благодатъ. Тук е направено същото, което 
правят някои лекари: отпърво дават такова лекарство, което напълно разкрива болестта, 
изгонва я навън, и после вече я унищожават. Греховната болест при закона бликнала 
навън, и станало ясно на всички, в каква степен ни владее грехът. 
 

Повярвалите в Спасителя трябва да бъдат свети (6:1; 7:6) 
 

 По-горе Апостолът изобрази, че спасението се устройва за нас по милост и че, 
призовавайки към това спасение, Бог на нищо минало не гледа - нито на обрязване, 
нито на необрязване, нито на праведност, нито на грешност: понеже повикването към 
спасение, както и устройването на спасението, е дело на Божията благост. Но макар до 
повикването Бог да не гледа - грешен ли е някой или праведен, - не така обаче се отнася 
Той към това след повикването. Тук има закон неотменен: повикан си, дошъл си, 
облечен си с благодат, - бъди тогава свят и непорочен. За това е и благодатта, за да 
царува в приелите я, но да царува чрез правда. 
 Без да се гледа на множеството грешници и грехове, заслугите на Иисус 
Христос били достатъчни да загладят всички грехове и, може да се каже, че, колкото 
повече и по-тежки били греховете на хората, толкова по-силно се проявила Божията 
благост, спасяваща хората. Лъжеучителите криво тълкували тези думи и правели 
заключение, че уж Апостолът одобрявал греха, за да се представят на Бога повече 
поводи да умножи Своята благодат. Апостолът опровергава такова тълкувание, като 
казва, че оправданието е заглаждане на греха, смърт на греха, а който веднъж умрял за 
греха, той вече не трябва да живее за него (6:1-2). Кръщавайки се в Христос, ние се 
кръщаваме в Неговата смърт, а Христос умрял за умъртвяване греха, следователно, и 
кръщаващите се в Негово име трябва да умъртвят в себе си греха (3-5). В лицето на 
Иисус Христос на кръста бил разпнат и умрял грехът, принадлежност на вехтия човек, 
така че, игото на греха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
136 

 
е снето от всички онези, които в кръщението разпъват и погребват своето греховно 
тяло. Станали чрез кръщението свободни от робството на греха, вярващите се надяват 
да възкръснат с Христос и да живеят вече не за греха, а за Бога, както и Той, като 
възкръснал, живее за славата Божия (6-10). В това основно се съдържа и задължението 
на християнина да бъде мъртъв за греха, и жив за Бога, т. е. да не се предава на 
похотите на плътта, за да не направи своите членове оръдия на греха (11-14). Свободата 
от закона не дава право да се греши, понеже на когото човек служи, на този става и роб, 
- и освободил се веднъж той става вече роб на праведността (15-18). Остава да се 
пожелае, щото приелите върху си игото на праведността с такова също усърдие да й 
служат, както преди са служили на греха, - и както там следствие от робството под 
греха са били срамните дела и смърт, така тук ще бъде святост и вечен живот (19-23). 
Своята мисъл за свободата от властта на закона и от греха апостолът доказва чрез 
сравнение с омъжената жена. Както омъжената жена е свързана чрез закона с един мъж 
до неговата смърт, и след смъртта на мъжа е свободна от неговата власт, така че може 
да се омъжи и за другиго, - така и християните, умрели за закона, излизат изпод 
неговата власт и встъпват в нов съюз с Христос и принасят нов плод - святост, докато 
преди са принасяли грях (7:1-6). 
 Ст. 2. Иже бо умрохомъ греху. “Да бъдем мъртви за греха, значи - в нищо вече 
да не слушаме греха. Макар кръщението веднъж завинаги да ни е умъртвило за греха, 
но ние сме длъжни непрестанно да употребяваме цялото си желание, за да оставаме в 
същото състояние, и щото и да ни заповядва грехът, не само да не му се покоряваме, но 
и да не мръдваме от мястото, както мъртвецът” (Златоуст). Умъртвяваме се разбира не 
физически, а нравствено, състоящо се в отхвърлянето на всякакъв грях и в 
намразването му. Защото как пристъпваме към Господа? Каейки се и кръщавайки се, 
както указал ап. Петър в деня Петдесятница на запиталите: что убо сотворимъ? - 
Покайтеся и да крестится кийждо въ васъ, отговорил той (Деян. 2:38). А що значи да 
се каеш? - Да говориш в сърцето си: няма да греша. Това няма и е смърт за греха. А 
кръщението какво придава? - Закрепява чрез благодатта туй решение на волята и дава 
сила да се устои в туй решение. Кръстеният, чувствайки се силен в Господа, със 
смъртна ненавист се отнася към всякакъв вид грях. В това е същността на нравствената 
смърт 
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за греха. Щом някой започва да допуска симпатия към нещо грешно, то в каквато 
степен той допуска това, в такава оживява в него грехът, или той за греха. 
Потъпкването такива симпатии е пребъдване в мъртвост за греха. 
 Ст. 3. Могли да попитат: къде и как умряхме за греха? - В кръщението, отговаря 
апостолът. Когато се кръстихме с Христос, тогава и умряхме за греха, понеже се 
кръстихме в Христовата смърт. Това обяснява значението и силата на Христовата 
смърт. Умрял на кръста, Спасителят издигнал нашите грехове на кръста и станал 
очищение за нашите грехове. В кръстната смърт на Господа се заключава 
очистителната сила от греховете. Който се кръсти (потопи) в Христовата смърт, той се 
потопява в очистителната от греха сила. Тази сила в самото действие на потопяването 
разяжда всякакъв грях, така че и следа от него не остава. Тук става същото, както и при 
приготвения химически състав, който, като потопят в него някоя нечиста риза или 
дреха, веднага разтопява и разяжда всякаква нечистота. Така и Христовата смърт, като 
очистителна сила, разяжда всякакъв грях. 
 Не трябва тук да се забравя, че в това умъртвяване на греха чрез кръщението 
нищо не става механически, а всичко се извършва с участието на нравствено 
свободните решения на самия човек. Същността на умъртвяването за греха е винаги 
една: отвращение от греха, смъртно намразване на греха. То става при кръщението в 
духа на кръщавания. Защото отричането от сатаната и от всичките му дела и от цялото 
му служение, отричане, правено от кръщавания преди потопяване в купела, не е нищо 
друго, освен отвращаване от греха и намразването му. Когато след това в този дух на 
отвращение и ненавист към греха, се потопява той в купела, тогава Божията благодат, 
като слезе вътре, закрепява тези разположения и решения на волята и им дава жива и 
действена сила. На кръстения се прощават всички предишни грехове, а от бъдещите ще 
го пази тази слязла в него при кръщението сила. Той и действително е мъртъв за греха. 
Но кръщението не освобождава нас от самосъхранение от греха, напротив - ни 
задължава с него. От какво хората грешат след кръщението. От туй, дето, като възложат 
всичко върху силата на кръщението, сами ни най-малко не се противят на греха, и 
самоохотно склоняват на него, отначало с мисли, после със съчувствия, по-нататък с 
желания, а най-после и с падения. 
 Ст. 4. Спогребохомся убо Ему крещениемъ въ смерть - и тъй, ние се спогребахме 
в Христовата смърт, за да 
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почнем да живеем нов живот. Обновяването на живота става в същото свято кръщение, 
в което умира и грехът и което символично служи като подобие на смъртта и 
възкресението Христови, поради което в първенстващата, както и в нашата православна 
църква досега, се извършвало и извършва чрез трикратно потопяване във водата. 
Извършва се обновяването не механически, а по вътрешните произволни изменения 
или решения, понеже кръщаваният предварително обиква така да живее. Ето защо, пред 
потопяването в купела ние, след като сме се отрекли от сатаната и неговите дела, 
съчетаваме се с Христос Господа, за да Му посветим целия си живот. Това 
разположение в купела чрез Божията благодат се запечатва и приема сила да бъде 
действено. Излизайки с него от купела, кръстеният се явява по такъв начин съвсем нов, 
обновен в нравствено-духовния си живот, - възкръсва. Както Христос умря и възкръсна, 
и кръстеният, потопявайки се в купела - умира, а излизайки из купела - възкръсва: 
умира за греха и възкръсва за правдата, за новия и обновен живот. 
 Ст. 5. Сообразни (su;mfutoi) - присадени, сраснали, както присаденото с дървото. 
Иска апостолът да каже: ние сме сраснали с Христос Господа; поради което всичко, що 
е в Него трябва да бъде и наше достояние. Той умря и възкръсна. Не може да бъде, 
щото ние да вземем участие само в Неговата смърт и на това да спрем, без да станем 
съпричастни и с Неговото възкресение. И за да не остане никакво съмнение в това, 
апостолът употребил думата: сраснати. Защото където е дървото, там е непременно и 
неговата присада. 
 Ст. 6. Грехът, както и добродетелта, се явява в три вида: 1) грях, като склонност 
- обхваща всички видове грешни склонности, страсти, пороци; 2) грях, като дело - 
обхваща цялата съвкупност грешни дела и 3) грях, като грехолюбие изобщо - означава 
коренния ламтеж у човека към грях изобщо. Грехът в последното значение е собствено 
ветхий человекъ. Той умира и се разпъва в кръщението, където ние възприемаме 
смъртна ненавист към греха и любов към правдата и доброто; а това е и смърт на 
грехолюбието, т. е. разпъване на вехтия човек. Но след възприемане на такова добро 
разположение, настроение и решение, разните видове грешни склонности и лукавства - 
страстите, остават още, и тях трябва побеждаваме и да довеждаме до бездействие, или 
да ги упражняваме чрез особени против тях насочени трудове и подвизи. Трудовете и 
подвизите, не позволявайки им да действат, ги изтощават, обезсилят, изморяват; и те 
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стават недействени. Да предприемем тези подвизи срещу страстите няма нравствена 
възможност, докато в сърцето живее грехолюбието или вехтия човек. За това апостолът 
и казал, че, за упражняване на греховното тяло, за изтребване пороците и страстите, 
разпнат е преди вехтия човек, т. е. възприето е възненавиждането на греха и обикването 
на доброто. Тази промяна към добро, чрез благодатта Божия укрепено в кръщението, се 
явява мощно при побеждаване на страстите. А понеже основното седалище на 
страстите е в нашето тяло, то тяхното упражняване е все също, което и изгонването им 
от тялото. От тук да упразднится тело греховное може да се перифразира: да се 
изгонват от тялото всички страсти. 
 Ст. 7. Умерый свободися (dedikaivwtai - се оправда, се развърза по съдебен ред) 
от греха, понеже вече е понесъл наказанието, определено от закона за греха (Бит. 2:17). 
Иначе, както робът бива роб до смъртта си и със смъртта се освобождава от властта на 
господаря, както мъртвият престава и не може да греши, - така и кръстилият се, 
умрелият за греха, се освобождава от властта на греха, престава да греши и не трябва да 
греши. 
 Ст. 9. Христосъ воста отъ мертвыхъ, ктому уже не умираетъ. И по съда на 
правдата Божия и по съда човешки, веднъж понеслият наказание не подлежи повече на 
отговорност и смъртно наказание за своя грях. А Христос умря за взетия от Него върху 
Себе Си грях на човека, - и затова когато той възкръснал, то вече смъртта не могла да 
има над Него никаква власт, като над безгрешен и като над понесъл вече наказание за 
греха. В това апостолът дава на християните и нравствен урок, като ги поучава, щото 
те, след като в кръщението са умрели за греха и оживели за свят живот, да не умират 
пак от греха, да не допускат себе си до греха. 
 Ст. 10. Еже бо умре, греху умре единою. Гледай, говори апостолът, как Христос 
веднъж умря заради нашия грях и друг път няма да умира, така и ти, като си умрял за 
греха в кръщението, държи се в безгрешност и не допускай себе си вторично да умреш 
чрез падане в грехове. “Ако Христос не умира друг път, то няма и второ кръщение; а 
ако няма второ кръщение, бой се от подплъзване в грях” (Златоуст). 
 Ст. 11. За да запазим получената в кръщението святост, какво трябва да правим? 
- Помышляйте себе мертвыхъ быти греху - отговаря апостолът. Сложете в ума си и в 
сърцето си, че вие сте мъртви за греха и живи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 
само за Бога. Който е дошъл до убеждение, че е мъртъв телесно, то каквото и да става 
около него, той не би обръщал внимание, за каквото и да биха го викали окръжаващите, 
той винаги би давал един отговор: аз съм вече мъртъв, нищо не ме интересува. Такива 
бъдете и вие спрямо греха; не само не се движете към него, но и внимание не 
обръщайте; той за вас не съществува, както и вие за него. 
 Ст. 12. Да не царствуетъ грехъ. Сега друг цар възседнал на трона у нас и на 
царството на греха сложил край. По стара привичка той може да предявява и предявява 
своите искания, но всеки път получава отказ от възненавиделия го дух. Во еже 
послушати его. Грехът не свързва с необходимост, а само предлага себе си. Сами ние 
скланяме на неговото предложение и грешим. Ние можем да го послушаме, и да не го 
послушаме. Когато го слушаме, грешим; но това става не по някаква необходимост, а 
по наш произвол. Така щото, цялата работа е в това, да не слушаме греха. Нека вика със 
своите искания, нека влече; ти не слушай, и с туй няма да му дадеш да царува в тебе. В 
похотехъ его. Изкушението към греха се явява във вид на похот. Има представи за 
грешни предмети и дела, без всякакво към тях съучастие. Има представи за същите, без 
поискване на последните. Влечението към греха започва с появяване на похотта, 
пожеланието на греховните предмети и дела. И това е изкушението. Апостолът направо 
указва на похотта, понеже в него собствено лежи опасността да съгрешим и, вследстиве 
на греха, извършен на дело, отново да попаднем под неговата власт, или да го пуснем 
да царува в нас. Не слушай греха, като се противиш на неговите похоти и ги 
потъпкваш, - а с това няма да дадеш на греха да се възцари в тебе. 
 Ст. 13. Грехът когато царува, в сърцето засяда. Оттам той овладява и всички 
сили на душата и всички членове на тялото; поради това, всичко, което е в човека, става 
негово оръдие. А когато чрез Божията благодат оживява духът и в съзнанието се явят 
свети решения да се живее за добро и богоугаждане, тогава грехът, изгонен по такъв 
начин от сърцето, изгубва своята върховна власт, но, по стара памет, не прекратява 
покушенията пак да го привлече към себе си и членовете да обърне в свои оръдия. 
Когато това се случи - говори апостолът, - и грехът отново повлече окото да гледа 
страстно, ръцете да гръбят, нозете да отидат на зло, - не му давайте 
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членовете на такава позорна, за вас, употреба. Св. Златоуст говори: “тялото служи като 
средство и за порок и за добродетел, подобно на оръжието, което е пригодно и за зло и 
за добро, като се гледа на това, кой как го употребява. Така с едно и също оръжие 
действа и войникът, който се бори за отечеството, и разбойникът, който се въоръжава 
против гражданите. Следователно, никое оръжие не е виновно, а виновен е онзи, който 
го употребява за зло. Същото трябва да се каже за плътта - не по собствено действие, но 
по лукавството на управляващата го мисъл; понеже работата на окото е да гледа, а не да 
гледа лукаво. Обуздай мислите, и окото ще стане оръдие на правдата. Същото трябва да 
се каже за езика, за ръцете и за другите членове”. 
 Ст. 14. Преди законът учел само, какво трябва да се прави, а не давал никаква 
помощ на приелите закона. А благодатта заедно със законоположението дава и помощ, 
сила. И тъй, не бойте се: грехът няма да ви преодолее. 
 Ст. 15. Връща се апостолът на поставения в началото на главата въпрос: 
пребудемъ ли во гресе? Там той бил подложен за решение, а тук за извод, следващ от 
неговото решение. Апостолът като че ли говори: и тъй, какво излиза от предложеното 
мое разсъждение? Да грешим ли? Дадена ни е свобода да грешим, понеже сме под 
благодатта, а не под закона? Никак не, - сами виждате, че не трябва това да правим, а 
напротив, трябва да стоим във всяка правда и святост, поради това само, че сме под 
благодат; понеже обет сме дали, скрепили сме го с твърда решимост и благодат 
съдействаща сме получили. - Освен това, някой, въз основа на апостоловите думи, че 
грехът няма вече над нас тиранска власт, могъл да каже: тогава, няма за какво да се 
грижа, благодатта всичко ще направи за мене. - вярно е, отговаря апостолът, че 
благодатта всичко извършва и е готова винаги със своята помощ; но тя всякога действа 
във връзка и съгласие със склонностите на човешката воля. Дохожда да помогне на 
трудещия се, когато той няма достатъчно сили да извърши някакво дело. Затова в 
живота благодатта си е благодат, а свободните решения са свободни решения. Нито 
благодатта без тези решения, нито тези решения без благодатта могат нещо да 
направят; те действат съвместно. Ето защо, като чу, че грехът заради благодатта не те 
владее вече, не се отпускай, и пази приетото в началото напрежение - да противостоиш 
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на греха. Не владее грехът, когато му се противиш, и благодатта за твоето 
противостоене ти помага. Но отпусни ръцете, предай се на небрежност, отслаби 
омразата към греха, - грехът ще се приближи, ще те прелъсти, увлече и отново ще те 
завладее. 
 Ст. 16. Голяма разлика има между робството на греха и робството на правдата. 
Робството на правдата е истинска свобода, а робството на греха е настоящо робство, 
най-тежко и най-срамно. Това се вижда от последствията: който робува на греха, той е в 
смърт, а който робува на правдата, той е в живот. Грехът убива всички сили на душата 
и изтощава живота на тялото; а правдата ни вкарва в истинския живот, в който 
разцъфтяват и душата, и тялото. “Не говоря вече, - разсъждава апостолът, - за геената и 
за тежкото бъдещо наказание; но си представям само вашия срам, когато ще станете 
роби, роби по своя воля. Ако до кръщението грехът е причинил телесна смърт, и раната 
искала такова церене, че Творецът приел смърт и с това разрушил злото, то какво няма 
да направи грехът, като те завладее, когато след такъв дар и свобода отново и 
доброволно се поклониш под неговото иго? И тъй, не се хвърляй в тази бездна, не се 
предавай доброволно на греха. Във войната и по неволя някога войникът трябва да се 
предаде; но тук никой няма да те вземе в плен, ако сам не се предадеш” (Златоуст). 
 Ст. 19. На този стих блаж. Фотий така разсъждава у Икумений: “Человечески 
глаголю, казва, поработистеся; понеже, всъщност, да се живее праведно не е робство, 
но истинска свобода и щастие. Тогава защо ти това наричаш робство, когато то не е 
робство? Според немощта на вашата плът, - говори, - така наричам. т. е., понеже 
отначало плътта обикновено се противи на заповедите на правдата, отегчава се и се 
мъчи с тях, то, имайки предвид тази немощ на вашата плът, аз нарекох праведния живот 
робство, по човешки навик”. 
 Ст. 20-21. За да изтъкне силата и действието на греха, апостолът запитва 
слушателите: огледайте се назад и вижте, какъв плод имахте, когато робувахте на 
греха? - Сами виждате, какъв. Такъв, че срамно е и да се спомня за него: сами сега се 
срамите от онова, което правехте тогава. Грехът е срам за човека. Както за царската 
дъщеря, ако тя би се предала на срамни работи, туй би било срамно така, че и да се 
опише не може; така за душата, създадена по образа Божи и по естество задължена да 
се оприличава на Създалия я, е неописано срамно да се предава на 
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греха и да се обезобразява в него. Но грешещият, докато греши, не съзнава напълно 
срамотата на греха, нередно дори се величае с него; а когато излезе от греха и се огледа 
назад, не може да не се покрива със срам лицето му. Затова апостолът не говори: 
срамувахте се тогава, но: сега се срамите. 
 Ст. 23. Оброцы греха - смерть = наградата; заплатите) от греха е смърт. 
Употребил такъв израз апостолът, понеже той по-рано изобрази греха във вид на цар. 
Грешниците се явяват като войници на греха-царя. Както войниците живеят на царски 
издръжки или заплата, която се нарича оброкъ, така и грехът-цар за войниците си има 
свой оброк - смъртта. Свиквайки войниците - грешници, той не им обявява: елате, 
воювайте под моето знаме и за това ще получите от мен смърт. Но с разни 
прелъстителни имена и призраци прикрива и себе си и следствията от себе си; така че 
хвърлящият се да мисли, че ще потъва в море от блаженство. И тази греховна измама е 
така голяма, че, и гледайки след всеки грях, как такава надежда е лъжлива, грешниците 
не престават да се надяват, че ще получат това блаженство. Само успелият да излезе от 
тази греховна дълбочина вижда, че оброкът на греха е смърт, - смърт и душевна, и 
телесна, и вечна. 
 Гл. 7, 1-4. Апостолът чрез притчи се изразява: под мъж разбира закона, а под 
жена - свързаните чрез закона. Докато законът е жив, т. е. в сила, намиращите се под 
него хора са длъжни да му се подчиняват и да живеят по неговите предписания; но щом 
той бъзе прекратен и изгуби своята сила, тогава подчинените нему стават свободни от 
задълженията към него, и могат да се подчинят на друг закон, да се свържат чрез други 
правила, без да бъдат виновни пред първия закон. Апостолът прилага това към 
вярващите и иска да им докаже, че те, като отстъпили от закона и се подчинили на 
вярата, не са извършили нищо престъпно, понеже законът бил вече прекратен, умрял. 
Само че, според бележката на св. Златоуст, апостолът, за да не оскърби юдеите, не 
казва, че законът е умрял, а християните умрели за закона. И вы умросте закону 
теломъ христовымъ, т. е. чрез идването на Сина Божи в плът и чрез Неговата кръстна 
смърт. Целият закон бил сянка, падала от Спасителя, Който щял да дойде и да умре 
чрез кръстна смърт. Сянка е законът, а тяло - Христос. Когато тялото е пред лице, кой 
обръща внимание на сянката. Тя вече не занимава и всички я забравят. Така и след 
идването на спасителя законът е вече ненужен; 
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Силата му е престанала и е пресечена именно чрез Спасителевата смърт. Но чрез силата 
на същата смърт умират и вярващите в кръщението. Излиза, че в кръщението и 
вярващите умират за закона, и законът умира за тях. 
 Ст. 5-6. Бехомъ во плоти. Така нарича апостолът състоянието на подзаконните 
дори, като противополага на него служението во обновлении духа, т. е. след 
кръщението. Нарича още закона ветхое писмя (ветха буква), понеже той овехтял и е 
заменен с нов, както и пророк Йеремия предсказал (31:21-32); и буква го нарича, 
понеже законът обръщал внимание на външността, а не на вътрешното разположение 
на духа. Законът изисквал обрязване обреди, жертви; а духът търси вътрешни 
подбуждения за извършване на всичко това и се задоволява с тях. Целият 5-ти стих ще 
се преведе така: когато живеехме по плът, тогава греховните страсти, макар и да бяха 
познавали и разкривани чрез закона, действаха в нашите членове, за да принасяме плод 
на смъртта. 
 

Нравствената повреда на човечеството (7:7-25). 
 

 В следната глава апостолът изобразява светлото състояние на християните под 
благотворното действие на Христовата вяра. За да бъде по-впечатлителна представата 
за благотворността на вярата, ап. Павел предварително изобразява силата на нашето 
повреждане в падението, или силата на живеещия в нас грях. Повод за това той взел от 
предишното показание за безсилието на закона. Туй показание изниквало въпрос: 
значи, по твоему, законът е грях? Ти тъй говориш за закона като че ли цялата 
греховност е от него. Ако не бъдел той, по-малко грехове щяло да има, или съвсем 
нямало да има. Той дошъл и разплодил само греховете. - Отговаряйки на това, 
апостолът не отрича, че от такова следствие се придружавало въвеждането на закона; 
но вината за това вижда не в закона, а в живеещия у нас грях (7-13). След това излага, 
какво е това живеещият в нас грях, как действа и в какво се проявява (14-25). Едното и 
другото отпечатват във вниманието безотрадна картина на нашето нравствено 
разтление, силна у всекиго да извика оплакване: нещастни вие! Какво да направим? 
 Ст. 7. Законъ ли грехъ? Не само законът не е грях, но аз и не бих знаел, що нещо 
е грях и похот, ако не бе ме научил законът да ги разпознавам. Законът ми обясни, 
какво кога трябва да върша и какво да не върша; аз и зная, какво дело е добро, и какво 
недобро - грешно. 
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И не само разясни всичко това, но приложи и наказание за неизпълнението, за да не 
помисля някога, че мога и да не изпълня предписаното. По такъв начин, законът е на 
доброто учител, а не на греха. - Още и такава мисъл: законът не учи на греха и не 
благоприятства нему; но с това, че забранява греха, навежда на грях. За много неща аз 
не можех и да помисля да ги направя; но когато законът ми указа всички беззаконни 
дела, то за някои от тях, за които аз преди и не мислех, започнах да мисля, да ги желая, 
да скланям на тях, започнах да греша. По такъв начин, законът ми послужи като повод 
за греха. Но виновен е за това не законът, а аз сам. 
 Ст. 8. Вану же приемъ грехъ заповедию - но грехът, като взе повод от заповедта, 
произведе в мене всяко пожелание: понеже без закон грехът е мъртъв. Законът не е 
грях, но е производител и учител на греха. Но как пък се размножили греховете, когато 
се появил законът? - Така именно, че живеещият в мене грях, като чу заповедта, едно 
заповядваща, друго забраняваща, против всяка заповед започна в мен да запалва 
противоположната й похот и да ме хвърля в грехове, - греховете и се размножиха по 
повод на заповедите. Живеещият в мене грях лежи като че ли мъртъв, докато не чува 
закон, противен на себе си; но като чуе се пробужда и започва да свирепства, да 
разпалва похотта. Той прилича на ядовита змия, или на кръвожаден звяр, които кротко 
лежат в своето леговище, като че ги няма, докато не усетят, че някой встъпва в тяхната 
област; но щом усетят това, веднага стават с всичката си свирепост и нападат 
нарушителя на тяхното спокойствие. Безъ закона гряхъ мертвъ есть. Това значи, че 
грехът до закона не се съзнава като грях. Грешат, но не знаят, че грешат, и биват 
спокойни. А когато законът ясно каже, че това и това е грях, тогава грехът се вижда 
като че ли от някое скрито място да излиза навън. Мертвъ още значи - недействащ, 
като че ли спящ и недвижим. 
 Ст. 9. Речта апостолът води от лицето на цялото невъзродено човечество. 
Живяхъ кроме закона иногда - жив бях аз без закона, понеже без него не съзнавах греха, 
или не така ясно го съзнавах, или пък - понеже тогава грехът спеше в мене, той беше 
недействен. А как чрез закона (заповедь) грехът оживя? Така, че когато бе даден 
законът, то грехът повече се раздразни с нападки против човека и по-яростно се 
устреми по всякакъв начин да го изкушава. От друга страна и аз, - говори апостолът от 
лицето на човека изобщо, - като познах от закона греха и, обаче, като не престанах да 
греша, започнах 
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да върша по тежки грехове, понеже съзнателно почнах да върша онова, което трябваше 
да избегнем, и по такъв начин повече забождах и вкоренявах в себе си греха, давах му 
по-голяма сила, оживих го и възпламених чрез съзнателното грешене. А той, като 
оживя, ме умъртви. - Животът на душата е в съзнаването правотата на своите действия 
пред Бога, пред хората и пред себе си. Когато с начина на живота се изгонва такова 
съзнание, животът на душата не е живот, а мъчение. Съвестта встъпва със своите права 
и започва да гризе душата, както червеят гризе дървото или молецът - дрехата. Докато 
нямало закон, съвестта била спокойна, понеже не съзнавала беззаконността на делата. 
Но когато законът разкрил цялата област на беззаконността, съвестта не могла да 
остане спокойна и да мълчи; понеже нейната природа е в това - да се бори за Божия 
закон и да го брани. Тя е подигнала глас и започнала да мъчи човека. Понеже той и при 
закона все си оставал при същия грешен начин на действане, то започнал да се намира 
под непрестанно мъчение на съвестта и, по причина на вътрешната безредица като че 
ли се разлагал и умирал. Грешенето при съзнаване на греха е също за душата, което е, 
пронизването на сърцето с меч. Душата в акта на греха примира. Но понеже тя по 
природа не е смъртна, то пак се съвзема, оживява, макар вече не такава, каквато е била 
преди. Нов съзнателен грях отново я поразява, а тя отново оживява, но вече още по-
слабожизнена. Така истинският живот при съзнателно грешене се изтощава в нея, а 
най-после и свсем заглъхва. Това следствие се ускорява с това, че грехът, при появяване 
на противоположна на него заповед, предизвиква напрежение. А законът, като 
привежда греха в напрежение, не дава сили да му се противостои и, по такъв начин като 
че ли нарочно предава човека в ръцете на греха. Така именно, пришедшей заповеди, 
грехът оживява, а душата умира. 
 Ст. 10. И обретеся ми заповедь, яже въ животъ, сия въ смерть. Заповедта, като 
израз на Божията воля за това, как трябва да постъпваме била дадена, за да вкарва в 
живота, да източва от себе си живот за онези, които живея според нея. Но понеже ние 
не я изпълнявахме и грешехме при нея съзнателно, то с това заглушавахме и убивахме в 
себе си истинския, свойствен на нас, живот. И животоносната заповед неочаквано ми се 
оказа (обрежеся), ми послужи за смърт. “Апостолът всичко привежда за защита на 
закона и заповедта, а изобличава лукавството на греха” (Теодорит). 
 Ст. 11. Обяснява, по какъв начин заповедь, яже въ животъ, обретеся въ 
смерть. Грехът, казва, като взе за 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
147 

 
изходна точка заповедта, прелъсти ме и, като ме хвърли в дела, противни на заповедта, 
ме умъртви. Грехът се ухитрява да представи делата, противни на заповедта, в такава 
светлина, че на човека му се струва, че много по добре е, като че ли дори по-разумно е, 
да постъпи против заповедта, отколкото съгласно с нея. Например: оскърбил те е някой. 
Заповедта повелява: прости. Но приближава се грехът и внушава: ще прощаваш, но ще 
те затъпчат, с калта ще изравнят, и да живееш не ще можеш. По-добре застъпи се за 
себе си; докажи, че не могат да те закачат безнаказано. И в това няма нищо лошо. 
Законът на справедливостта изисква това. - На човека се чини, че в такива случаи, по-
добре е да не прощава - и не прощава. В действителност пък е по-хубаво да прости; а да 
не прости само се показва за по-хубаво, но не е. Ето как и се е прелъстил човекът. Както 
в този случай, така бива и с всяко дело, противно на заповедта. Грехът се ухитрява така 
да представи делото, че по-добре изглежда да се постъпи против заповедта, и 
прелъстява. Той изобщо против заповедта не въстава, не спори, че заповедите трябва да 
се изпълняват. Но във всяко частно действие непременно ще подбутне и ще се постарае 
да отклони от онова, което се иска от заповедта, като употребява все една и съща 
хитрина, - като представя, че в този случай по-добре е да се постъпи не според 
заповедта. И излиза, че човек, и знаейки, че трябва да живее според заповедите, и 
бидейки убеден в това и дори имайки намерение така именно да действа, действа 
против заповедите. Такава е прелестта на греха! 
 Ст. 13. Но законът е смъртоносен, но грехът, живеещ в нас. Той ни научава да 
нарушаваме закона, даден ни за добро, и по такъв начин причинява смърт. Този грях е 
такова зло, че дори онова, което е добро, обръща го във вреда за нас, както разваленият 
жълтък и здравата храна обръща за усилване на болестта. Тази негова зловредност 
открил законът, който, между другото, и даден бил с тази цел, за да изкара навън 
криещото се в нас зло от греха, поставяйки ни го в такива обстоятелства, където той с 
очевидно доброто причинявал смърт. Така щото, грехът се явява като грях главно в 
това, че посредством доброто той ми причинява смърт. Благодарение на закона, грехът 
ни се яви с истинската си физиономия, именно, че той е велико зло и много по-лошо, 
отколкото той бил до закона и отколко обикновено са го смятали. 
 Ст. 14. Причината, по която законът е даден за едно, а излязло съвсем друго, е 
тая, че законъ духовенъ есть 
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азъ же плотянъ. Човек е съставен от тяло, душа и дух. Що е тяло, е ясно само по себе 
си. Що е духъ? - Дух са всички прояви на вътрешния наш живот, които устремяват 
човека от земното към небесното, от временното към вечното, от тварното към 
божественото. Той е именно онази сила, която вдъхнал Бог в лицето на човека при 
сътворението му и в която собствено лежи образът и подобието Божие. Като такава, тя 
влече човека към Бога и доволна бива само тогава, когато човек в Бога живее и се 
намира в жив съюз с Него. По-осезателно тя се открива в нас чрез страха Божи, чрез 
действията на съвестта, и чрез това, че не ни дава да се задоволяваме с нищо тварно. 
Всички тези най-вътрешни движения в нас, когато са в сила, отвличат ни от всичко 
земно и ни заставят да не внимаваме на никакви условия на земния живот. Те са общи 
за цялото човечество и са присъщи и на най-дивите хора, както и на образованите. 
Душа е онова, което остава между тялото и духа. Всички родове знания и изкуства, 
всички родове практически живот, семейният и общественият живот с всички способи 
за тяхното устрояване и поддържане - всичко това принадлежи на душата и съставя 
нейният живот. За всичко това в душата са вложени потребности, и за 
удовлетворението им са дадени сили с предуказване в тях и способа на 
удовлетворението. - Само по себе си е ясно, че телесният живот е по-долу от духовния. 
Следователно, душевния живот трябва да подчиняваме на духовия, а телесния - на 
единия и на другия. Норма на живота е - човек да живее в духа и с духа да 
одухотворява и душата и тялото. Такова е първоначалното негово устройство, такъв 
излязъл из ръцете на Твореца човекът и такъв бил в рая до падението. Да се живее в 
духа, значи - да се живее в Бога. Живеещият тъй от Бога получава сила да управлява 
душата и тялото и да ги подчинява на духа. В падението човек въстанал против Бога. 
Грехът на прародителите наглед не е голям, но по своя дух е твърде тежък. Като 
повярвали на злото внушение на врага, уж Бог им забранил да ядат от дървото, за да не 
станат и те богове, те в това самото повярване извратили в себе си най-същественото за 
Бога, понеже помислили, че Бог им завижда и затова ги отдалечава от принадлежащото 
им, тогава когато Бог по Своето същество е независтлив, изобилно изливащ от блага 
извор. Възприели такава зла мисъл, те решили да устроят своето благобитие сами, 
напук на Божията воля. Нарушението на заповедта не би било възможно, ако вътре в 
тях не бе произнесено решението: тогава ние сами ще се устроим и ще станем такива, 
каквито 
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ни подобава да бъдем. Това решение произвело пълен поврат вътре в човека. Откъснал 
се така от Бога, той с духа си се отвърнал от Него; вследствие на което неговият дух 
изгубил силата да властва над душата и тялото, и човек неизбежно попаднал под най-
разнообразните искания на душата и тялото, и станал душевно-телесно, т. е. 
господстващ в него станал душевният живот, обърнат към устрояване временния бит, и 
телесният, движещ се в угажданията на плътта; а духовният, макар да не е унищожен, 
изгубил своето първо - властническо място и се подчинил на първите два. Много са 
потребностите на душата и тялото, много са и способите на удовлетворението им. 
Понеже техният естествен управител духът изгубил властта, то сред тях се явили 
големи безпорядъци: всяка потребност изгубила мярата, а всички изгубили закона на 
взаимното отношение и съподчинение и при всяка възможност се стремят да заемат 
подобаващо място и да подчинят на себе си всички други. И това е вече голямо зло; но 
то безмерно се увеличило, когато човек, след като се откъснал от Бога, паднал в 
самотия и възприел семето на лошите страсти, които проникнали цялата 
 му душевна телесност и я напоили със своя яд. Ето туй именно ап. Павел нарича 
плотяность и живеещъ въ насъ грехъ, който разплодява в живота на всякаква 
законопрестъпност и всякакъв род грехове. Такъв си остава всеки човек до приемане 
благодатта, макар и да се намира под закона. Законът е духовен, казва апостолът, и иска 
от мене да живея в духа, но у мене преобладава душевно-телесно самоугодие, ето защо 
и при закона аз само греша. - Проданъ подъ грехъ - навежда на мисълта, като че ли няма 
свобода да не греши и греши като че ли по необходимост. Но с това се изразява само 
силата на греха, а всъщност грешащият винаги всичко върши свободно. 
 Ст. 15-16. За да възбуди колкото се може повече нашето отвращение и ненавист 
към греха, апостолът в ст. 15-23 рисува тъжната картина на онова насилие, което върши 
над нас грехът, и на онова противоестествено раздвоение, което вследствие на греха се 
явява в нашата природа. Еже бо содеваю, не разумею. Това не значи, че греша в 
неведение, а - намирам се в мрак, увличам се, сам не зная, как бивам измамван. И сами 
ние обикновено говорим: не зная как еди кой си човек дойде и ме увлече. Тук съвсем не 
мислим да се извиняваме с незнание, а изразяваме само, че тук е имало някаква измама, 
умисъл, затъмняване. - Аще ли, еже не хощу, сие творю, хвалю законъ яко добръ. Тук 
апостолът иска да каже следното: върша не законното, което искам, но  
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извършвам беззаконното, което ненавиждам. Но ако е така, то очевидно е, че аз хвалю 
законъ яко добръ, - и в убеждението на ума, и в чувството на сърцето одобрявам закона. 
Това показва, че и в падналия грешник страхът Божи е цел, цяла е и съвестта, която 
указва достодлъжното. Това именно показва, че нравствено-религиозни положения - 
истински - съществуват у всички народи. А у имащите откровение или писан закон, те 
са и по-пълни и по-определени. 
 Ст. 17. Ныне же - не време означава, а е заключителна частица, както и ние 
често употребяваме в същото значение: сега. Във връзка с предишното целия стих може 
да се предаде така: одобрявам закона, искам законното и ненавиждам беззаконното, а 
върша все противното на това. Излиза сега, че не аз това правя. Някой друг ме е 
завладял, взима ме като вързан и ме води където иска, и аз се мъкна след него. А кой е 
това ? Това е живеещият в мене грях. - Грехът се олицетворява по силата на неговото 
влечение, а човекът се обезличава по причина на неговата слабост към греха и 
склонност към него. Апостолът като, че ли сваля вината от човека, както по-горе от 
закона. Но на дело става така, че човек всякога доброволно се съгласява да греши. 
 Ст. 18. Вемъ бо - зная от опит, от опита на собствения си живот се уверих, че не 
живее в мен доброто, т. е. то не е определящото начало, понеже не ми се удава да 
извърша добро; за желание го желая, но щом дойде до дело, няма. Не обретаю - 
желания добри в себе си виждам, а да последват дела след тези желания, не виждам, не 
намирам. 
 Ст. 21. Обретаю убо законъ, хотящу ми творити доброе, яко мне злое 
прилежитъ. Тук под закон се подразбира постоянен порядък на ставащите в мен 
явления. Целият стих ще бъде: и така, аз намирам в себе си такъв закон, - такъв закон на 
извършващите се в мене явления, - че когато искам да правя добро, то в същото време 
предстои, или ми се предлага (paravkeitai) злото. Тук се указва на онова, което всички 
от опит знаят. В това е началото на съблазънта към греха. Против всяко добро има у вас 
противоположното зло. Когато замисля човек да прави добро, направо от себе си или по 
външен повод, веднага изниква отвътре противоположното зло и себе си предлага на 
вниманието вместо доброто. То още не принуждава, а само предлага себе си. Например, 
просят от нас помощ: искаме да дадем нещо. Но се явява своекористието и говори: и 
тебе е нужно, скътай 
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го за себе си, - и откажи. Така е при всяко добро дело. Не трябва да се изпуска от 
внимание изразът: хотящи ми творити доброе. Злото, живеещо в нас, мълчи като че ли 
го няма. Но щом намислим да направим нещо добро или да се упътим към него, то 
отнякъде се взима и започва да пречи и да връзва ръце и нозе, мисли и желания. 
Нататък се явява спор: доброто влече към себе си, злото към себе си. 
 Ст. 22-23. Когато едва намислях за доброто, злото само предлагаше себе си; а 
когато у мене се появи съчувствие към доброто и взех с духа си (по внутреннему 
человеку) да се наслаждавам от него, злото в мене възбуди противочувствие на него и 
противонаслада. Борбата расте. Злото противодейства съразмерно с действието на 
доброто, противовоюва на закона на ума (вътрешния човек, духът). Това, говори 
апостолът в лицето на падналия, аз виждам в себе си - вижду инъ законъ во удехъ 
моихъ. Не закон на членовете вижда, но закон в членовете като нещо дошло от вън. По-
нататък апостолът го нарича греховен закон. Този закон сякаш изникнал в естеството и 
членовете започнал да обръща в свое оръдие, - и е поради това друг закон в членовете - 
при законите на членовете. Това може да се предаде така: виждам греха, действащ в 
моите членове и противовоюващ на духа. Св. Златоуст говори: “закон противовоюващ 
апостолът нарекъл тук пак греха не по достойнство, а по безмерното послушание на 
покоряващите се нему. Както мамона нарича господин и корема - бог, не по 
собственото им достойнство, а по голямото раболепство на подчинените, така и греха 
нарекъл закон”. Следствие от това противовоюване е пленяването от греха: пленяющъ 
мя закономъ грехвнымъ. Защо тази страна надделява, тук апостолът не обяснява. Но по-
горе той спомена, че това става така, защото грехът прелъстява (ст. 11) с греховната 
сласт. Тази греховна сласт се подразбира тук в думите: противовоюващъ закону ума. 
 Ст. 24. Изобразеното от апостола състояние на падналия извиква жалост и 
желание за избавяне от това състояние: окаяненъ азъ человекъ: кто мя избавитъ отъ 
тела смерти сея? Нашето тяло е тяло на смъртта, понеже е станало седалище на греха, 
който убива душата. Ако апостолът цялата предишна реч е водел от лицето на 
падналото човечество, то може да се попита: почувствало ли е човечеството бедността 
на своето положение? Като е почувствало, хранело ли е надежда за избавяне? 
Допускайки надежда за избавяне, потърсило ли я? - Отговор на това дава проявеното 
преди идването на Христос Спасителя очакване на народите, предвъзвесители на което 
били по-внимателните към себе си и по-възвишените мъдреци. Те напускали подобни 
на апостолското въздишания за злочестото нравствено състояние на човека, и 
изповядали, че действена помощ за избавяне може да дойде само от небето, - като сам 
Бог дойде и избави. Което очаквали неопределено всички, то се изпълнило определено, 
- и апостолът от лицето на всички благодари на Бога, Който устроил вече избавяне в 
Господа Иисус Христос. Но, преди да вземе да говори за освобождението ни от 
предишните грехове, той още веднъж от лицето на падналите накратко изразява 
казаното до тук: та запомнете, ето в какво състояние се намира падналият - с ума той 
работи за закона Божи, а с плътта - за закона греховен. 
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Светлото състояние на християните под  

благотворното действие на Христова вяра (гл. 8). 
 

След като нарисува безотрадната картина на нашето нравствено повреждане, 
апостолът противополага на нея светлата картина на нравственото съвършенство, 
придобивано от християнина в Христа Иисуса чрез благодатта на Светаго Духа. Преди 
благодатта, говори той, хората робуват на греховния закон; но благодатта, като дошла, 
възстановява силата на духа, и християнинът вече не по плътта мъдрува и живее, а по 
духа. В туй е същността на възстановяване падналото наше естество (1-10). Но тук само 
се туря началото на нашето възстановяване; в пълна слава то ще се яви след 
възкресението, когато встъпим в обетованото наследство като синове Божи (10-18). В 
тая слава ще станат участници тогава и всички твари сега за туй въздишащи (18-22). 
Завършва тая картина ап. Павел с указание на туй, колко твърди са основанията на 
нашето упование в Господа Иисуса Христа (23-39). 
 Ст. 1-2. В 1-ва глава апостолът застраши всички със закона на Божията правда, 
според който на вършещите нечестие и неправда се излива небесният гняв. Всички 
подлежат на небесния съд, казва апостолът, но ние вярващите – слава Богу! – не 
подлежим на тоя съд и осъждане, понеже чрез вярата в Христа сме избавени от 
греховния закон, действуващ в плътта, - не по плът вече живеем, но по дух. Оттук 
нататък вече апостолът говори от името на възродения от Иисуса Христа вярващ. 
 Ст. 3-4. Първоначалното наше назначение било да живеем в духа, да ходим по 
Божията воля, начертана в съвестта и от Него самия лично обявена. Но чрез 
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падението се появил друг закон в нашите членове и давал друга насока на нашия живот 
и дела. В помощ на съвестта даден бил законът; но той не поправил работата: 
греховният закон още по-люто захванал да действува. Тогава Бог пратил Своя Син, 
Който се принесъл в жертва за грях (о гресе) и осъдил греха в плътта, т.е. го изгонил от 
нашата природа. Значи, Бог открито явил пред всички, че грехът не е неизбежен и 
съвсем не се отнася към същността на нашата телесна природа. С какво явил? С туй, че 
посочил пример на съвършена праведност не само по дух, но и по плът, във въплътения 
Свой Син. Плътта Христова, едноестествена нам и проявила във всичка пълнота оная 
праведност, която изисквал законът, доказала, че и нашата плът не е неспособна по 
съществото си към праведност, но е повредена и ослабена от греха. За туй именно 
Господ осъдил тоя престъпен тиранин-грях за изгонване из човешката природа. Той му 
отнел необузданата свобода да тиранствува над нас и да господарува в членовете на 
нашето смъртно тяло. Ползата за нас от осъждането на греха в Христовата плът е тая, 
че Иисус Христос наредил със закон, щото и ние, като се прилепваме към Него и в 
тайнствата кръщение и миропомазване ;не само като външно ги извършим над себе си, 
а като свободно изменим вътрешното наше сърдечно настроение) ставаме едно с Него, 
да бъдем причастници на Неговата сила, която потъпкала греха, и с тая сила да го 
потъпкваме в себе си и да подчиняваме плътта на духа. В туй и се заключава свободата 
от греховния закон. По такъв начин ние получаваме възможност да живеем не по 
плътта, а по духа, да ходим по Божията воля, вярно да изпълняваме исканията на 
съвестта и закона, да бъдем праведни пред Бога, - и първоначалното наше назначение 
се постига. – Към Немощное закона трябва да се прибави глагола восполни и ще се 
получи ясна мисъл: безсилието на закона, безсилие поради нашата плът, Бог запълни, 
като прати (pe,myaj – послав) Своя Син в плът, подобна на греховната плът (не в 
подобии плоти – привидна плът, не в плоти греха – греховна плът, а в подобии плоти 
греха – в настоящата наша плът, само без живеещия в нея грях), да се принесе в жертва 
за грях, и осъди греха в плътта. 
 Ст. 5-10. Със снимане тежката отговорност и осъждане от “сущих о Христе 
Иисусе” се дарява и мощния “Дух Христов”, за да господаруват над плътта, обаче също 
под условие, че те свободно ще се стремят да не помишляват за плътското и ще живеят 
не по плътта, но по духа. Мудрование плотское означава общия 
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строй на падналия, по който той всичката си грижа обръща за устрояване земното 
благобитие, което го намира в удовлетворяване душевните и телесни потребности, 
развалени и повредени от страстите. С това то е заето ден  и нощ и само туй умее да 
устрои, без да помислюва за онова, що е по-горе от земята и що е зад пределите на 
земния живот. Към Бога и божествените предмети неговата душа не е обърната. 
Плътското мъдруване изразява своята вражда против Бога чрез непокоряване на Божия 
закон. Обикновено то мълчи като че го няма; но щом предстои да се изпълни законът, 
то се ухитрява така да представя работата, че бедният човек в дадения случай постъпва 
в угода нему против закона Божи. Тъй е всеки път, така че непокоряването на Божия 
закон (вражда на Бога) е отличителна жизнена черта на плътското мъдруване. За това 
нататък и прибавил апостолът: ниже бо может. Плътското мъдруване, додето то е 
такова, и не може да се покорява на Божия закон, ако би се покорило, то би престанало 
да бъде плътско мъдруване. 
 Ст. 11-13. Оживотворит и мертвенная телеса ваша. На апостола могли да 
възразят: паднал човек духовно и подпаднал под смъртта; но сега, когато е възстановен 
духовно, защо е смъртта? – Защо е смъртта оставена, апостолът не разяснява, а 
удостоверява само, че и смъртта ще бъде опразнена. Той като че говори така: не се 
безпокойте? Ще бъдат оживотворени и вашите мъртви тела чрез силата на същия Дух, 
Който живее вече във вас, по примера и силата на възкръсналия Христа, Който е също 
във вас. Който възкреси Господа Иисуса, той ще възкреси и нашите тела след смъртта; 
а че действително така ще бъде, вземете удостоверение от възкресението Христово и от 
дадените вам дарове на Духа Светаго. От всичко туй апостолът прави извод, че сега, 
след “И тъй (темже убо), братя, ние сме длъжници (ovfeile.tai) на плътта, за да живеем 
по плътски. Понеже, - прибави апостолът, - ако живеете плътски, то ще умрете (и духом 
и телесно); а ако с духа умъртвявате плътските дела, то живи ще бъдете (и по дух и по 
тяло). 
 Ст. 14-16. След като се освободихме от осъждането пред Бога и живеем не по 
плът, а по дух, ние придобиваме сладкото чувство на синовност пред Бога. В туй 
чувство ние не се боим да викаме на Бога: “авва, Отче”! Самият Дух Свети 
свидетелствува на нашия дух, че сме деца Божи. 
 Ст. 17-18. Аще же чада и наследници. Доказа, че сме чада. От сам себе следва, че 
сме и наследници. Децата  
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са наследници на бащата. Но у хората децата стават наследници след смъртта на 
бащата, а у Бога не така. Неговите чада стават наследници след своята смърт. Туй 
прилича на онова, как един баща, чиито деца самоволно се разбягали по чужди страни, 
отделил всекиму неговата част и постановил: щом някой се разкае и се върне при него, 
да стане владетел на своята част. Така и човеците избягали от своя небесен Отец и 
странствуват по тая земя. Милостивият небесен Отец постановил, че ако някой се 
разкае и се върне при Него, своя Баща, то ще получи своята част; а за свидетелство, че 
така ще бъде, дава на обръщащите се Своя Дух Свети, получаването на Когото 
означава, че и чадството на такива пак се връща и наследство за тях се определя, но ще 
го получат, щом минат през смъртта от чуждата страна в родната. Що значи 
наследницы Христу,  пояснява ап. Йоан, като говори: егда явится подобны Ему будем 
(1 Йоан. 3, 2). Понеже с Ним страждем, да и с Ним прославимся. Апостолът като че ли 
слуша възражение: говориш, че сме Божи наследници, а погледни, какви сме! По-
скръбни от нас няма на света. Като ги утешава, апостолът отговаря: това не трябва да 
колебае вашата надежда за наследство, а трябва повече да я закрепва. Ние не просто 
страдаме, а страдаме за Христа и с Христа. И Христос е страдал, но сега е в слава. 
Както Той след страданието влезнал в слава, така ще влезнем и ние. Затова и страдаме с 
Него, за да се прославим с Него. Нищо тук не получаваме, за да получим всичко там. А 
как ще се прославим? Така, че само при мисълта за оная слава, всички тия страдания се 
явяват нищожни. Сегашните страдания, каквито и да са те, се прекратяват с настоящия 
живот;  и бъдещите блага се продължават в безкрайни векове. И понеже апостолът не е 
могъл подробно да ги изброи и изобрази с думи, то ги нарекъл слава, понеже славата не 
най-важна от всичко и се смята връх и начало на всички блага. 
 Ст. 19. Чаяние бо твари откровения сынов Божиих чает -  понеже тварта с 
надежда очаква (чаяние чает) откровението на синовете Божи. За да възбуди 
слушателите, за да ги убеди в бъдещата слава, апостолът указва, че и цялата твар ще 
вземе участие във възстановяването на падналия човек. Както у пророците, когато те 
искат да изобразят изобилието на бъдещите блага, простиращи се и над най-
безчувствените твари, реките ръкопляскат, хълмовете скачат, планините се движат и, 
напротив, когато изобразяват безкрайни злини – лозето плаче, планините и сводовете в 
храма вият, така и у апостола тук се олицетворява цялото творение и се представя, че то 
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въздиша и се мъчи, “не защото апостолът действително чувал въздишките на земята 
или небето, но за да изрази изобилието на бъдещите блага и желанието да се освободим 
от настоящите злини” (Злат.). 
 Ст. 20-21. Тварта е създадена не такава, каквато сега се вижда, но е понижена и 
облечена в тая траурна дреха, за да има съответност между нейното състояние и 
състоянието на падналия. И понеже на тоя паднал е дадена надежда за възстановяване, 
то наредено е, при извършване на туй възстановяване, то наредено е, при извършване 
на туй възстановяване, да се съблече и от тварта нейната жалейна дреха, да се избави и 
тя от робуването на суетата и тлението. Суете повинуся, значи – захванала да служи на 
много придошли от вън у човека потребности, между които много ненужни, пусти, 
суетни, страстни, греховни. Всичко в света е нетвърдо, непостоянно, изменчиво. Това е 
подразбирал Соломон, когато казал, че всичко е суета. Не волею. Това означава, че по 
Божиите планове, тварта не трябвало да бъде в такова състояние. Творецът бил 
принуден да я постави в туй състояние поради падането на нейния глава – човека. Но 
как? Като предвидил ли падането на човека, Бог създал тварта такава, че да отговаря на 
състоянието на падналия човек, или я създал в по-добро състояние, в каквото бил и 
първосъздаденият, а после я низвел в това. Тълковниците само пътьом се изразяват 
така, че мисълта им подхожда сякаш – ту към първото, ту към второто. Яко и сама 
тварь свободится. “Що значи сама – пита св. Златоуст и отговаря така: не само ти, но 
което е много по-долно от тебе, което няма нито смисъл, нито чувство, и онова с тебе 
ще участвува в благата. Т.е. не ще бъде вече тленно, но ще стане съответно на 
благообразието на твоето тяло. Както тварта станала тленна, когато твоето тяло станало 
тленно; така, когато тялото ти възкръсне нетленно, и тварта ще го последва и ще стане 
съответна нему. Туй и изразява апостолът, като казва: в свободу славы чадъ Божиих, 
т.е. при славното освобождение на Божиите чада. Както кърмачката, която е отхранила 
царския син, когато се възкачи той на бащиния престол, има своя дял в царствените 
негови блага; така и тварта, по думите на апостола”. 
 Ст. 22. Веми бо. Тая дума навежда на мисъл, че в речта на апостола има нещо 
повече от олицетворение. Наистина, нищо не пречи да предположим едно общо на 
цялата твар скрито скърбене за печалното нейно и наше положение. Апостолът със своя 
богопросветен ум вижда и указва, че вся тварь совоздыхает – или сама в себе 
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си в своята съвкупност, или с нас (в гръцкия текст няма с нами). Соболезнует – по-
силен израз, понеже означава болки при раждане (sunwdi.nh). Изразява се мисъл, че 
бъдещето светло състояние на тварта вече е заченато и зрее в дълбините на тварта, 
както плодът в утробата на майката, и се готви за проявяване. Св. Златоуст говори: 
“виждаш ли как апостолът засрамва слушателя, говорейки му като че ли така: не бъди 
по-лош от тварта, не се прилепвай към настоящето. Ти не само не трябва да се 
прилепваш към него, но още трябва и да въздишаш, дето твоето преселване от тук се 
закъснява. Ако и тварта така постъпва, толкоз повече туй прилича на тебе, който си 
надарен с разум”. 
 Ст. 23-27. По-горе апостолът каза, че не само ние ще бъдем възстановени, но и 
цялата твар. А сега, като говори за въздишането на тварта по туй възстановяване, казва, 
че не само тварта, която няма никакви още видими и осезателни задатъци за туй 
избавяне, въздиша за туй, но и ние, имащи наченка от Духа като залог на бъдещето 
обновяване, и ние въздишаме за туй, щото по-скоро да се избавим от тлението и да 
встъпим в пълната светлост на Божията синовност с нетленно тяло. – Изхождайки от 
туй наше въздишане за уповаемото избавяне, апостолът захваща да говори за 
упованието, като изяснява свойствата му и основанията на неговата непоколебимост. 
Тия основания са: наченките от Духа (23-27),  предвечното определение за спасяваните 
(28-30), цената на въплътения Син Божи (31-34) и неотпадащата любов, на която се 
държат всички тия основания (35-39). 
  Първото основание на християнското упование са наченките от Духа, върху 
които апостолът привлича вниманието като върху такова, от което се зародило и чрез 
което се държи упованието на пълното избавяне. Наченките от Духа са: прощението на 
греховете, силата за противостоене на греха, мирът на съвестта, синовната смелост пред 
Бога и особените дарове на Св. Духа у мнозина. Всичко това е добър залог, че делото на 
избавянето вече се наченало, - наченало се е и се върши, и дава ни да предвкусим, какво 
ще бъде на края. Но туй предвкусване и ражда въздишане, щото очакваното по-скоро да 
стане дело. Що именно очакваме с въздишане! Всыновления чающе. Макар да сме 
получили духа на осиновяване, но нямаме светло състояние, съответстващо на 
синовността. И в нас не всичко е в порядък,  и отвън големи нападения, и тялото е 
тленно. Ето и въздишаме за туй, щото всичко това да мине, да минат всички 
притеснения и опасности и тялото да възкръсне, та да се явим чада в пълното светло 
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състояние на синовност. Св. Златоуст говори: “Въздишаме и ние, като предвкусили 
вече бъдещите блага. Даруваното вече нам е достатъчно да възбуди най-каменния 
човек, да го отвлече от настоящето и да го окрили към бъдещето, както с важността на 
даруването, така и с обстоятелството, че тия високи и многобройни дарове са само 
наченки. Ако наченката е такава, че чрез нея се освободяваме от греховете, 
придобиваме праведност и освещение, а апостолите изгонвали бесове със своята сянка 
и с дрехите възкресявали мъртви, то представи си, какви са всички бъдещи блага. И ако 
въздиша тварта, която е лишена от разум и дар на слово, която за всичко това няма 
никакво познание толкоз повече трябва да въздишаме ние.” Ние получихме част от 
верен задатък, а окончателното, съвършеното още очакваме, макар несъмнено знаем, че 
и то вече принадлежи нам; но понеже то е безкрайно хубаво, то не можем да не 
изпитваме болки, да не се мъчим от желание по-скоро и да го получим, както на друго 
място говори за себе си апостолът, че гори от желание да се освободи от тялото и да 
бъде с Христа (Филип. 1, 23). Упованием, казва, спасохомся. Туй не значи, че не сме 
още спасени. Не, спасени сме: спасохомся. Като упомена за търпението, апостолът 
ободрява слушателя и говори, че Духът ни подкрепя, влива утешение в сърцето ни при 
неприятностите и с туй придава на търпението сила и благодушие. Освен това, Той ни 
научава, как трябва да се молим в тоя случай, и самата молитва влага в сърцето. В 
неприятностите, скърбите и бедите обикновено се обръщаме към Бога с молитва, но се 
молим повече за онуй, що ни е желателно, без да сме уверени, че то е спасително за нас. 
Един проси здраве, а то не е за негово добро; друг се моли да бъде избавен от бедност, а 
тя за него е полезна. А Духът Божи, като дохожда в молитвата и навежда самата 
молитва, ни внушава да се помолим именно за онова, що е най-благопотребно. В 
първенствуващата църква, в събранията, дух молитвен слизал върху някого. Той ставал 
и искал позво- 
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ление да произнесе тая молитва и, след получаване позволение, я изричал. Всички 
молитви, предадени нам от св. отци, са от такъв произход, са духодвижни и затова 
досега са така действени. Но Сам Дух ходатайствует о нас. Според св. Златоуста, тук 
под Дух се разбира както самият дар на Духа Светаго, така и душата, която го получава, 
ходатайства пред Бога и въздиша. Тия въздишки, внушавани от Духа, не може напълно 
да се изкажат с човешка дума: сърцето ги чувствува, а мисълта да ги обхване и езикът 
да ги изрази не са в състояние. Затова и се наричат незиглаголанными. – Испытаяй же 
сердца весть, что есть мудрование Духа. Апостолът като че ли така говори: ти не се 
безпокой и не се смущавай от това, дето твоят език не може да изкаже напълно 
вложената в сърцето ти молитва. Бог знае, какво имаш на сърцето, и знае що иска 
Духът, Който вложил туй в сърцето ти и ходатайствува за вярващите (о святых) 
съобразно с Божиите планове и намерения (по Богу). 
 Ст. 28-30. Дух Свети, посещавайки сърцето, влива в него сладки утешения, 
които отстраняват горчилото на външните скърби; а научавайки, как трябва да се 
молим, Той разполага да се предадем всецяло на Бога. А Бог виждайки, как всецяло Му 
се предаваме и с това засвидетелствуваме великата към Него любов, устройва живота 
ни така, че всичко случващо се с нас обръща в наша полза, в наше духовно благо. Св. 
Златоуст говори: “Когато казва: вся, подразбира и онова, що ни се показва за 
прискръбно. Скръб ли, бедност, окови, глад, смърт или друго нещо те постигне, Бог е 
силен всичко туй да измени в противоположно. Апостолът не казал, че на обичащите 
Бога не се случват беди, но че самите беди Бог употребява за прославяне страдащите. А 
това е много по-важно, отколкото да не допусне бедата, или да я отстрани, когато 
дойде. Така направил Бог и във Вавилонската пещ; не попречил да хвърлят светите 
момци в пещта и, когато били хвърлени, не изгасил пламъка, но като му дал да гори, 
чрез пламъка направил тия момци още по-достойни за удивяване. И с апостолите Бог 
направил разни подобни чудеса. Както за обичащите Бога и онова, що наглед е вредно, 
се обръща в полза, така на необичащите Го вреди и полезното. На юдеите всичко 
служело за вреда – и явяването на чудесата, и правотата на догматите, и висотата на 
учението. Напротив, разбойникът – разпнат, прикован, хулен, търпящ безмерни 
страдания, не само не получил вреда, но още и извлякъл от туй най-голяма полза. 
Виждаш ли, как любящим Бога вся поспешествуют во благое?” – Сущим по 
предуведению зван- 
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ным.  С тая втора половина на настоящия стих апостолът захваща да привежда ново 
основание за твърдостта на упованието, именно, че всички истинновярващи и по вяра 
живеещи и в благодатния чин пребъдващи са Божи избраници. По предувидению (kata. 
pro,qesin) – по предложението на волята, по изволението, по изказаното желание. Чие 
изволение тук трябва да подразбираме – на повиканите, или на повикалия? И едното, и 
другото трябва да подразбираме, понеже в призванието те се съвместяват. Званните 
биват призовани по изволението Божие; но от призовани те стават званни или призвани 
по своето произволение, когато доброволно се отзовават на призоваването и тръгват 
след него. Всички били призвани, но не всички се подчинявали. – Ихже бо предуведе, 
тех и предустави. В 29 и 30 стихове апостолът излага важно учение за 
предопределението Божие, изобразява промислителните Божи предначертания и 
действия за спасяваните. 
 Предопределението е непостижимо действие на предвечния Бог; но то явно се 
изисква от хармонията на Божеските свойства и съвършенства. Разумна от века суть 
Богови вся дела его (Деян. 15, 18). Ако Бог вся весть (1 Йоан. 3, 20), то Той знае и 
началото и продължението и края на всичко съществуващо, - знае и последното Свое 
определение за съдбата на всекиго, както и на целия човешки род, - знае, до кого ще се 
косне Неговото последно: приидите, и до кого ще се косне: отидите. А както знае, 
така и определя това да бъде. Но както, знаейки напред, той предузнава, така и, 
определяйки напред, предопределя. И понеже веденето или предведенето Божие е 
напълно истинско и вярно, то и Неговото определение е неизменно. Но касаейки се до 
свободните твари, то не стеснява тяхната свобода и не ги прави неволни изпълнители 
на своите определения. Свободните действия бог предвижда като свободни, вижда 
цялото движение на свободното лице и общия резултат на всички негови деяния. И, 
виждайки това, определя, като че ли то вече се е извършило. Защото не просто 
предопределя, но предопределя след като предузнава. Ние определяме човека, че е 
добър или лош, като виждаме неговите дела, пред нас от него навършени. И Бог 
предопределя също по дела, - но дела предвидени, така като че ли те вече били 
направени. Не действията на свободните лица са следствие на предопределението, а 
самото предопределение е следствие на свободните дела. 
 Така предузнал Бог и всички, които истински ще повярват в Спасителя, като се 
отзоват на призоваването чрез евангелското благовестие, ще тръгнат подир Него, вярно 
ще изпълняват заповедите Му  и, като се осветят чрез благодатта, ще станат свети. И в 
силата на туй 
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предведене предопределил им да бъдат такива и съответно на туй да получат дял във 
вечността. Предопределението Божие обхваща и временното и вечното. Апостолът 
указва, че предузнатите са предопределени сообразных быти образу Сына Его. Но туй 
съобразие се приема и усвоява тук, а се завършва във вечността. Които са съобразни на 
Божия Син тук в живота, те са и предопределени да бъдат съобразни Нему в самата 
слава. Яко быти ему первородну. Иисус Христос е първороден в рождението без грях; 
първороден е във възкресението от мъртвите; първороден е в победата над смъртта и 
възнесението на небето. Той се въплътил и възстановил в Себе Си човешкото естество, 
за да събере около Себе Си всички, в които ще се възстанови туй естество, по Неговия 
образ и чрез Неговата сила. Той е начатък, първороден, а след Него вървят и всички 
вярващи, прераждащи се по Неговия образ. – А ихже предустави, тех и призва: а ихже 
призва, сих и оправда: а ихже оправда, сих и прослави. Викат с е всички, но из виканите 
не всички се отзовават на викането, - не всички стават призвани. Призван трябва да 
наречем оногова, който вече приел Евангелието и повярвал. Но и в това число не 
всички са избрани, не всички са предопределени към съобразие със Сина в правото и в 
славата. Понеже мнозина не остават верни на званието и – или вярата погрешават, или в 
духовния живот куцат. А избраните и предопределените остават верни до край. Блаж. 
Теодорит в тълкуванието на това място говори, че Бог оправдал чрез кръщението, а 
прославил с това, че вярващите нарекъл синове Божи и им дарувал благодатта на Св. 
Духа. Според някои тълкуватели, във всички тия Божии действия трябва да 
доразбираме казаното в 28 ст.: сущим по произволению их (kata. pro,qesin) званным. 
Именно, ихже предуведе, тех и предустави tou.j kata. pro,qesin – съответно тяхното 
произволение. Ихже предустави, тех и призва tou.j kata. pro,qesin,  - не свързвайки 
тяхното произволение. Ихже призва, сих и оправда tou.j kata. pro,qesin, - не без участие 
на тяхното произволение. Ихже оправда, сих и прослави пак tou.j kata. pro,qesin, - 
съобразно с направлението на тяхното произволение. Туй трябва да се доразбира, за да 
не дойде някой до неуместното заключение, че уж Бог едни създал за добро, а други за 
зло. 
 Ст. 31-34. Что убо речем к сим – какво ще кажем на това? Апостолът привежда 
третото основание за упованието, като прави извод от казаното. Ако Бог избрал от 
вечност и предопределил към слава 
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и след туй по различни пътища ги води към достигане предназначената цел, то какъв 
враг, какво препятствие. Основание на нашата надежда е Иисус Христос, или още по-
нататък, любовта на Бога Отца, която не пощадила Своя Син за нас. Оня, Който 
предаде Своя Син на смърт за спасението на хората (разсъждава апостолът), Той, 
разбира се, не ще ни откаже в нищо, но вся нам дарствует: понеже ако Бог не 
поискаше нещо да ни дарува, то туй щеше да означава, че Той не иска, щото смъртта на 
Сина Му да принесе нужната полза на ония, за които Той умря. А смъртта на Сина 
Божи действително би била безполезна, ако тя не се съпровождаше с изобилно 
изливане на Духа Светаго върху нас. Кто поемлет (evgkale,sei) на изранныя Божия? 
Бог оправдаяй. Апостолът доказва, че никой не може да подигне глас, да обвини, да 
осъди избраниците Божии, понеже Сам Бог ги оправдава. Кой ще ни осъди за 
греховете? Христос ли, Който умря за нашите грехове и възкръсна за нашето 
оправдание, Който седи отдясно на Отца и ходатайствува за нас? 
 Ст. 35-38. Апостолът като че говори тук: ето с каква любов Бог ни обхваща; не 
се съмнявайте тогава, че и полученото няма да изгубите, и от обещаното не ще се 
лишите. Могло би да бъде поколебано това наше упование, ако бихме се оказали 
неверни, неблагодарни и не обичащи Бога. Но това и да бъде не може. Понеже кто ни 
разлучит от любве Божия? Св. Златоуст, тълкувайки 38-39 стихове, говори: “високи са 
тия думи, но ние не ги разбираме, защото нямаме такава любов. Смисълът им е такъв. 
Защо да се говори за настоящите бедствия, неотделими от тоя живот? Ако ми укажат на 
бъдещите състояния и сили, и туй за мене е малко в сравнение с Христовата любов. Ако 
някой би взел да ме застрашава с бъдещата нескончаема смърт, за да ме отлъчи от 
Христа, или би ми обещал за това безкраен живот, аз не бих се съгласил. Ще ми 
укажеш ли на ангелите, на всички горни сили, на всичко съществуващо, на всичко 
бъдеще; в сравнение с любовта към Христа всичко за мене е малко, всичко, що е на 
земята, що е на небето, що е под земята, що е по-горе от небето”. 
 С учението за любовта апостолът завършва тоя отдел (5-8), в който той изобрази 
действието на оправданието в човека. Като показа неговия корен във вярата и неговото 
порастване в надеждата (8, 24), той показва и плода на това оправдание в любовта. 
Любовта отново скрепява скъсаната от греха връзка между Бога и човека така, че тая 
връзка вече не може да бъде разкъсана. 
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Изпълнение на Божиите обещания, дадени на юдеите (гл. 9). 

 
 Апостолът доказва, че и юдеите, както и езичниците, всички са виновни пред 
Бога, че законът не е служел за оправдание, че обрязването било печат на вярата, че 
обетованието е дадено преди закона и може да принадлежи не само на плътските 
Авраамови потомци, но и на всички наследили неговата вяра, - че следователно с равно 
право могат да бъдат повикани в царството на Месия и езичниците, които нямали нито 
закон, нито обрязване, нито плътски произход от Авраама, но които могат също така да 
вярват, както и юдеите. Оставал нерешен още един важен въпрос: ако ни едно от 
предимствата на юдеите нямало значение за встъпване в царството на Месия, то защо и 
избрал Бог юдеите, за какво е цялото ветхозаветно домостроителство, - и как се 
изпълнили всички Божии обещания, с какво се завършили Неговите грижи за 
спасението на избрания народ, - и дори повече: как могло да се случи, че избраният 
народ бил отхвърлен, а в Христовото царство заели неговото място езичниците? Тия 
въпроси заставят апостола още веднъж да хвърли дълбок поглед върху зависимостта на 
оправданието от Божието предопределение и от вярата на човека, върху съвършеното 
изменение на свойствата у избрания народ, което станало причина за неговото 
отхвърляне, и върху всемирното значение на туй отхвърляне, и накрай пророчески да 
изобрази бъдещата съдба на Израиля. Всичко туй апостолът излага в 9-11 глава. 
 В настоящата глава доказва,  че дадените на юдеите Божии обещания се 
изпълнили. 
 Имайки предвид да изобличи неверието на юдеите, апостолът преди всичко ги 
уверява в името на Христа, че той така обича своите едноплеменници, щото, ако би 
било възможно, той би пожертвувал собственото си спасение за спасението на Израиля 
(1-5). Впрочем в отхвърлянето на Израиля апостолът вижда не нарушение на Божиите 
обещания, а доказателство на туй, че призванието на Израиля зависело единствено от 
Божията милост и, следователно, не било следствие на някакви права и предимства на 
Израиля. Така, призвани са към обетованието не всички ония, които се родили от 
Авраама, но само Исаак, и нататък не всички деца на Исаака, но от двамата близнаци се 
избира по-малкият, и не в сила на своите заслуги, но по желанието на Призоваващия (6-
13). При това Божията правда не се нарушава, но само се открива, че Бог милва 
оногова, когото трябва да милва, а ожесточените, какъвто наприм. Бил Фараон, Той 
допуска да се ожесточават (14-18). И в тоя случай човек не 
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може и да търси от Бога отчет за причините на такова обръщане с хората, както глината 
не пита грънчаря за причините, подбудили него да даде такова или друго назначение на 
съдовете, направени от нея (19-21). Едно само може а се каже за успокояване на 
възмущаващото се чувство, че не Бог готви хората за съдове на гнева и гибелта; 
напротив, той с голямо дълготърпение ги щади и чака тяхното обръщане; но те сами 
готвят себе си за своята участ. А съдовете на милостта не сами себе си правят такива, 
но се приготвят от бога. Така, Той по Своята милост повикал към спасение не само 
юдеите, но и езичниците, а от Израиля ще спаси само остатъка: понеже езичниците, 
които, не се опирали на своята праведност търсели оправдание пред Бога във вярата, - а 
Израил, който твърде много очаквал от своето изпълнение на закона и в него търсел 
оправдание, не поискал да приеме оправданието чрез вярата и току-речи цял загивал 
(22-33). 
 Ст. 1-3. След ясно нарисуваната картина – какво ще станат християните 
напоследък, и след изразяване упованието, че туй несъмнено ще бъде неотнимаема 
тяхна принадлежност, любовта към своя род заговорила на апостола: ти това очакваш – 
такива високи неща, а братята ти по плът какво са? Той отговаря: нищо така не бих 
желал като туй, щото и те всички да се удостоят със същото, дори съм готов всичко туй 
да пожертвувам за тях. Яко скорбь ми есть велия и пр. трябва да се допълни: поради 
отхвърлянето, или поради неверието на юдеите. Отлучен быти (avna.qema ei-nai) – да 
бъда отлъчен, отделен, предаден на проклятие. Във ветхия завет, всичко предадено на 
проклятие, се унищожавало: хората бивали умъртвявани, а животните и неодушевените 
предмети изтребвани чрез огън и меч. В новия завет проклятието е отдалечаване от 
общение в молитвите на църквата и духовните дарове, при което на отлъчения и на 
делата му се призовава Божия гняв, като не му се отнема възможността чрез разкаяние 
да се върне и бъде приет в обществото, от което бил отдалечен. За това последното 
отлъчване и говори апостолът: той би се съгласил да бъде отлъчен от Христа, да се 
лиши от общение с църквата, да се подложи на проклятие и гняв Божи, а следователно 
да се подхвърли на вечна гибел, ако би бил уверен, че такова отлъчване, такава гибел на 
него единия ще бъде приета от Божията правда като удовлетворителна жертва за 
спасението на своите братя по плът, т.е. на всички неповярвали израилтяни. Според св. 
Златоуста, ап. Павел желаел да бъде осъден за братята си на вечно мъчение в геената. В 
случая той подражавал на Мойсея, 
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който молел Бога да го изличи из книгата на живота, ако не помилва Израиля (Изх. 32, 
32); подражавал на Самия Иисуса Христа, Който Сам се подложил на проклятие, за да 
ни избави от законната клетва (Гал. 3, 13), и на учениците Си заповядал да полагат 
душу свою за други своя (Йоан. 15, 13). 
 Ст. 4-5. Не само естествената любов към своя род разположила апостола да 
предложи такава жертва за неговото спасение, но най-вече промислителните за него 
разпоредби, излетите от Бога върху него щедрости и благодеяния. Жалеел, че неговите 
сънародници, които получили такива велики дарове, като станали праотци на самия 
Христа, никак не се възползували от туй и хулели бога, задето ги отхвърлил и ги 
заместил с езичниците. Всыновление и слава. Бог Сам нарича Израиля Свой първенец 
;Изх. 4, 22). Под слава се разбира видимото и постоянно присъствие на бога сред 
народа, явявано в чудесата, в облачния  стълб и в облак (Изх. 13, 21; 24, 16; 40; 34; 3 
Цар. 8, 11). А постоянно знамение на Божието присъствие след израилтяните служел 
ковчегът на завета, откъдето Бог давал Своите отговори ( Изх. 25, 22; 1 Цар. 4, 21; Псал. 
25, 8; 62, 3). Сый над всеми Бог благословен. Това е едно от най-ясните места, дето 
Иисус Христос се нарича бог; затова току-речи всички отци и учители на църквата, 
които защитавали божеството на Иисуса Христа против еретиците, привеждали туй 
място и на него основавали учението за двете естества на Иисуса Христа. 
 Ст. 6-9. Не такоже, яко отпаде слово Божие. Речта е откъсна. Апостолът 
отговаря на предполагаемото възражение: Христос от едни се е родил, а други спасил; 
Бог дал обетование на прадедите на юдеите и, като оставил техните потомци, 
обещаните блага дал на ония, които никога не Го знаели. Юдеите се трудели, се 
поучавали в закона, четели пророците, а езичниците що току напуснали своите олтари 
и идоли, и веднага застанали по-горе от юдеите. Защо получилите обетование се 
лишили от него, а никога не чували за обетование се спасили преди първите? Ако 
израилтяните, въпреки своите предимства, не влизат в царството на Месия, то туй не 
значи, ли, че Божиите обещания не се изпълнили? – Не, отговаря апостолът: те се 
изпълнили, понеже не вси сущии от Исраиля сии Исраил, ни зане суть семя Аврааамле, 
вси чада. Вие неправилно разбирате силата на обетованието; според вас, роди се само 
от Израиля и Авраама и вече си станал причастен на обетованието; а всъщност не е 
така: не плътският произход от отците, приели обещанието, прави участник в него, а 
друго нещо, по-висше от туй. 
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Както израилтяни се наричат не всички потомци на Авраама, а само избраните, 
например, от синовете на Авраама – само Исаак, от децата на Исаака – само Яков, а из 
12-те колена на Израиля сега са останали само две: така и из останалите не всички още 
могат да се наричат истински израилтяни, а само чадата на обетованието, родено, 
подобно на Исаака, не вследствие на физическа възможност, но вследствие на вярата, 
от силата на словото Божие. И понеже сега мнозина са повярвали в Христа, то върху 
тях, като върху истински Авраамови чада, се изпълнили Божиите обещания. 
Следователно, никому от здравомислещите не трябва да идва на мисъл, като че ли 
отпаде слово Божие. 
 Ст. 10-14. Апостолът привежда втори пример, по-очевиден от първия. В първия 
пример е показано, как са разделени децата на един баща, но не на една майка; а тук се 
показва разделянето децата и на един баща и на една майка, и при това такива, които са 
и заченати и родени в едно време. Защо Бог обявил на Ревека, че от двата й сина 
единият ще бъде наследник, а другият отстранен от него като слуга – преди още да се 
родят те и да направят нещо? За да покаже не само ней, но и на всички изобщо, че 
когато Той определя едного да избере, а другиго да отстрани, то това прави не на 
основание делата, вече направени от избирания или отстранявания, но сам от Себе, 
както е свойствено на Него – избиращия или призоваващия. Предложение Божие по 
избранию – Божието решение, определение, воля относно избирането – едного към 
наследие, а другиго към отстранение от него; да будет – да бъде известно на всички, че 
такова определяне именно предведене и става всяко предложение Божие по избранию. 
– Что убо речем? Еда неправда у Бога? Да не будет. Ние не виждаме, защо Бог 
постановява едно или друго определение, а Бог вижда и ако постановява нещо, то 
постановява затуй, че иначе да постанови би било несправедливо. Ето защо, ние 
вярващите в Бога трябва всички негови определения да приемаме с увереност, че те са 
съвършено прави, и всецяло да се предаваме на Неговата воля, като не позволяваме на 
своето скъдоумие да съди Божиите дела. 
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 Ст. 15. Помилую, егоже още помилую, и ущедрю, егоже аще ущедрю. Главната 
мисъл на тия думи е такава, че който е достоен за помилване, него Господ милва, а 
който е недостоен, той не ще избегне наказанието. Применявайки ги към въпроса нима 
несправедлив е Бог, дето Якова избрал, а Исава отхвърлил? – не можем да не видим в 
тях пряк отговор: не; Той Якова избрал затуй, че следвало да го избере като достоен, а 
Исава отхвърлил затуй, че следвало да го отхвърли като недостоен. – Но тия думи 
можем и така да обясним: когото искам, него милвам. С туй се съгласява и нататъшната 
мисъл. Макар и така да разбираме, все основната мисъл ще си бъде една и съща, т.е. Бог 
милва достойните, както и наказва недостойните. Бог всякога действува независимо, 
както иска; но действува съобразно със Своята безпределна правда, както и с 
безкрайната милост, а не тъй, че, без да гледа на нищо, да милва недостойния, а 
достойния да наказва. Ако приемем туй тълкувание, то към него трябва да прибавим 
предположението, че св. Павел вкарал туй изречение с цел, щото недоумяващите, защо 
не всички юдеи наследили благата на обещания Избавител, да разположи да разрешат 
туй недоумение не по някакви външни моменти, хвърлящи се в очи, но из идеята за 
Бога всеправедни, всеблаги. Апостолът като че ли така им говори: Бог, когото иска, 
милва, така и из вас когото иска, тогова избира. Но понеже у Бога няма неправда, то я 
няма и в туй Негово действие. Предайте всичко на Бога и успокойте се. Вярвайте, че 
тук не е опразнено обетованието. 
 Ст. 16. Тук става дума за избирането на Якова и отхвърлянето на Исава още 
преди раждането им. Туй решение Божие се основавало на предведенето, че единият е 
достоен за туй, а другият е недостоен. Единият и другият оправдали това със своя 
живот и нрав. Между туй, по хода на работите, би трябвало Исав да получи 
обетованието за наследие, и Исаак вече бил решил така да направи, и вече го проводил 
да хване лов и да му приготви ядене, от което, като яде, да го благослови. Ако би се 
случило така, то не би се оправдало словото на Господа, че по-големият ще бъде 
подчинен на по-малкия, понеже Исав тогава щял да получи благословение: буди 
господин брату твоему (Бит. 27, 29). Но словото Божие никога не може да не се 
сбъдне. Бог вразумил Ревека да устрои така, щото благословението на първенец да 
получи Яков и приведените думи, приготвени за Исава, към него да се отнесат. Така че, 
онова, що Бог, по Своето предведение отсъдил, туй никой не можел да отмени, дори 
ако би някой нарочно се силел да отива против. 
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Ето, бил е искащият Исаак и тичащият Исав, а делото се устроило не по искането на 
искащия, нито по труда на тичащия, а по милостта на милващия Бог. Като спомнил туй 
обстоятелство, апостолът и казал: ни хотящаго, ни текущаго, но милующаго Бога. 
Когото Бог отсъдил достоен за милост, от тоя никой няма да изтръгне милостта; а 
милостта се дава не без разбор, а на достойните. Тук апостолът като че ли унищожава 
свободната воля и иска да каже, като че ли всичко зависи от милостта и благостта на 
милващия бог. Но не – желанието и тичането не се изключват, а само се внушава, че 
желаещият и тичащият не трябва на туй само да основават своето упование. “Трябва да 
желаем и да тичаме и всичките си сили да употребяваме за делото; но при туй трябва да 
помним, ч е без Божията воля нито желаещият, нито тичащият ще достигне целта, ако 
не дойде Божията помощ. Бог милва и иска оногова, който сам иска да се спаси” 
(Икум.). Применявайки всичко туй към юдеите, апостолът искал да застраши 
невярващите от тях. Те обикновено му възразявали така: юдеите желаят и тичат, и 
закона четат, и всички служби извършват, и жертви принасят. Защо пък  те се 
изключват от наследяване обетованието? Апостолът като че ли говори: и на Исава 
наглед принадлежало наследието; но понеже душата му била от друг строй, то той и не 
го получил. Така и тия юдеи наглед би трябвало да бъдат наследници на обетованието; 
но понеже душата им не е такава, каквато трябва  да имат наследниците на туй 
обетование, т.е. невярваща е, то то и не им се дава. 
 Ст. 17-24. Има важно значение Божията милост, понеже човек няма и не може да 
има такива и толкова дела или заслуги, в сила на които Бог, така да се каже, би бил 
принуден или би бил длъжен да помилва човека. Ако пък Той милва някои, то туй е 
дело на Неговата милост. От друга страна и ожесточаването хората от Бога е само 
действие на Божията правда. Ако наприм. за Фараона се говори:  на истое сие (на туй 
самото) воздвигох тя, яко да покажу тобою силу Мою, то туй не значи, че Бог 
преобразил кроткия Фараон в жесток и на сила го заставил да прояви жестоки действия 
против евреите. Фараон бил ожесточен против тях още преди, когато издавал една след 
друга повели за тяхното притесняване и изтребване. Бог само се застъпил за Своя 
народ, като чакал повече от 80 години изменение на еврейско-ненавистната политика у 
египетските царе и като допускал Своя народ да търпи всички гонения и притеснения с 
цел да възвиси и очисти неговия дух. Но привикнал безпрекословно да заповядва, 
ожесточаван дори от по- 
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корността и търпеливостта на евреите в пренасяне страданията, Фараон още повече се 
възмущава от дръзкото,  по негово мнение, искане да се пуснат евреите из Египет, и се 
предава на най-жесток гняв при вида на наказващата го Божия ръка. Тук именно и 
показал Бог, до къде може да стигне крайното ожесточение на човека, и как Той умее да 
избавя Своите верни от яростта на най-жестоките хора. Вината на ожесточението лежи 
не в Бога, а в самия човек. Бог само не му дава Своята благодат, а предоставя човека на 
собствената воля. Поради това, както милва Той поради Своята благост, така 
ожесточава поради Своята правда. Но нито милостта Божия се натрапя против 
желанието на човека, нито път правдата Божия свързва неговата свобода. Както там 
спасението на човека се извършва по Божията милост, и човекът само дава, така да се 
каже, свободното съгласие за туй, щото Бог да го спаси, така тук човек загива по своята 
собствена вина и воля, и Бог само допуска, дава, така да с е каже, съгласие на туй, щото 
той да загине. Следователно, в единия и другия случай главна причина за съдбата на 
човека е неговата собствена свобода. И затуй съвършено несправедливо постъпват 
ония, които мислят, че съдбата на всички хора зависи единствено от волята Божия, от 
Неговия произвол, и с дързост говорят: чесо ради укоряет Бог? воли бо Его кто 
противитися может? Не разбирайки тайните на премъдрите и праведни Божи 
действия, те съдят за Бога по човека; в Неговите действия и съдене виждат такъв 
произвол, такава погрешност, каквато забелязват в действията и съжденията на хората. 
Те, поне, биха искали, щото Бог да им дава отчет в Своите действия, да им открива, 
защо Той в известни случаи тъй или иначе постъпва. Те забравят, че праведният и 
всеблагият Бог и не може да постъпва против Своята правда и благост; освен туй, ако 
Той дори би поискал да открие тайната на Своята воля, то човек не би могъл да 
проникне в дълбините на Неговата премъдрост. И поради туй за човека е най-
естествено да се смири пред неизповедимите Божии съдби. За да ограничи 
ненавременното любопитство и излишна любознателност у събеседниците, за да им 
тури юзда и да ги научи да правят разлика между Бога и човека, а също така да им даде 
да разберат, колко е непостижим и е по-горе от нашето разбиране Божият Промисъл, и 
как всичко трябва да се покори на Бога, апостолът привежда за пример глината, която 
не пита грънчаря за неговите действия с нея. Еда речет ядание (pla,sma – всяко 
човешко изделие, творение) создавшему е: почто мя сотворил еси тако? Или не имать 
власти скудельник на брении, от 
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тогожде смешения сотворити ов убо сосудь в чест, ов же не в честь? “С туй 
апостолът, - казва св. Златоуст, - не унищожава свободното произволение, но показва, 
как трябва да се покоряваме на Бога. С тоя пример той не иска да ни нарисува образец 
за живота, а да ни даде урок на предана и безмълвна покорност. Та и винаги примерите 
трябва да приемаме не в точното значение, а да избираме от тях само нужното, за което 
са приведени, като оставяме другото. Ако не така разглеждаме тоя Негов пример, то ще 
се появят много безсмислени следствия. Защото, ако тук допуснем, че става дума за 
безусловното определение, то ще излезе, че Бог е творец, както на доброто, тъй и на 
злото, а човек и в едното и другото е невинен. Тогава ще се окаже, че и Павел, 
увенчавайки на всякъде свободното произволение, сам на себе си противоречи. И тъй, 
апостолът има тук за цел да убеди слушателя – във всичко да се покорява на Бога и в 
нищо да не иска от Него отчет. Както грънчарят, разсъждава той, от една и съща буца 
прави каквито ще изделия, а никой не му противоречи: така и ти не питай и не искай да 
узнаеш от Бога, защото хората, макар да са от един и същи род, едни наказва, а други 
награждава: напротив, благоговей пред Него и подражавай на глината. Той действува 
не без намерение и не както се случи, макар ти и да не постигаш тайните на 
премъдростта”. 
 Знаейки, че Бог е праведен и милостив, човек може да бъде уверен, че в 
помилването на едни хора не била нарушена Божията правда и в отхвърлянето на 
другите нямало недостиг от Божията милост; че преди наказване едните Той дълго 
търпял тяхното ожесточение, както това било с фараона; а преди награждаване другите 
Той дълго се показвал невнимателен към техните страдания. Египтяните и, главно, 
техният Фараон, отдавна вече заслужили Божия гняв за своето жестоко обръщане с 
евреите, но Бог ги щадил во мнозе долготерпении, очаквайки тяхното изправяне; и в 
също време, предвиждайки тяхното упорство, приготвял в справедливото тяхно 
наказание да яви Своето могъщество. От друга страна и евреите, със своето търпение в 
страданията, със своята вяра в Божиите обетования, отдавна вече заслужавали, щото 
милосърдният Бог да ги освободи от робството; но понеже още не викали за помощ към 
Бога, той закъснявал тяхното спасение, като в същото време приготвял за тях спасител в 
лицето на Мойсея и като желаел в тяхното спасение да яви богатството на Своята слава. 
Но както тук, така и там, Бог, постъпвайки по Своята воля, не нарушава свободата на 
човека и неговите достойнства. За- 
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туй, макар апостолът и да говори, че Бог егоже хощет милует и егоже хощет 
ожесточает (ст. 18); но всъщност Бог милва, когото следва да милва, и ожесточава, 
който сам се ожесточава. Силата на апостоловите доказателства е съсредоточена в туй, 
че сосуды гнева сами били вече совершены (готови) в погибель, а съсъдите на милостта 
Бог предготвил за слава. “Що пък – говори той, - ако Бог, желаейки да покаже гнева и 
да яви могъществото Си, с велико дълготърпение щадил съсъдите на гнева, готови за 
погибел, за да яви същевременно богатството на славата Си над съсъдите на 
милосърдието, които Той приготви за слава, - над нас, които Той призва не само из 
юдеите, но и из езичниците?” (Ст. 22-24). В приложение към целия трактат за 
призванието към Христа не само на юдеите, но и на езичниците, апостолът съглежда че 
и в това призвание, както в извеждането на израилтяните из Египет, Бог постъпва така: 
не Своя народ (езичниците) Той нарича Свой, нарича синове Божи, а из многочисления 
Израил спасява само остатъка. С останалия Израил ще постъпи строго, но по правдата, 
така че, ако по Своята милост не бе оставил от него семе, то целият Израил би загинал 
като Содом и Гомор. 
 Ст. 28-29. Слово бо скончавая и сокращая в правде, яко слово сокращено 
сотворит Господь на земли – понеже делото (присъдата за изтребването) завършва и 
скоро ще реши по правда: Господ ще извърши решително дело на земята. Бог, 
възнамерявайки да приведе в изпълнение Своята присъда за изтребване юдейската 
земя, бърза с туй дело. Така и сега, забелязва апостолът, в отхвърлянето на Израиля се 
изпълнява строгата Божия присъда за него, - и ако Той не бе оставил семе, т.е. не бе 
направил апостолите и някои християни из юдеите като зародиш, наченка на бъдещото 
обръщане целия Израил във вярата, то целия сегашен Израил чрез своето неверие би 
загинал за царството Божие. 
 Ст. 30. Что убо речем? Що да кажем на туй? Как езичниците получили духовно 
наследство, без да го търсят, а юдеите, които очаквали това наследство, без да го 
търсят, а юдеите, които очаквали това наследство, са отдалечени от него? Коя е на това 
причината? Погледнете и ще видите, отговаря апостолът; ще видите едно, че 
езичниците повярвали в Христа и получили наследство, а юдеите като се препъвали о 
този камен чрез неверие, лишени са от наследство. Под правду тук трябва да разбираме 
всички духовни блага от Христа: прощаване на греховете, получаване благодат, 
благонастрояване на сърцето чрез нея и всякакви добродетели, - изобщо 
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всичко, с което се възстановява правдата, начертана в човешката природа още при 
създанието и потъпквана до идването на Спасителя. 
 Ст. 31-32. Закон правды  - закон, идеал на праведност, законна праведност. 
Юдеите, стремейки се да достигнат тая идеална, законна праведност, не я постигнали, 
затуй, че я търсели в изпълнението на закона, който не могли да изпълнят, и затуй, че 
смятали достатъчна за себе си праведността от закона и отхвърлили Евангелието, което 
им възвестявало праведност от вярата. 
 

Вина на Израиля (гл. 10). 
 

 След като изобщо указва причината за отхвърляне Израиля в търсенето от него 
праведност от закона, апостолът сега по-подробно разкрива значението на Израилевата 
вина. Той говори, че Израил ревностно се е стремял към Бога; но тая ревност била 
неразумна, понеже Израил се силел да постави своята праведност от закона по-горе от 
предлаганата от Бога праведност от вярата,  - забравяйки, че към тая именно праведност 
се е стремял и самият закон (1-4). Между това, когато законът обещавал живот само за 
пълното негово изпълнение, вярата, без да се колебае, намира за себе си оправдание в 
Христа, Когото тя носи в сърцето и изповядва с устата (5-10). Такъв способ на 
оправдание е достъпен за всекиго, и с него могат да се ползуват всички без разлика – 
юдеи и елини – които поискат да призовават Господа. Но, за да се призовава, трябва да 
се вярва; за да се вярва, трябва да се слуша проповед; а да проповядват могат само 
пратените на туй дело. И действително, били пратени апостолите, но не всички 
послушали тяхното благовествование, както предсказал това Исая, - и поради това, не 
знаейки и не чувайки словото Божие, те нямат вяра (11-17). Може би, те не слушали? 
Но проповедта се разпространила по цялата вселена. Може би, не знаели, че това е 
проповед за Месия? И за туй узнали по обръщането на езичниците, понеже Бог се 
открил и на нетърсилите Го; и към евреите се обръщал, но те останали упорити (18-21). 
 Ст. 1. След думите: знае не от веры (9, 32), юдеите могли да възразяват: ние ли 
не сме от вярата? Кой повече от нас проявява ревност по Бога? – Имайки предвид да им 
обясни, че, без да се гледа на тая ревност, те все пак не са от вярата, понеже не дето 
трябва насочили своята ревност, и по такъв начин да им направи най-чувствителен 
укор, апостолът пак ги уверява в своето 
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към тях благоразположение, за да смекчи укора и да ги разположи към благопокорност. 
Св. Златоуст говори: “Апостолът е намерен да нанесе на израилтяните друг удар, много 
по-силен от предишния, и затова пак отклонява от себе си всяко подозрение в 
неприязън, и пристъпва към делото след много уговорки. Гледайте не на думите и 
изобличенията, говори той, а на онова, че туй говоря не с враждебно разположение. На 
юдеите е несвойствено да ненавиждат и се отвращават от оногова, който им желае 
спасение, и не само желае, но и се моли за него”. 
 Ст. 2. Свидетелствую, - не противореча, съгласен съм удостоверявам за тях, че 
имат ревност. Няма що и да се доказва това. Прикосни се до съботата, храма, 
празниците, жертвите, десетините – и ще видиш, как всеки от тях ще пламне от 
ревност. И тая ревност у тях е Божия – за Божие дело, понеже законът е от Бога. При 
всичко туй обаче, тая ревност е не по разуму. Ревнуват за закона, като по Бога, но не по 
смисъла и значението на закона; ревнуват по Бога, но без да се съобразяват с Божията 
воля и указания. Законът сам в себе си съдържал удостоверение, че той е сянка и, 
следователно, трябва да престане при явяване на тялото, предмета, от който той е сянка. 
И Бог не веднъж свидетелствувал, че ще има нов закон, нов завет, който ще замени 
първия завет и закон. Следователно, ревността за закона без всякакви ограничения, ще 
бъде ревност неразумна. За ревнуване ревнувай, но и поглеждай, не е ли дошло 
времето, когато трябва да престане законът. Тям говорят, че дошло, и им доказват това; 
а те, вместо да вникнат, не е ли тъй и в действителност, едно твърдят: нашият закон е от 
Бога, не искаме да отстъпваме от него, - като забравят, че Бог също ги уведомил, какво 
законът ще престане и новият закон пак от Бога ще излезе. “Апостолът тъй съединил 
порицанието с похвала, като че ли с някаква примамка прикрил въдицата, за да направи 
ползотворното слово лесноприемливо за тях” (Теодорит). 
 Ст. 3. Юдеите мислели, че всичката Божия правда се заключава във външната 
изправност; за сърцето, или за чувствата и разположенията към Бога и ближните те 
съвсем не се грижели. Но това не била Божия правда, а правда от тях самите съчинена, 
която те се опитвали да поставят вместо Божията правда. А що излязло от туй? Излязло 
туй, че те на правдата Божия не повинушася. “С тия думи – говори св. Златоуст – 
апостолът показва, че юдеите паднали в заблуждение, - и не постигнали 
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дори оная праведност, която се изисква от закона”. А блаж. Теодорит говори: 
“апостолът своя правда нарекъл неблаговременото пазене на закона от юдеите, понеже 
те се стараят да пазят закона, който изгубил вече своята сила; а правда Божия 
наименувал правдата, придобивана по благодат чрез вярата”. 
 Ст. 4. Кончина бо закона Христос. Ако юдеите бяха разбрали силата на закона, 
то в края му щяха да видят Христа Спасителя и не щяха да Го отхвърлят, когато взеха 
за Него да проповядват. Законът и със своето устройство указвал на идещия Христа и 
със своето слово възвестявал за Него. Поради това Христос е последна цел на закона и 
който вярва в Христа, изпълнява онова, за което даден законът, и върши онуй, че в него 
законът достига своята цел – получава своя край. Но, освен тая отвлечена кончина на 
закона, в Христа има и действителна кончина на закона, за което говорят следващите 
подир туй думи: в правду всякому верующему. Законът има за цел да направи праведни, 
и който би го изпълнил както трябва, той би бил праведен. Но за такова изпълнение 
никой не бил силен. Сила за туй подава само Христос на ония, които вярват в Него; и 
те, като получат тая сила, стават действително праведни по всичката широчина на 
закона: и оправдание получават в онова, в което сгрешили против закона, и със сила се 
обличат да действуват във всичко съобразно със закона. Така Христос е за оправдание 
на всеки вярващ, т.е. дарява правда заради вярата, поради което е и кончина на закона. 
 Ст. 5-9. Апостолът продължава да доказва, че краят (кончина) на закона е 
Христос, понеже в Него се изпълняват не само всички предсказания и предобрази в 
закона, но се изпълнява и самият закон (нравствения) и се достига праведността, за 
която бил даден законът. За достигане праведност законът поставял такива условия: 
сохраните вся повеления Моя и вся судьбы Моя и сотворите я: сотворивый та человек 
жив будет в них (Лев. 18, 5), т.е. изпълни всичко казано в закона, без изключение, и ще 
станеш праведен, ще бъдеш жив. Но законът не се ограничава само с туй определение 
на праведността. В него има такива още указания по туй, които без вярата са 
немислими. Така, във Второзаконие Бог, като иска от еврейския народ любити Господа 
Бога от всего сердца и от всея души, прибавя: “тая заповед, която Аз ти заповядвам 
днес, не е тежка, нито е далече от тебе; не е на небето, та да кажеш: кой от нас ще се 
изкачи на небето да ни я донесе, за да я чуем и изпълним? Нито зад морето е, за да 
кажеш: кой би за нас отишъл 
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зад морето да ни я донесе, за да я чуем и изпълним? Близ тебе есть глагол зело, во 
устех твоих и в сердцы твоем, и в руку твоею, творити его (Второз. 30, 10-14). В тия 
думи се говори за едно нещо, което било пред очите, и за друго, което щяло да стане, 
като за обетование. Първото е туй, че словото на закона е близко в ръката ти, те.е 
всички заповеди ясно и подробно ти са изложени. Няма що да се издигаш във висини, 
или да ходиш надалеко да ги узнаеш – те са пред очите ти. А второто е това, че думите 
на тия заповеди са в сърцето ти. Израилтяните проявявали усърдие към закона, но 
самото указание на законното не от сърцето излизало. Това се очаквало в бъдеще – 
било предвиждано и предуказано. Тук се прави само намек на туй; но по-подир 
пророците изложили това по-ясно, когато предсказали за Новия Завет, в който законите 
ще бъдат написани не на каменни скрижали, а на сърцата, за което и самото сърце ще 
бъде обновено и нов дух ще бъде даден на встъпващите в тоя завет (Ерем. 31, 33; Езек. 
36, 26). Св. Павел, озарен от божествения Дух, цялото това място отнася към 
учреждаването Новия Завет и всеки термин в тия Божии думи прилага към 
извършващото се в тоя завет, като към осъществяване на предсказаното. “Тъй писал, 
говори той Мойсей за праведността от закона: а за праведността от вярата ето как 
говори: не казвай на сърцето си: кой ще се изкачи на небето да свали Христа, понеже 
Той вече е дошъл; не казвай, кой ще слезе в бездната да издигне Христа, понеже Той е 
възкръснал; за словото на вярата говори Писанието, че е в устата и сърцето ти”. Т.е., 
говори апостолът, няма що далече да отивате, ето ние сами дохождаме, и 
проповядваме; близко е словото на вярата, слушай и вярвай, целия закон ще го 
намериш начертан в сърцето си и изпълнен в себе си. Вярваш ли в Христовото 
възкресение, ти с туй изповядваш, че Той е Бог, и се спасяваш. 
 Ст. 10. Сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение. – 
Сердцем – вътрешно; усты – външно. Вътрешното убеждение в това, че само 
слезналият от небето Христос може да ни изкупи от греховете ,дава на човека 
оправдание; а външното проявяване на туй убеждение в думи и дела прави го блажен. 
Настояща вяра е оная, която макар в сърцето да е скрита, но веднага се обажда, щом 
работа се касае за нея; а настоящо изповядване е онова, което макар и с уста да се 
свидетелствува, но излиза от сърцето. 
 Ст. 11-16. Апостолът продължава да обяснява, колко лесно и удобно станало 
спасението в новия завет. Ма- 
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кар да нямаме с нас по види начин Спасителя, толкоз не по-малко ние можем да се 
намираме в най-близко с Него общение; средство за туй общение е вярата, - а тя не е 
далече. Можем да кажем, че е в нашите уста. Апостолът из Писанието привежда 
свидетелство, че оправданието и спасението чрез вяра е обещано на всички без разлика, 
които чуят и повярват в благовестието за Месия. Така доказва апостолът, че вярата дава 
онова, що законът само обещал, т.е. правда и спасение, - и го дава леко и напълно. 
Тогава, ревността по закона пред лицето на вярата има ли смисъл, е ли ревност по 
разуму? 
 Ст. 17. Темже убо вяра от слуха. Тия думи са казани по повод на Исаиното 
пророчество. Думите Божии поразяват слуха, чрез слуха минават в ума и в сърцето и 
зараждат вярата. Преди туй апостолът като че ли чувал възражение: как да вярваме на 
проповедниците, когато те са такива прости? Нека извършват знамения и чудеса на 
всякъде, тогава лесно бихме повярвали. Апостолът отговаря: чудесата и знаменията не 
са естествена принадлежност на благовестието. Естественият път е такъв: дохожда 
пратеният от Бога благовестник, възвестява Божието слово, и ония, които имат с какво 
да усетят, че тук действително се възвестява слово Божие, вярват. А чудесата и 
знаменията не са в нашата власт. 
 Ст. 18. За да покаже безотговорността на юдеите в отхвърлянето апостолската 
проповед, Павел говори, че тая проповед е пренесена вече до краищата на вселената, 
т.е. до всички ония места, дето били разсеяни овците от Израилевия дом, и сравнява туй 
разпространение на Божието откровение за Христа с разпространението на 
откровението в природата, проповядваща Божията слава в творенията на Неговите ръце 
( Псал. 18, 5). 
 Ст. 19. Тук апостолът изобличава неверието на юдеите с думи из обличителната 
песен на Мойсея, в която законодателят от името на Иехова обещава да раздразни, да 
подействува върху Своя народ чрез безсилен народ, който не може и да се нарича 
народ, и туй ще бъде в оня случай, когато Израил ще раздразнява Бога с покланяне на 
лъжливи богове. Там се разбирали хананеите. Тук апостолът прилага това пророчество 
към езичниците, които евреите не смятали за народи, на които приели вярата в Христа, 
и тая вяра раздразнила евреите, понеже Бог допуснал и на езичниците да влезнат в 
царството на Месия. А Бог допуснал туй затова, че юдеите Го раздразнили чрез 
неверието в обетования Ме- 
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сия и чрез неразумната преданост на закона, който с идването на Христа трябвало да 
изгуби своята сила. Еда не разуме Израиле? – Юдеите разбирали значението на 
настоящото време, видели, че в него се изпълнява всичко предсказано от пророците, 
всичко обещано от Бога. “Бог – казва св. Златоуст – не само им да л да чуят и разберат 
всичко, но и употребявал по-силни мерки за побеждаване и привличане упорните и 
противящите се. А какви именно? Раздразнявал ги, пробуждал в тях съревнование. Вие 
сами знаете мъчението на тая страст, знаете каква сила има съревнованието за 
преодоляване всякакво упорство, за възстановяване падналите. И трябва ли да говорим 
за възрастния човек, когато съревнованието указва голямо действие и над децата в 
незряла възраст? Детето често, кога го вика майка му да го вземе на ръце, не слуша и 
продължава да упорства; но когато вижда, че ще вземат друго дете, без всякакъв зов 
тича към родителските прегръдки, и което не могло да извърши викането, туй извършва 
съревнованието. Така и Бог постъпвал с юдеите; не само ги молел, простирал към тях 
ръце, но и възбуждал в тях страст на съревнование, като надарявал с блага, каквито 
юдеите и насъне не си представяли, - нещо, което прави страстта най-мъчителна. Но те 
при всичко това не послушали.” 
 

Бъдещо обръщане на Израиля (гл. 11). 
 

 Въз основа на казаното от апостола израилтяните могли да заключат, че той 
допуска съвършеното отхвърляне на Израиля и смята за възможно, че Бог е сбъркал, 
като избрал такъв неспособен народ. Апостолът със собствения си пример доказва, че 
той, като израилтянин и истински потомък на Авраама, бидейки повикан към вярата в 
Христа, може да служи за най-добър пример на туй, че Бог не отхвърлил Своя народ. 
На недоумяващите той припомня едно подобно състояние на еврейския народ при 
Илия, когато оставали още мнозина истински израилтяни, неизвестни на пророка: така 
и сега, без да се гледа на видимото отхвърляне на целия народ, от него се е запазил 
остатък. Но туй съхранение зависи от благодатта Божия, а не от делата (11, 1-6). Що 
пък означава ожесточението на по-голямата част от Израиля? Бог допуснал това с цел, 
щото чрез тяхното падане да устрои спасението на езичниците (7-11). Но без да гледа 
на своето ожесточение, еврейският народ трябва да бъде най-добрият народ в света, с 
което и се оправдава самият избор от Господа. От своя страна езичниците не 
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трябва да мислят себе си по-достойни от евреите, понеже в отхвърлянето на едните и в 
повикването на другите се види особеното Божие промишляване за спасението на 
всички. Така на мястото на отломените клончета от хубавата маслина се присаждат 
клончета от дивата маслина и могат сами да станат хубави, но не по своите свойства, а 
поради присаждането; а клончетата от хубавата маслина, и откъснати, запазват своите 
добри свойства и, ако бъдат отново присадени, ще дадат добри плодове (12-24). Това 
дава на апостола случай да приповдигне завесата на бъдещето и да покаже на Израиля, 
че неговото ожесточение, което имало за цел да отвори път на езичниците трябва да 
бъда временно, че когато ще се изпълни числото на езичниците, то и целият Израил ще 
се спаси. И поради това езичниците, знаейки, че заслепяването на Израиля стана за 
тяхното спасение, трябва с любов да гледат на заслепените и да си припомнят своето 
печално минало (25-32). А сам апостолът с дълбоко благоговение се прекланя пред 
непостижимостта и премъдростта на Бога, спасяващ всички (33-36). 
 Ст.3. Олтари твоя раскопаша. Под Божи олтари тълкувателите разбират 
жертвениците, издигнати от пророците в израилското царство за предохраняването му 
от окончателно уклонение в идолопоклонството, понеже израилските царе, спасявайки 
се от преминаване на израилтяните в юдейското царство, запретявали им да ходят в 
Ерусалим на жертвоприношения на истинския Бог. Пример от такъв олтар можем да 
видим в жертвеника, издигнат от пророка Илия на Кармил. 
 Ст. 6. След като каза: тако и вынешнее время останок по избранию благодати 
бысть, - апостолът въвежда в дълбочината на извършващите се събития. Тогава Бог от 
множеството народ Сам си запазил седем хиляди; и сега той пак чрез благодатта избира 
из цялата маса народ не мнозина спасяващи се. А кои са тия избраници? Всички ония, 
които не се надяват на себе си, на своите дела и на някакви странични предимства, но 
цялото си спасение предават в Божиите ръце с готовност да го приемат от Неговата 
благост, ако Той благоволи да ги удостои с нея. На такива смирени пада лъч от Божията 
благодат и ги привлича към извора на спасението. Тя естествено ги намира, както 
водата сама от себе се стича в ниските места. Това намиране от благодатта ония, които 
са способни да я приемат, и е избиране. Всички такива са остатък спасявани чрез 
благодатта подобно на не многото спасени при Илия. Апостолът в настоящия стих като 
че ли говори: що пък 
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ти, юдеино, се опираш на делата? Отхвърли тая напразна надежда и смирено се предай 
на действието на благодатта. Ако се опираш на делата, то не чувствуваш нужда от 
благодатта; не чувствувайки такава нужда, не я търсиш; не търсейки, не я намираш; не 
намирайки и не получавайки я, далеч си от спасението. И излиза, че онова, на което ти 
очакваш да основеш спасението си, служи ти във вреда. Да се съвмести едното и 
другото е невъзможно. Ако внасяш дела в основата на спасението, отстраняваш 
благодатта, и твоята основа бива гнила. А ако към благодатта погледа си обръщаш, то 
отвлечи го от делата, които пред благодатта нищо не значат. 
 Ст. 8. Даде им Бог дух умиления (katanu,xewj – нечувствия, усыпления). “Под 
думата даде, говори св. Златоуст, разбирай не съдействие, а попущение. Безчувствие 
апостолът тук нарича един такъв навик на душата към лошото, който е неизправим и 
непроменяем. Както умилилият се в благочестието не отведнъж излиза от туй 
състояние, така и умилилият се в злото с труд може да се измени”. 
 Ст. 9-10. Думите на тия два стиха са взети от 68 псалом, който е месиански, 
понеже в него се предсказва за страданията на Спасителя и за наказанието на юдеите. 
Под трапеза св. Златоуст и блаж. Теодорит разбират наслаждение, удоволствие. Онова, 
що им обещавало удоволствие и наслаждение, което те така желаели като питателна 
трапеза, туй самото ще им се обърне в примка, - ще ги вкара в бедствия, от които не ще 
могат да се отърват. Те жадували за смъртта на Спасителя, удовлетворили тая своя 
жажда за кръв – наситили се. И туй самото навлякло на тях най-крайни бедствия. И 
хребет их вену сляцай. Те вече били в поданство под чужда власт, но все още си 
запазвали някаква част самоуправление. А когато предали Спасителя на смърт, то скоро 
след туй всичко изгубили, - и града и светилището, и били разсеяни навсякъде във вид 
на роби. И до сега те стоят под чужди власти, и всякога ще стоят под тях, както показва 
пророческото слово: вену сляцай, т.е. винаги държи ги под иго свити, прегърбени. 
 Ст. 11. Еда соглешиша да отпадут? – Нима те се препънаха о Христа и чрез 
неверие съгрешиха, щото накрай да паднат, като се разбият до смърт? Или пък: нима те 
се препънаха, само за да паднат и повече нищо? Не. Тех падением спасение языком, во 
еже раздражити их – тяхното падение послужило за спасението на езичниците, а 
после и на тяхното възстановяване, когато те чрез спа- 
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сението на езичниците ще се раздразнят към съревнование и ще захванат да им 
подражават. 
 Ст. 12. Аще ли же прегрешение их богатство мира. “Тук апостолът – говори св. 
Златоуст – ободрява падналите юдеи, като им доказва, че те могат да се надяват на 
спасение, ако се променят. Ако, казва, тъй мнозина получили спасение, когато те се 
препъвали, и тъй мнозина са повикани, до като те били отхвърлени, то, помисли, какво 
ще бъде, кога те се обърнат – кольми паче исполнение их, т.е. когато всички ще дойдат 
към Христа”. 
 Ст. 13-16. Като апостол на езичниците, аз високо поставям вашето обръщане – 
говори апостолът на езичниците; но при това не на вас еднички спирам вниманието, а 
имам предвид и моите сродници (мою плоть), дано чрез вашето обръщане и тях да 
обърна; и туй нещо твърде желая не само затуй, че ги обичам като своя плът, но затуй 
особено, че щом се обърнат те веднага ще настъпи и всеобщото възкресение (жизнь из 
мертвых), и ще настане светлото Божие царство. А че туй така ще бъде, че в 
действителност юдеите всички ще се съберат, в туй не може да има и съмнение; понеже 
ако коренът е свят, сир. техните родоначалници, то и клончетата, т.е. техните потомци, 
тия самите невярващи юдеи, също така ще станат свети. 
 Ст. 17. Ты же дивыя маслина сый, прицепился еси. Апостолът взима образ от 
дърветата, към които присаждат издънки от други дървета. Само че градинарите 
постъпват по един начин съвършено противоположен на оня, който се взима от 
апостола за сравнение, именно: към дива маслина или друго дърво присаждат 
ластарчета от хубаво дърво, като се ползуват по такъв начин от соковете и силите на 
дивото дърво за произвеждане хубави плодове. У апостола се представя наопаки. Не че 
не знаел той това, но искал да покаже, че благодатта действува по друг начин. Впрочем, 
по бележката на някои древни и нови пътешественици, маслината има туй свойство, че 
ластарчетата от дива маслина, бидейки присадени към хубава маслина, сами се 
облагородяват и захващат да раждат добри плодове. Така подновяват остарелите 
маслини. 
 Ст. 25. Не хощу вас не ведети тайны сея. Апостолът се възвишава тук до 
пророческо съзерцание и с туй пророчество прекрасно завършва своята реч за съдбата 
на юдеите. От части – не докрай, не завинаги, а само за определено време. Исполнение 
языков внидет – заслепяването на Израиля ще се продължава, додето влезнат в оградата 
на вярата всички предузнати от Бога езичници. 
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 Ст. 28. По благовествованию врази вас ради. Апостолът иска да каже, че ако 
юдеите сега заради своето неверие в Евангелието станали врагове Божи, при което 
заслепяването им послужило за спасение на езичниците, то те все пак си остават в 
своите бащи народ възлюбен и избран, и дадените им обетования трябва да се 
изпълнят; а тия обетования състояли в туй, че целият Израил ще се спаси. След като 
открил тайната на бъдещото обръщение на Израиля, апостолът могъл да прибави, че 
нераскаянна дарования и звание Божие, така че веднъж обещаното ще се изпълни и 
веднъж направеното призвание и избиране на народа няма да се измени. 
 Ст. 32. Затвори бо Бог всех в противление, да всех помилует. Св. Златоуст 
говори: “всички изобличил, обявил непослушни, всички заключил в един разред 
непослушни, не за да останат всички непослушни, но за да спаси едни чрез упорството 
на други – юдеите чрез езичниците, а езичниците чрез юдеите. Гледайте: вие 
(езичниците) бяхте непослушни, и те (юдеите) се спасиха. След това те станаха 
непослушни, а вие сте спасени; впрочем сте спасени не за туй, щото отново да се 
отдалечите като юдеите, но за туй, че, като останете във вярата, и тях да привлечете, 
като ги подбудите към съревнование”. Тая тайна на Божиите планове изтръгва от 
апостола вдъхновено възклицание на учудване пред непостижимата Божия премъдрост: 
“О глубина (бездна) богатства (пълнота от благост), премудрости и разума Божия! 
Яко (колко) неиспытани судове (присъди и определения), Его и неизследовани путие 
(способи за изпълнение на определеното) Его!” 
 

ІІІ. Нравоучение. 
 

 Нравственото учение на апостола Павла представя естествен извод от 
догматичното, и за туй тая част от посланието трябва да се разглежда като практическо 
осъществяване на апостола. 
 

Общи правила за християнски живот (гл. 12). 
 

  Излагайки учението за оправдание чрез вярата, апостолът имал неведнъж случая 
да забележи, че вярващите трябва да умират за греха и да живеят в Христа, като се 
съединяват с Него в едно тяло и като се одушевяват чрез Духа Светаго, Който Той им 
праща (6, 1-13; 8, 1-14). След като завърши своето догматично 
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учение, апостолът отново се връща към изказаните преди забележки и моли 
християните да представят телата си на Бога в чистота, като жертва угодна Нему, и да 
не се съобразяват с духа на тоя век (12, 1-2). Въз основа на туй общо начало на живот в 
Христа, под ръководството на Св. Духа апостолът установява взаимните отношения на 
християните помежду в духа на любовта. Християните спрямо цялото общество са 
части на едно велико тяло, а по взаимното отношение са членове (3-5). Това единство 
на тялото подбужда всички към изпълнение на ония обязаности, които лежат на всеки 
християнин (6-8), и преди всичко към взаимна любов, към участие в чуждите радости и 
скърби, и изобщо към единомислие (9-16); дори спрямо враговете, вместо отмъщение и 
зло, те трябва да указват добро, като им правят благодеяние в нуждите (17-21). 
 Ст. 1. Жертву живу. “Ще попиташ – говори св. Златоуст, - как тялото може да 
бъде жертва? Нека окото не гледа на нищо лошо – и ето ти то става жертва; езикът нека 
не произнася нищо срамно – и той става приношение; ръката да не върши нищо 
беззаконно – и тя става всесъжение. Но и туй не е достатъчно, - ние трябва да вършим 
добро: нека ръката раздава милостиня, устата да благославят оскърбителите, служат 
постоянно да се упражнява в слушане словото Божие. Който държи тялото си както 
трябва, действително и принася жива жертва на Бога, – всякога распиная плоть свою со 
страстьми и похотьми (Гал. 5-12). И тук има закаляне, което се нарича 
самоумъртвяване, но не смърт донасящо, а живот истински. Подзаконната жертва 
умъртвявала живата твар, а християнската живо оставя принасяното и живота 
възпламенява чрез самата жертва или чрез самопожертвуването Богу. Затова апостолът 
и нарекъл тая жертва жива”. Словесное служение (logikh,n latrei,an) – разумна, мислена, 
духовна служба на Бога, духовно богослужение. Принася Богу в жертва тялото, и 
постоянно ще извършваш духовно богослужение. На твоя жертвеник по такъв начин 
винаги ще се дими жертвата, и не плътска, макар тялото в нея да се закаля. Тялото ще 
стане и жертва и храм, в който жрецът-ум или духът извършва богослужението. 
 Ст. 2. Не сообразуйтесь веку сему. Под веку сему апостолът подразбира 
порядъците, действията, принадлежностите на светския живот, които по своето 
непостоянство са съвършено противоположни на светия и богоугоден живот. 
Еврейските равини наричали настоящи век времето до Христа в противоположност на 
идещия век, в който ще се яви Месия. Апостолът могъл да се 
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възползува от тая словоупотреба за означаване онуй състояние на света и времето, 
което няма Христа, т.е. не вярва в Него и не очаква Неговото идване. Преобразуйтеся 
обновлением ума. Обнова на понятията, мислите и, дори, на самата способност за 
умозаключение – обновата на целия строй на вътрешния, духовен живот, е онова 
преобразование, към което трябва да се стреми християнинът. Еже искушати вам, что 
есть воля Божия. Целият предишен живот на християнина до възраждането се състоял 
в поставяне волята си като център на цялата своя дейност и на дейността на ближните; 
сега с преобразованието на човека и тая дейност намира своето средоточие в Божията 
воля, понеже християнинът не само познава тая воля, но на дело изпитва, опитно вкусва 
(dokima,xein) нейните качества, нейното благотворно действие върху себе си. 
 Ст. 3-8. Апостолът оприличава християнското общество на тяло и говори: тялото 
е едно, а има много членове; всеки член има своя работа, и всички, като вършат своята 
работа, устройват и пазят живота на тялото. Така и ние вярващите сме едно тяло в 
Христа Господа, а отделно всеки – членове на това тяло. Всекиму е дадено свое 
дарование за особена работа. Нека всеки върши своята работа, указвана от Божието 
дарование, и духовното благосъстояние на всички вярващи ще цъфти безпрепятствено. 
Само че никой не трябва да високомъдърствува, да се гордее със своето дарование, да 
се пъчи над другите, никой да не заема с работа, която не е по силите му, всеки да 
мъдърствува в целомудрии (fronei/n eivj to. swfronei/n) – в здравомислие, всеки да 
проявява здрав ум. Аще пророчество (предведене бъдещето, знаене скритото, знаене 
скритите сърдечни помисли), по мере (kata. th.n avnalogi,an) веры. “Макар 
пророчеството, казва св. Златоуст, да се дава по благодат, но се излива не просто, а 
получава мярка от приемащите; и тече толкова, колкото голям ще бъде подставеният 
съсъд на вярата”. Служение (diakoni,a) – целият свещен църковно-служебен чин. 
Утешаяй – който утешава в скръбта, умиротворява и успокоява смутеното сърце, дава 
съвети за добър живот. Подаваяй, в простоте – който има дарование на икономство за 
раздаване потребното на нуждаещите се от лицето на църквата, то се раздава с 
простота, т.е. без да се подозира в лукавство предявилия своите нужди, а с 
чистосърдечие да му вярва на дума, - или чистосърдечно, с широко сърце да му дава, 
без да се скъпи, без да жалее. Предстояй, со тщанием – ако си предстоятел, води 
предстоятелското дело с усърдие. Милуяй (може би, грижещият се за бол- 
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ните), с добрым изволением (evn ilaro,thti) – с радостно сърце и весело лице – радушно. 
 Ст. 10. Честию друг друга больша творяще (th/timh/ avllh,louj prohgou,menoi) – 
предпочитайки един другиго, поставяйки другия по-горе от себе си, смятайки го за по-
достоен, по-съвършен, по-почетен. “Любовта чрез това се ражда и поддържа. Нищо тъй 
не ни спечелва другари, както старанието ни да надминем ближния по вежливост” 
(Злат.). 
 Ст. 13. Требованием святых приобщающеся, страннолюбия держащеся – в 
нуждите на християните взимайте участие, ревнувайте за страннолюбието. Св. Златоуст 
говори: “не казал апостолът: бъдете странноприемни, но преследвайте (diw,kontej) 
странноприемството, научавайки ни, щото ние да дочакваме нуждаещите се от покрив 
и почивка да дойдат при нас, но сами да тичаме към тях, да ги гоним. Така постъпвал 
Лот, така постъпвал Авраам”. 
 Ст. 15. Радоватися с радующимися, и плакати с плачущими. Такъв е законът на 
любовта, че обичащите се взаимно живеят един в другиго; поради това, което става с 
единия, другият го взима тъй, като то да се е случило с него самия. И се радва с 
радващите се, и нещо – да се радваме с радващите се, нямало нужда са пише заповед. 
“Напротив – казва св. Златоуст, - за да се радва с радващите се, душата трябва да има 
повече любомъдрие, отколко за да плаче с плачещите. Към последното ни влече самата 
природа; и няма такъв каменен човек, който не би плакал при вида на нещастния. Но за 
да можеш, като видиш човека в благополучие, не само да не завиждаш, но още да 
разделяш с него радост, за това е потребна душа твърде благородна. Затова апостолът и 
казал за туй по-напред. Гледай колко е необременителна Павловата заповед! Не казал 
той: избави от беда. Тогава ти би могъл да възразиш, че туй в много случаи е 
невъзможно. Напротив, апостолът предписал най-лекото, което съвършено зависи от 
твоята воля. Ако не можеш отвърна нещастието, проливай сълзи, и с туй твърде много 
ще го намалиш. Ако не можеш да се увеличиш благополучието, присъедини своята 
радост, и с туй много ще придадеш към него”. 
 Ст. 16. Тожде друг ко другу мудрствую це – бъдете единомислени помежду си 
(ср. Филип. 2, 2), - или: бъдете с еднакви един за други мисли. 
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 Ст. 19. Но дадите место гневу се подразбира – Божию. 
 Ст. 20. Углие огнено собираеши на главу его.  Това същото заповядва и 
Спасителят: добро творите ненавидящим вас (Мат. 5, 44). Уподобителният израз углие 
огненое означава не нещо лошо, а изразява съкрушение, в което дохожда злотворецът за 
извършеното зло над оногова, който му отговаря с добро, вместо със зло. Тия огнени 
въглища, събирани на главата му чрез благодеяние, погасяват или изпаряват огъня на 
неприязънта, запален в сърцето му, и въдворяват мир. В апостоловите думи можем да 
съглеждаме и угроза на злотвореца – ако той не се изправи, то доброто, направено нему 
за неговото зло, ще увеличи наказанието, което Бог ще му прати, когато ще отмъстява 
за оскърбения. 
 

Покорност на властите и обязаности към ближните  
и към себе си (гл. 13). 

 
 Изложените в предидната глава правила за поведението на християнина 
обхващат живота му изобщо или засягат обязаноситте му спрямо църквата. Сега 
апостолът излага обязаностите му спрямо държавата и гражданското общество. Тук на 
първо място той туря подчинението на властите. Това било толкоз по-необходимо, че 
юдействуващите християни, по свойствения на тогавашните юдеи стремеж към свобода 
и по лъжовния възглед за царството на Месия, не били наклонни да се покоряват на 
езическите власти (Мат. 22, 17; Йоан 8, 33). Апостолът доказва, че всяка власт 
произлиза от Бога, и затова противниците на властта в същото време се явяват 
противници на Бога. Добродетелният няма що да се бои от властите, понеже те наказват 
само за извършено зло; но и да им се покоряваме трябва не само от страх, а по съвест. 
Апостолът изисква такава именно покорност (1-7). Към това той подбужда чрез 
любовта към ближните, в която се заключава изпълнението на закона (8-10), и още по-
силно разполага чрез указание на туй, че за християните сегашното тяхно състояние е 
ден на спасение, а на такъв ден е неприлично никакво беззаконие (11-14). 
 Ст. 1. Ап. Павел смята за неизлишно да тури закон за подчинение на властите, за 
да обори разпространилата се за апостолите клевета, че те разрушават обществените 
порядъци: иже развратиша вселенную, сии и зде приидоша (Деян. 17, 6); они водят 
иные обычаи (-16, 21). Всяка душа властем предержащим (u`perecou,saij) да 
повинуется – всеки, без разлика на звание и положение, трябва да се покорява на 
върховните власти, защото те са учредени от Бога. 
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Несть бо власть аще не от Бога – това не значи, че всеки началник е поставен от Бога. 
“У мене, казва апостолът, става дума не за всеки началник отделно, но за самото 
началство. Че има началства, че едни началствуват, а други с а подчинени тям, и че 
няма онова неустройство, при което се явяват безпорядъци и народите се носят тук и 
там като вълни, - всичко туй аз наричам дело на Божията премъдрост. Понеже 
равенството често довежда до скарвания, то Бог наредил много видове началства и 
подчинени, като: между мъж и жена, между син , баща, между учител и ученик, между 
началник и подчинен, между слуга и господар. Същото забелязваме и у безсловесните 
животни: у пчелите, жеравите, в стадата диви овци. Дори и морето не е лишено от 
такова благоустройство, но и там в много родове риби една управлява и предвожда 
много, и под нейното началство те тръгват на далечни пътешествия” (Злат.). Впрочем 
от другите места на Писанието се види, че и началниците такива или други биват по 
Божия промислителен устрой: само добрите и благодетелните поставя Бог, а лошите 
допуска да бъдат началници за наказание на съгрешилите (Ерем. 3, 15; Ис. 1, 26; 3, 4). 
 Ст. 5. Не токмо за гнев, но и за совесть, т.е. не само от страх на наказание за 
противене на властта, но и по убеждение на съвестта, че съществуването на властите е 
благодетелно за всички. 
 Ст. 6. След като говори: служители бо Божии суть, сир., както каза по-горе, 
тебе во благое, отмститель в гнев, злое творящему, апостолът прибавя: во истое сие 
пребывающе (eivj auvto. tou,to proskarterou,ntej), т.е. на туй самото е посветен целият им 
живот, за туй са всичките им грижи, за да се наслаждавате с мир. 
 Ст. 7. Урок (fo,roj) – поголовен данък; дань (te,loj) – поземлен данък; страх – 
висша степен на почитание. “Не мисли – пише св. Златоуст, - че ще се унизи и урони 
честта ти, ако в присъствие на началника станеш или откриеш главата си. Защото ако 
апостолът така узаконил, когато началниците били езичници, то колко повече трябва да 
пазим туй сега, когато имаме началници християни. Човек се унижава не с туй, дето 
указва другиму почет, а с туй, дето не я указва”. 
 Ст. 8. Точию еже любити друг друга. Поголовния данък сте дали, поземления 
налог сте платили – и сте свободни; а любовта смятайте не за временен, а за всякогашен 
дълг, всякога го изплащайте, но никога не го смятайте за изплатен. Любяй друга 
истолни законь. В уче- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
187 

 
нието си Иисус Христос разкрил, че в заповедите за любовта към Бога и към ближния 
съкратено се заключава целият закон (Мат. 22, 40), а св. Йоан доказа, че самата любов 
към Бога намира потвърждение и осъществяване в любовта към ближните (Йоан. 4, 10). 
Ап. Павел тук направо нарича любовта към ближния изпълнение на закона, като се 
предполага само от себе, че без любовта към Бога не може да имам истинска любов към 
ближните. Любовта е изпълнение на закона, - тя и указва длъжното, и сила дава за 
неговото изпълнение; тя е изпълнителна сила на закона, извор, из който изтича всичко 
законно, и само законно. У любовта има само дела; тя върши законното не затова, че 
законът й налага това отвън, а затуй, че, ако тя е в движение, нищо не може да прави 
освен законно. Тя е основа на мира, на благоденствието и общественото спокойствие. 
Когато тя стане обществена сила, тогава няма да има нужда нито от пазители на реда, 
нито от съдилища. 
 Ст. 9. В сем словеси совершается во еже: возлюбиши. – Совершается 
(avnakefalaiou/tai) – се озаглавява, подхожда под това заглавие: еже возлюбиши, и в 
него се съдържа, и в неговото изпълнение се изпълнява, т.е., по думите на св. Златоуста, 
в тая заповед возлюбиши съкратено се съвместява целият състав заповеди, понеже 
начало и край на добродетелта е любовта. 
 Ст. 11-14. Апостолът предпазва римляни от срамните обичаи, получили 
гражданство в езически общества. Подбуждение към това той изтъква Христовото 
пришествие. Христовото пришествие е ден, а ония обичаи са тъмни като нощ; за това 
ние християните не трябва да ги пазим и да вземаме участие в тях. Под пришествие 
Христово едни от тълкувателите разбират първото, а други – второто пришествие. 
Ныне бо ближайшее нам спасение, нежели егда веровахом. Ако имаме предвид първото 
Христово пришествие, тогава думите: егда веровахом ще отнесем към ветхозаветното 
време, когато само очаквахме Христа Спасителя, с пълна вяра, че ще дойде, а сега вече 
Го видяхме, чухме и осезавахме. И тогава имаше спасение чрез вяра в Идещия, но сега 
е то по-близко до нас Сега Сам Спасителят е с нас, храни ни и ни подава всякаква 
божествена сила, яже к животу и благочестию (2 Петр. 1, 3). За това никак не ни 
прилича да спим, а трябва да бодърствуваме. Както в работни дни, когато времето е 
хубаво, никой не иска да спи, всички бързат на работа, за да не пропуснат удобното 
време; така и ние християните, имайки такова благоприятно време за спасение, трябва 
да направим всички усилия за извър- 
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шване онова, с което се придобива спасението, като избягваме всичко, което му вреди 
(ср. 2 Кор. 6, 1-2). Ако имаме предвид второто Христово пришествие, то думите: егда 
уверовахом ще дадат такава мисъл: когато повярвахме, т.е. приехме вярата Христова, то 
спасението, - сир. второто Христово пришествие, когато ще се открие, спасен ли е 
някой, или не, - бе далеч от нас; но след туй, колкото повече живеем, толкова то по-
близо става, и колкото ние преживяхме след кръщението, толкова то стана по-близко. 
Но до идване на второто пришествие, за всекиго от нас смъртният час е онова, което и 
то. – Но облечитеся Господем нашим. Които са кръстени, те са вече и облечени в 
Господа Иисуса Христа; само че онова е било тайнствено обличане, а това – деятелно; 
там всичко извършва благодатта, а тук се иска и собствено усилие. Облечитеся значи 
явявайте се облечени в Христа, пазете всякак на себе си туй божествено облекло, за да 
ви видят всички облечени в него. И плоти угодия не творите в похоти (kai. th/j sarko.j 
pro,noian mh. poiei/sqe eivj evpiqumi,aj) – и попечението (бук. промишлението) за плътта 
не превръщайте в похоти. Телесните потребности: ядене, пиене, спане, обличане, имане 
покрив, почиване, - не можем да не удовлетворяваме; но туй удовлетворение е просто и 
не сложно и не иска големи грижи, когато някой се придържа до естествения порядък. 
А когато някой излиза от тоя порядък, тогава у него се разраждат толкова плътски 
потребност, че не достигат сили и средства за тяхното удовлетворяване; денем и нощем 
се труди и пак малко, - и влече той ярема като подяремно животно. А да отхвърли тия 
неестествености не иска, понеже ги обърнал в похоти; а похотите отъждествява със 
самия себе си, така че да откаже в него на похотите смята като че покушение на живота. 
Така и тиранствува над плътоугодниците плътоугодието, преобърнато в похот, и не им 
дава да се освободят от оковите му. Но у християните не трябва да има такова робство 
на плътските похоти. Похотите на плътта имат тиранска власт там, дето духът е 
заглушен. А у християните духът чрез Божията благодат е пробуден и му е дадена 
силна власт, която най напред служи за укротяване плътта. 
 

За снизхождението към немощните във вярата (14, 1-15, 13). 
 

 Апостолът указа на заповедта за любовта като на изпълнение на закона. Сега из 
тая заповед той изкарва правила за отнасяне с немощните във вярата лица при 
употребяване разни родове храна. Християните из юдеите се възмущавали, като 
гледали християните из езичниците 
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да употребяват за храна забранени то закона ястия и да не пазят установените от 
Мойсея празници и съботи; от своя страна пък християните из езичниците осъждали 
юдействуващите като нямащи духа на християнската свобода. Апостолът доказва, че 
употребяването на храна и питие и начинът на прекарване дните само по себе и 
безразлично, и само във връзка с нравствените действия на човека получава особено 
значение. Така че, у християнина приемането храна и питие, както и всяко дело и 
целият живот трябва да бъдат за слава Божия (14, 1-9), и поради това да се осъжда 
ближния за такъв или друг начин на действия няма да бъде дело на християнска любов; 
много повече съответно на тая любов онуй, когато християнинът не дава никакъв повод 
за съблазън в ближния. И макар в самата храна да няма нищо такова, за което би било 
възможно да я смятаме нечиста и да осъждаме употребяващите я, понеже за царството 
Божие са необходими висши духовни свойства: праведност, мир и радост (10-19), но 
трябва да се опасяваме, да не би безразличието в храната да докара в съблазън, и до 
извършване грял ония, които гледат на храната с предубеждение (20-23). Апостолът, 
след като славослови Бога и възлага надежда върху Него да утвърди всички християни 
във вярата (24-26), задължава силните да носят немощите на слабите и да се погрижат 
да угаждат един другиму, както и Христос угаждал на другите (15, 1-4). Като следствие 
от такова взаимно угодяване трябва да бъде единомислието между юдеи и езичници 
християни, понеже Христос служил не само на юдеите, но и на езичниците съгласно с 
предсказанието за Него на пророците (5-12). Апостолът завършва тия наставления на 
радост и мир (13). 
 Гл. 14, 1. Изнемогающаго (avsqenou/nta) – немощния, болния във вярата. Законът 
вече преставал, и истонската вяра освобождава съвестта от всяко задължение към него. 
Но немощната вяра не дава на съвестта такава свобода и прави и нея също така 
немощна. Страдащият от такава немощ заслужава всякакво братско снизхождение и 
внимание. Приемлите – приемайте го в братско общение, не се отвръщайте от него, не 
го отблъсквайте от себе си. Не в сомнение помышлений (mh/ eivj diakpi,seij 
dialogismw/n) – без спорове за мненията, или – без да разсъдите, по какви мисли той 
едното или другото върши, или пък: без да осъждате такива помишления. Св. Златоуст, 
като признава, че думите на тоя стих за мнозина са трудни за разбиране, прави такива 
пояснения: “Мнозина из повярвалите евреи, и след приемане на вярата като имали 
съвест, свързана със закона, пазели строгата разборчивост в храната, понеже 
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не се осмелявали съвсем да отстъпят от закона. При това, въздържайки се само от 
свинско место и за да не бъдат за туй укорявани, те захванали вече да се въздържат от 
всичко месно и да ядат само едни зеленчуци под вид, че пазят пост, а не юдейска 
разборчивост в храната по закона. От друга страна имало и по-съвършени във вярата, 
които не само сами никак не пазели подобна разборчивост в храната, но и пазелите 
такава огорчавали със своите укори и изобличения и дори хвърляли в отчаяние. Гледай, 
как благоразумно действува апостолът и със свойствената му мъдрост се грижи за 
ползата и на едната, и на другата страна! Той не се решава да каже на укоряващите: вие 
правите лошо; понеже с туй би дал повод на другите да се засилят в своята 
разборчивост. Не говори също така: добре правите; понеже тогава те биха взели още 
по-силно да нападат. Напротив, вразумява както трябва и едните, и другите, и макар 
наглед да прави мъмрене на по-силната страна, обаче това самото мъмрене цяло пада и 
на противната страна. Това е най-лекият и нечувствителен способ за изправяне, когато, 
обръщайки думата към едного, нанасят удар и на другия. Тогава на вразумявания не 
дават причина да се сърди и незабелязано вливат в него лекарство за изправяне”. 
 Ст. 2. Зелия (la,cana) яст – зеленчуди яде. Тук апостолът указва, кого той 
разбира под силен и кого под немощен. Силен е оня, който всичко яде; но не затова е 
силен, че всичко яде, а защото без да се колебае вярва, че всякое создание Божие добро 
и ничтоже отмено, со благодарением приемлемо (1 Тим. 4, 4). А немощен е оня, който 
зеленчуци яде; но не затуй е немощен, че зеленчуци яде, защото такива биват по-силни 
от ядящите всичко, а затуй, че поради слабостта на вярата мисли, като че ли храната 
може нас поставити пред Богом (1 Кор. 8, 8) и като че ли има ястия, които могат да 
сквернят човека. 
 Ст. 3. Без да обръща внимание на онуй, какво има у едните и другите на сърце, 
апостолът говори – на едните: не укорявайте, а на другите: не осъждайте. Има ли в 
яденето или неяденето грях, никой от вас определено да каже не може, а в укоряването 
и осъждането вече има явен грях. Дето има по-голяма беда и дето е тя по-очевидна, там 
и бърза апостолът, за да я отвърне и пресече. 
 Ст. 5. Ов разсуждает день чрез день – един различава дни, и някога яде, някога 
не яде известни ястия. Ов судит на всяк день – друг смята всеки ден равен, и 
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или яде, или не яде всеки ден ястия. “Тук, чини ми се – говори св. Златоуст – апостолът 
малко намеква и за поста. Вероятно, някои от постоянно постилите осъждали 
непостилите – и наопаки; или, може би, и между разборчивите в храната имало и 
такива, които в известни дни пазели разборчивост, а в други не”. Но силата на 
апостоловите думи е в положението: нека всеки действува по своята съвест. Което е със 
заповед определено и с догмат постановено, до него се придържай и изпълнявай го 
неотложно. Няма що тук да се пита какво е твоето убеждение или твоята съвест. Макар 
всичко у тебе – и вътрешно, и външно да отива против него, не отстъпвай. Бог така 
заповядал. Не така е обаче към безразличните дела и неща. Тук нека твоето убеждение 
и твоята съвсет определят, как да действуваш и как да мъдруваш – кийждо своею 
мыслию да извествуется. Само че във всичко имай предвид Божията слава. 
 Ст. 6. Апостолът допуска, че единият и другия действуват с Богоугодна цел. 
Различаващият дни и ястия различава ги с увереност, че това е благоугодно на Бога. А 
не различаващият дни и ястия не ги различава с тая увереност, че вярата у Иисуса 
Христа го е освободила от всички подобни задължения. Ядый, Господеви яст: 
благодарит бо Бога – благодари на Бога, задето дал храната за наслада, утоляване на 
глада и поддържане на живота, показва, че яде за Божията слава. И не ядый, Господеви 
не яст, и благодарит Бога – благодари Му, че дал нему сила да се въздържа и да Му 
принесе тая жертва на самоотречение. Св. Златоуст говори: “Не за всички може така да 
се говори, но само за ония, които постъпват и в единия, и в другия случай както трябва. 
Ето защо, тия думи не съвсем приличат за оногова, за когото бе говорено преди това, 
т.е. за различаващия ястия в юдейски дух. И такъв не яде, но не за славата Христова не 
яде, а като немощен и неукрепнал във вярата. Впрочем и него не трябва да осъждаме, 
поради обстоятелствата на времето, понеже това още било началото на проповедта. А 
ядящият всеки ден с благодарение и постещия по цели дни или повече от ден по 
въздържание – нито единия, нито другия съвсем не трябва да осъждаме, понеже двама 
те за слава Божия правят онова, що правят”. 
 Ст. 13. Не критикувай чуждите дела – казва апостолът, - а обърни внимание на 
туй, постарай се, така да водиш делата си, че никого с тях да не съблазняваш. С тия 
думи ап. Павел определя начина на външното държане по безразличните дела, които 
могат да се вършат и да не се вършат, да се вършат така или иначе. 
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 Ст. 14. Вем и извещен есмь – зная и съм напълно убеден (pe,peismai), но не сам 
от себе, не чрез свои съображения дойдох до това, а бидейки научен от Господа Иисуса. 
Апостолите не само веднъж за винаги били просветени, но и в частностите били 
научавани от Господа и Духа Светаго. Бивали у тях и свои съображения, но те умеели с 
точност да отличат – кое е свое и кое е от Господа и Духа Божи. Да не се смята нищо от 
съястното за нечисто било Господне внушение. Ако някой смята някое ядене за 
нечисто, то да не яде от него. Трябва първо да се промени убеждението, и после вече да 
се яде със спокойна съвест; а против съвестта нищо не трябва да се върши, макар 
съвестта и да се заблуждава. 
 Ст. 15. Ще укоряваш ли брата за различаване на ястия, ще го принудиш ли да 
вкуси от онова, което той счита нечисто, или с примера си ще го увлечеш към това, - 
във всеки случай ти ще причиниш скръб на брата и с туй ще нарушиш братската любов. 
Но любовта у нас е главното, а различаването на ястията е нещо безразлично. 
Благоразумно ли е тъй да се постъпва? Не само не е благоразумно, но и престъпно. 
Разбира се, не е зле да се отучи от това; но за туй най-вярното е – да се изменят 
неговите убеждения. А да се изменят не могат чрез нападки и принуждения. Не 
брашном твоим того погубляй, за негоже Христос умре. За същото пише апостолът и 
на коринтяни (1 Кор. 8, 9-12). Св. Златоуст така перифразира тия думи: “нима брата 
няма да счетеш достоен за туй, щото чрез въздържанието от храна да спечелиш 
неговото спасение? Христос не се отказал да стане за него роб и да умре, а ти за 
неговото спасение не се съгласяваш да се откажеш от храна? Христос умрял не само за 
немощния във вярата, но и за врага, а ти за немощния във вярата не искаш да се 
въздържаш от храна? Христос извършил най-великото дело, а ти не искаш да направиш 
най-малкото?” 
 Ст. 16. Под благое се разбира християнската вяра. 
 Ст. 17. Царството Божие, открито на земята с явяването на Христа Спасителя, се 
придобива не с туй – едно да ядем, а друго да не ядем, и едно да пием, а друго да не 
пием. Или – не в това състои царството Божие, не с това то се украсява, не това съставя 
неговата отличителна черта. А що вкарва в туй царство? Какви са неговите блага? – 
Правда (съзнание на своята правота пред Бога), мир (със себе си и с всички) и радост 
(като състояние, изпитвано от човека при мисълта за своя мир с Бога и с ближните). 
Всичките тия три блага се дават от Духа Светаго. 
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 Ст. 19. Оттук може да се изкара правило: във външното наше поведение и, 
особено, спрямо безразличните предмети главно трябва да имаме пред вид не онова, 
как ние сами сме определили да действуваме, но онова изключително, щото взаимния 
мир да не нарушаваме и да не съблазняваме някого, а напротив така да водим делата, че 
взаимният мир все повече и повече да се укрепява и всичко да служи за взаимно 
назидание. 
 Ст. 20. Божието дело е туй, че Той желае на всички да се спасят. А ти чрез 
неразумно ползуване със свободата относно ястията разоряваш това дело, като го 
принуждаваш или увличаш да яде онова, що не одобрява неговата съвест, и с туй го 
погубваш; понеже оскърбяването на съвестта е пагубно зло. Вярно е, че всичко е чисто, 
както ти си убеден; но ти, като ядеш всичко за препъване и съблазън на брата, вършиш 
зло – зло на самия себе си, понеже горе человеку, имже соблазн приходит (Мат. 18, 7). 
 Ст. 21. Тук апостолът не изобщо предписва да не ядем месо и да не пием вино, а 
това да правим само в оня случай, когато някой от това се съблазнява. Той не се косва 
тук до онова, че едното и другото трябва да правим предвид на въздържание, - за това 
той говори в други места, например: подвизаяйся от всех возздержится (1 Кор. 9, 25). 
 Ст. 22. Блажен не осуждаяй себе, о немже искушается (dokima,zei) – блажен е 
оня, когото не осъжда съвестта за онова, на което той се решава, което избира с 
одобрението на съвестта и върши. 
 Ст. 23. Ти си блажен, ще вкусиш ли или ще се въздържиш, понеже едното и 
другото можеш да правиш със спокойна съвест. А нещастен е оня, който не е убеден, че 
може да се яде и едното, и другото, а напротив, мисли, че едва ли трябва така да се 
прави и, без да гледа на туй, яде не от вярата, без удостоверението на своята съвест, че 
така е възможно. Съвестта му и се вълнува, лишава го от спокойствие, не му дава да 
вкуси от онова блаженство, що е дял на ония, които не осъжда съвестта за постъпките 
им. 
 Ст. 24-26. В малко думи самото славословие е такова: могущему же утверидити 
вас слава во веки, амин. С останалото се посочва, в какво да утвърди, и що възбудило 
апостола към славословие. Любимата от апостола истина е – сливането на юдеите и 
езичниците в едно тяло на църквата чрез Христа Иисуса. До сега разделяло от страна на 
юдеите средостението от стихийното слу- 
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жение, което ги отделяло от всички, а от страна на езичниците – незнаенето Бога 
истински. Явил се Господ, захванала се проповедта на Евангелието, - разорява 
юдейското средостение, разгонва мрака на езическото неведение, и из едните и другите 
образува един народ, знаещ Бога и покланящ се Нему в дух и истина. Това дело било 
тайна, скрита от векове и от родове и откриваща се чак в самата действителност, макара 
тя да била предвидена от пророците. 
 Гл. 15, 3. За потвърждаване на туй, че Христос угодявал не на Себе Си, а на 
другите, апостолът привежда думи из Пс. 68, 10: поношения понасящих тебе нападоша 
на Мя. Тоя месиански псалом представя служението на Христа на човешкия род в 
състоянието на Неговото унижение, и праведните думи доказват, че това състояние на 
унижение паднало върху Иисуса Христа вследствие на Неговото желание да изпълни 
Божията воля, че върху Него се обрущили поношенията (греховете, с които 
оскърбяваме Бога) на ония, които понасяли (оскърбявали) Бога (Мат. 24, 39-44). 
 Ст. 8-9. Иисус Христос е служител, извършител на Божието домостроителство 
за нас, устроител на нашето спасение; всичко туй за обрязаните Той е по истине 
Божией – заради истинността Божия, за да се открие, че Бог е истинен в Своите думи и 
обетования, дадени на бащите им, чрез изпълнението им в Христа Иисуса; а за 
езичниците всичко туй Той е по милости – понеже спрямо тях Бог не е свързан с 
никаква дума на обетование, и ако ги приема да участвуват в благата от Христа Иисуса, 
то само за туй, за да прояви богатството на Своята благост към тях, щото всички 
народи, като се удостоят с това, да прославят многомилостивия и човеколюбивия Бог 
Отец. Едното и другото, разбира се, е относително: понеже и към евреите е имало 
милост, тъй като самите обетования били по милост, и към езичниците има истинност, 
понеже и относно тях са изречени обетования, макар не на бащите ми. Но на апостола 
нужно било да изтъкне особено последното, съгласно целта на речта си. Ако на тебе е 
явена такава милост – говори той на езичника, - тогава бъди сам милостив към 
немощните. Ако е проявена към тебе тая милост, за да се прослави Бог, то прославяй Го 
не с език, а с дело, като Му подражаваш в сърдоболието и снисхождението към братята 
и с туй докажеш че признаваш Него за милостив баща на всички. С нищо така не се 
слави Бог, както с взаимната близост и любов на братята. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

195 
 

ІV. Заключение на посланието. 
 

Съобщения поздрави и предупреждения 
на апостола (15, 14-16, 24). 

 
 В заключение на посланието апостолът указва на своето призвание да 
благовествува на езичниците като на основание за туй – защо той се осмелил да пише 
на римляни; хвали се, че с Божията помощ разпространил Евангелието от Ерусалим до 
Илирик и при това в такива места, дето още не е имало проповед (14-20); съзнава, че 
това му пречило до сега да посети Рим. Но понеже в изходените от него страни вече не 
оставало място, което да не е чувало неговата проповед, то той се надява по пътя за 
Испания да се отбие и в Рим; а сега отива в Ерусалим с милостинята, събрана в 
Македония и Ахаия (22-27). Но след изпълнение на поръчката обещава да се яви у тях с 
благословение и проси техните молитви за себе си, щото Бог да го избави от 
невярващите юдеи (28-33). Изпращайки своето послание с Фива, Кенхрейска дякониса, 
апостолът моли да я приемат с любов и праща поздрави на известните нему римски 
християни, от които той поименно упоменава 26 души, и между които особено 
отличава Прискила и Акила, своите сътрудници, и Андроника и Юния, своите 
сродници, като присъединява към тия поздрави общо приветствие на любов (16, 1-6). 
След туй апостолът предупреждава римските християни да се пазят от ония, които 
произвеждат съблазни, желае им да бъдат мъдри за доброто, и завършва посланието с 
благопожелание победа над сатаната и изплащане благодат от Иисуса Христа (16-20). 
Към посланието са присъединени приветствия от Тимотея и другите сътрудници на 
апостола, приветствия от Тертия, преписвача на посланието, и от някои коринтски 
християни (21-24). 
 Ст. 15-16. Не роптайте против мене, говори апостолът на римляни, дето аз малко 
строго ви написах. Това е мой дълг. Мене ми е дадена благодат на апостолство сред 
езичниците. Аз съм служител (leitourgo,j) Иисус Христов, и моето служение Нему е – да 
Го благовествувам сред езичниците. Това е моята литургия, която и желая да 
извършвам с всичкото усърдие и благоговейнство. Ето защо не мога да бъда 
равнодушен към онуй, що у вас става; моята апостолска съвест ме заставя да взема 
участие в това. “Да проповядвам и благовествувам – това за мене е свещенство, това е 
жертва, от мене принасяни. А на свещеника никой не ще постави 
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за вина неговата грижливост, щото принасяната от него жертва да бъде безпорочна. 
Моят жертвен нож е Евангелието и словото на проповедта, и моята цел не е сам да се 
прославя и да стана знаменит, но да будет приношение, еже от язык, благоприятно и 
освященно Духом Святым, т.е. да бъдат приятни на Бога просвещаваните от мене 
души” (Злат. ). 
 Ст. 19. До Иллирика. Книга Деяния Апостолски не упоменава за пътешествието 
на ап. Павла в Илирия или Далмация, допираща до Адриатическо море; но съседството 
й с Македония дава право да се предполага, че апостолът я изходил след пътешествието 
в Македония. 
 Ст. 20-21. Сице же потщахся (filotimiou,menon) – тъй се постарах, 
любочествувах, за чест си поставих – да благовествувам не там, дето вече знаеха 
Христа Господа, а там, дето не Го знаеха. Аз не си позволих да се вмъкна в чужда 
област на действуване, за да не пожъна плода от трудовете на други. В обикновения 
живот, похвалата принадлежи не на положилия само основата, а на свършилия 
зданието. Между това, в проповедническото дело, да се тури основа, да се хвърлят 
някъде семената на вярата – е дело много по-трудно, отколко да се доведе нейното дело 
докрай. Желанието по-скоро да се разпространи проповедта и спасението от раздори, 
които могли да възникнат между неукрепналите във вярата християни относно 
предимствата на тоя или оня проповедник, както това до някъде виждаме в Коринт (1 
Кор. 1, 12), заставяло апостола да проповядва в ония места, дето още никой не 
проповядвал. В пророчеството на Исая апостолът вижда за себе си заповед. 
 Ст. 24. Пойду во Испанию. За пътешествието на ап. Павла в Испания замълчава и 
Св. Писание и Св. Предание, - и само св. Климент Римски в посланието си до 
коринтяни неопределено упоменава за далеката проповед на апостола в пределите на 
Запад, от което и изкарват заключение, че апостолът изпълнил своето намерение. 
 Ст. 28. Запечатлев им плод сей. Милостинята от македонците и ахеяните чрез 
ръцете на бедните християни апостолът ще тури в съкровищницата Божия и ще я 
запечата така, че тя ще се запази там за тях самите за винаги. 
 Гл. 16, 1. Фиву сущу служительницу (ou=san diakonon) – дякониса. Назначението 
на дяконите в първенствуващата църква било – да се намират при кръщението и да 
служат на бедните и болните от женски пол. 
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 Ст. 3-4. Целуйте Прискилу и Акилу. За тях се упоменава в книга Деяния (18, 2), 
когато те напуснали Рим по случай изгонването от императора Клавдия на евреите из 
Рим. Сега те се преселили пак там. Домашнюю их церковь. Тоя израз указва на 
събирането на християните в дома на Акила за богослужение. 
 Ст. 11. Иродиона. Сродството на Павла с Иродиона, както и с Андроника и 
Юния, могло да се състои само в едноплеменност. 
 Ст. 13. Руфа избраннаго о Господе, и матерь его и мою. Руфа обикновено смятат 
за син на Симона Киринейски (Марк. 15, 24). Апостолът нарича майката на Руфа и своя 
от благодарност за оная любов и грижи, които тя някога указала на Павла, може би, в 
младини, когато Савел се е възпитавал в Ерусалим при Гамалиила и живял в 
семейството на Симона Киринейски. Във време на написване посланието до Римляни 
това семейство, или по-точно, Руф с майка си живели вече в Рим; и апостолът там им 
изпраща своето приветствие. 
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Първо послание до Коринтяни. 

 
Коринт и основанието на коринтската църква. 

 
 Коринт бил един от най-знаменитите и най-богати градове в старо време. Той 
бил разположен на южната част на коринтския провлак, който съединявал Пелопонес 
(Морея) с останала Гърция; бил защитен от Акрокоринт – крепост на твърде висока 
скала, и в цъфтящо време имал 650 000 жители, от които 450 000 били роби. Намирайки 
се между две морета – Егейското от изток и Йонийското от запад (поради което у 
поетите се нарича avmfiqa,lassoj – bimaris), Коринт имал две пристанища: Лехейското 
на западния бряг, което служело за стоене на италианските, сицилийските и испанските 
кораби, и Кенхрейското – на източния бряг, за корабите на Египет, Сирия, Финикия, 
Мала азия и пр. По такъв начин Коринт бил съединителен пункт за търговията и 
взаимните сношения между изток и запад. Изкуствата и науките тук цъфтели във висша 
степен, така че Цицерон дори нарекъл Коринт lumen totius Graeciae. Особено се  славела 
тук философията  на Диогена и Епикура; софистическата ученост имала тук много 
почитатели, но това не пречело за развитието на разкоша и страшната развала на 
нравите. На върха на Акрокоринт се издигал храмът на Афродита (Венера Пандемоска), 
дето живеели повече от хиляда иеродули (жрици), които се предавали на разпътство в 
чест на тая богиня. Оттук влязъл дори в поговорка изразът korinqia,zesqai, да живееш по 
коринтски, в смисъл – да развратничиш. Изобщо, Коринт е представител на гръцкото 
лекомислие, ветреност и чувствени наслади. 
 В 53 година пристигнал тук от Атина ап. Павел и се поселил у един християнин 
из юдеите, на име Акила, родом от Понт, който не много преди туй се бил преселил в 
Коринт от Рим с жена си Прискила, поради гонението от императора Клавдия, и се 
занимавал със същото занятие, което знаел и Павел – с правене палатки. Като работел у 
Акила през течението на седмицата, апостолът по съботите проповядвал в синагогата; 
враждебното разположение на юдеите към него скоро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
199 

 
го заставило да се обърне с учението за спасението към езичниците и да проповядва в 
дома на прозелита Юста. Впрочем началникът на синагогата Крисп и други юдеи 
повярвали в Христа и били кръстени със своите семейства (1 Кор. 1, 14-16). Ободрен от 
явяването на Господа, апостолът проповядвал тук в течение на 1Ѕ година и основал 
църквата предимно из езичници (12, 2). Но юдеите не оставяли Павла на покой. През 
проконсулството на Галиона в Ахаия те в огромна тълпа нападнали Павла и го довели 
пред съдилището. Макар Галион и да отказал да слуша обвинението на юдеите против 
апостола, обаче Павел намерил за нужно да напусне Коринт (Деян. 18, 12), и неговото 
дело тук продължавал Аполос, александрийски учен и юдеин, не много преди това 
обърнат от Акила към Христа. А Павел основал своето местопребиваване в Ефес (Деян. 
19, 1). 
 

Повод за написване посланието и неговата цел. 
 

 Ап. Павел се е трудел върху устрояване църквата в Ефес и в други малоазийски 
места, когато до него дошло известие за блудството на един от коринтските християни, 
блудство така необикновено, че и между езичниците не се е срещало (1 Кор. 5, 1). Тоя 
неопределен в началото слух получил определеност от домашните на Хлоя 
коринтянката, които, намирайки се, вероятно по търговски работи, в Ефес, разказали на 
апостола и за това и за онова особено, че в някоя част от коринтските християни рвения 
суть (1 Кор. 1, 11), - спорове, състезания, разбира се по предмети на вярата, основани 
обаче не върху началата на вярата, а върху съображенията на ума, - и че тия спорове 
стигнали до там, че едни из вярващите се прилепвали към едного, други към другиго, 
трети към трето из главните автори и главатари на спора. Като следствие от туй в 
коринтската църква взело да се появява нещо такова, което приличало на образуването 
партии. В какво именно се състояла работата, известителите не обяснили. Апостолът 
видял, че трябва да се действува за прекратяване злото, но не могъл да пристъпи към 
тая работа, понеже не разбирал добре, що именно става в Коринт. С тая цел той 
изпратил там Тимотей да разбере, какво се върши там и, колкото може, да прекрати 
безпорядъците (1 Кор. 4, 17). Между това и за ап. Павла наближавало време да напусне 
Ефес, и той вече решил, като нареди всичко нужно тук и като получи известия от 
Тимотея, да посети македонските и ахайските църкви, да отиде и постои в Ерусалим, а 
после да се упъти за Рим (Деян. 19, 22). В туй време дошло при него прате- 
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ниците от коринтската църква – Стефан, Фортунат и Ахаик с писмо от нея и с устни 
поръчки. Писмото може би, цяло се ограничавало с просба за разрешаване някои 
недоумения, но с думи пратениците подробно разказали на апостола всичко, що 
ставало в Коринт. За много нередовности те съобщили, но понеже те се касаели до 
частни лица и частни случаи, а тялото на църквата си оставало здраво и сияело със 
съвършенство и благодат, то апостолът засвидетелствувал, че пратениците го 
успокоили (1 Кор. 16, 18). Той се успокоил, но не се отнесъл равнодушно към всичко, 
що ставало в Коринт; понеже след  това говорил, че им писал за тия неизправности с 
тъга на сърцето (2 Кор. 2, 4). 
 Пратениците потвърдили казаното от домашните на Хлоя за състезанията и 
блудството и, освен туй, съобщили още за много нови неща, като наприм., за тъжбите в 
езическите съдилища, за безпорядъците на вечерите на любовта, за опитите на някои 
жени да не покриват главата си в църква и, може би, за неверието на някои във 
възкресението на мъртвите. В писмото се предлагали въпроси за брачното и 
безбрачното състояние, за яденето идоложертвено и за употребяването дара на езиците 
в църквата; а може би, в него било написано от предстоятелите и за всички 
неизправности; пратениците само потвърдили туй и по-точно определили същността на 
работата. 
 От самото преброяване тия неизправности се види, че те не засягали цялото тяло 
на църквата, а се отнасяли до частни лица и частни случаи. Но понеже те, ако би били 
оставени без изправяне, могли и цялата църква да заразят, то ап. Павел нищо не оставил 
без внимание, а всичко обсъдил по началата на християнската вяра, щото неизправното 
да изправи, недоуменията да разреши и съмненията да разсее. В това подбуждение и се 
заключава целта на посланието. 
 

Място и време на написване посланието. 
 

 От преглеждане обстоятелствата, при които е написано посланието, се види, че 
то е написано в Ефес. Впрочем за това говори твърде определено  и самото послание. 
“Не искам да се видя с вас сега пътьом – пише апостолът на коринтяни, - а се надявам 
да престоя у вас няколко време, ако Господ позволи. В Ефес ще остана до 
Петдесятница” (1 Кор. 16, 7-8). Самото написване на посланието пада към края на 
Павловото стоене в Ефес, именно към 57-ма или 58-ма година след Р. Хр. 
 

Общо съдържание. 
 

 Първото послание до Коринтяни превъзходи всички останали Павлови послания 
по разнообразието на предме- 
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тите, за които Апостолът в него разсъждава. Причина на това били многобройните 
неуредици сред коринтяни, а така също и техните недоумения, които всички трябвало 
да бъдат разрешени и отстранени. Посланието е писано, както пишат ответни писма – 
точка по точка. Ето защо, в него не могат да се посочат две или три главни части. 
Всички предмети в него са равни един на друг и се разглеждат поотделно, като съставят 
отделни части. След краткото предисловие (1, 1-9) се разглеждат следните въпроси: 
пресичане на наченалите се разногласия (1, 10-4, 31), изобличаване и изправяне 
нравствените недостатъци (гл. 5 и 6), наставления за брак и безбрачие (гл. 7), 
забраняване да се яде идоложертвено, и истинско употребяване на християнската 
свобода (гл. 8-11, 1), изобличаване и изправяне някои безпорядъци в църковните 
събрания (11, 2-34), наставления за духовните дарове (гл. 12-14), учение за 
възкресението на мъртвите (гл. 15) и заключителни наставления (гл. 16). 
 

Предисловие (1, 1-9). 
 

 В предисловието на своето послание, след като благопожелава от себе си и от 
Состена на Коринтската църква благодат и мир, апостол Павел най-напред 
свидетелствува за своята непрестанна благодарност към Бога, задето Той е дарувал на 
коринтските християни благодат чрез Иисуса Христа (1-4), така че те не са лишени от 
никакъв дар (5-7). След това Апостолът изразява надежда, че Господ тъй ще ги крепи 
до край, че те ще се явят невинни в деня на Господа Иисуса Христа, понеже верен е 
Бог, от Когото те са призвани да бъдат в общение с Неговия Син (8-9). 
 Ст. 1. Состен брат. Твърде вероятно е, че това бил същият Состен, началникът 
на синагогата в Коринт, който бил бит по случай на възмущението там против ап. 
Павла (Деян. 18, 17). Нанесеният побой иначе не може да се обясни, освен с някаква 
прикосновеност на Состена към проповедта на ап. Павла и му станал помощник. Затова 
и брат е наречен не само като християнин, но и като единодушен сътрудник. 
 Ст. 2. Церкви Божией сущей в Коринте.  С всеки израз Апостолът сломява 
надменността на коринтяни. Обръща се той до църквата не на тогова или оногова, но до 
Божията. Блаж. Теодорит пише: “всичко казано съдържа в 
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себе си лекарство против недъга, понеже свързва онова, в което за нещастие се е явило 
разделение. Апостолът нарича коринтяни една църква Божия, и прибавя: о Христе 
Иисусе, а не в тогова или оногова. Нарича ги звани и свети и ги свързва с повярвалите в 
цялата вселена, като учи, че трябва не само те да се намират в единомислие, но и 
всички повярвали в спасителната проповед и съставящи едно Христово тяло.” 
 Ст. 5. Во всяцем слове и всяцем разуме.  Под слово можем да разбираме – 
словото Божие, божественото откровение, всичко, що било угодно на Бога да открие на 
хората чрез Христа и апостолите. Цялото това слово – говори апостолът на коринтяни – 
вам е предадено, вие сте обогатени с него. Но не само словото ви е предадено, а и 
неговият смисъл е изтълкуван (и разуме), цялото домостроителство на спасението вие 
разбирате пълно, богато. 
 Ст. 6. Свидетельство Христово – Христовата или евангелска проповед; 
известися в вас (evbebai,qh) – се утвърди във вашия ум, вие намерихте твърди нейните 
основания и се убедихте в истинността й; или пък – че евангелската проповед 
еистинска, това е потвърдено, доказано с необорими доводи, каквито са знаменията и 
чудесата, с които било придружено благовестието. 
 

Пресичане на наченалите се разногласия (1, 10-4, 31). 
 

 Разногласията, които, както се види, пуснали недълбоки корени и се появявали 
повече от лекомислие, състояли в това, че един се прелепвал предимно към едного от 
своите учени или изобщо знаменитости, друг към другиго, трети към трети. По-рано, в 
езичеството, ималите обичай да се делят по философи мислели, че и в християнството е 
също така позволено да поставят себе си под титула на един или друг учител; и 
захванали в тоя смисъл да водят приказки, без, разбира се, да се делят едни от други, 
без да съставят особени партии и общини. Като узнал за това, ап. Павел отначало 1) 
кратко, но силно изобличава нелепостта на такива приказки (1, 10-16), а след това 2) 
загражда двата източници, от които излизали тези безсмислени речи, именно – а) 
твърде голямото доверие към човешката мъдрост (1, 17-2, 16) и б) неправилното 
схващане значението на учителите и апостолите при разпространяване Христовата вяра 
на земята (3 и 4 гл.). 
 

1) Кратко изобличение на появилите се разноречия (1, 10-16). 
 

 От онова, що апостолът казал в предисловието, коринтяни трябвало да заключат, 
че те са длъжни всич- 
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ко да отнасят към Иисуса Христа и в Него да се съединяват в единомислие. Апостолът 
и ги моли за това, понеже от домашните на Хлоя му било съобщено, че коринтяни се 
наричат с имената на ония учители, които ги кръстили, и подготвят почва за 
разцепления. Но такова деление на християните по учители на нищо не приличало: за 
тях всичко е направено от Христа, а не от учителите. И Павел се радва, че той кръстил 
твърде малцина, та не дал повод да се величаят с неговото име (1, 10-16). 
 Ст. 10. Молю же вы, братие. Св. Златоуст говори: “изобличението трябва да се 
прави постепенно и лека полека; тъй Павел тук и прави. Пристъпвайки към предмет, 
изпълнен с големи опасности и можещ да разклати църквата до самата основа, той 
захваща речта с кротост”. Да тожде глаголете вси. Езикът говори онова, що е в душата 
и сърцето. Обедини мислите и чувствата, една ще бъде и речта. Но речта 
разпространява разномислие, и злото от разделението се разширява. Това и пресича 
най-напред ап. Павел, говорейки като че ли така: престанете да разноречите, говорете 
всички в една дума иначе – ще се явят разделения между вас. Туй показва, че цялата 
работа състояла повече в лекомислени разноречия, отколкото в сериозно взаимно 
разделение. Затова след туй и говори апостолът: и да не будут в вас распри (sci,smata) – 
разцепления, разделения на партии. Такова разцепление няма още, и апостолът като че 
ли само се опасява от него. Да будете же утверждени (kathrtisme,noi – сглобени, 
слепени) в томже разумении (едномислие, едноверие) и в тойже мисли (еднодушие, 
едно сърце, действуване в един дух – в духа на любовта). 
 Ст. 12. Глаголю же се – ето, например, какво искам да кажа. Вашата работа 
прилича на туй, като че ли един от вас говори: аз съм Павлов, Павла обичам, него 
предпочитам пред всички, неговата страна държа. Друг за такъв би счел Аполоса, трети 
– Петра, четвърти – самия Христа. Кийждо не от членовете на църквата, а от увлеклите 
се в това движение. Тук никак не се забелязват някакви лъжливи мнения. Ако под всеки 
титул бе се скривало някакво заблуждение, както мислят новите западни тълкуватели, 
ап. Павел щеше да изтъкне всяко и да го изобличи; а той по-нататък, както ще видим, 
изобличава само човешката мъдрост изобщо и обяснява значението на учителите на 
разпространението на християнската вяра. Това показва, че коринтяни упражнявали 
своята мъдрост само в туй – изкусно да изтъкват отличителните страни на това или 
онова лице, под зна- 
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мето на което те минавали. В туй те показали своята мъдрост и се хвалели с нея. Така 
че няма нужда да се узнава, кои били Павлови, кои Аполосови, кои Кифини, кои 
Христови, няма що да се определя начинът на мислите и да се съчиняват школи. 
Работата така далече не отишла. Коринтяни само се разпределили, като под знамена, 
под някакви техни знаменитости, и всяка партия защитавала своя избор. В това и 
техните спорове се състояли. Било време, когато целият Цариград се разделил на три 
части: една стояща за св. Златоуст, друга за Василия Велики, трета за Григория 
Богослова. Целият спор се е въртял около – по-добър. За мене Златоуст е по-добър, 
никого не искам да слушам, махай се. Друг говорел същото за Василия, трети за 
Григория. Детски спор, а движението било голямо и изисквало не малък труд да се 
пресече. Подобно нещо, трябва да се предполага, ставало и в Коринт. Никакви 
лъжеучения там не е имало. Цялото разногласие се е въртяло около: моят е по-добър. 
Трябва да предположим, че в числото на вярващите постъпили не малко учени, и те 
именно всичко туй там намътили. Във всяка част имало главатари, които възбуждали и 
поддържали самите спорове. Св. Златоуст и другите наши тълкуватели мислят, че ап. 
Павел тях именно и имал предвид, не не ги поименувал, за да не ги ожесточи. Между 
това целта се постигала и чрез такъв образ на речта. Защото, ако не бива човек да 
постави себе си под знамето на апостолите, толкоз по-безсмислено е да се постави под 
ония, които несравнено с по-долни от тях. 
 Ст. 13. Еда разделися Христос? Еда Павел распятся по вас? Или во имя павлово 
крестистеся? Само тия въпроси достатъчно били, за да разрушат паяжините плетеници 
на коринтските мъдреци. “Апостолът – говори св. Златоуст – не доказва, а само 
предлага въпрос в знак на очевидната нелепост на заключаващата се в него мисъл”. Еда 
разделися Христос? Христос е единият глава на църквата, и църквата е едно тяло под 
главата – Христа. Как пък вие си насъздадохте толкова глави? Как при това и тялото на 
църквата ще остане едно, бидейки поставено под разни глави? С тия думи апостолът 
искал да каже, че всички духовни блага ние непосредствено получаваме от Христа. Той 
умря за нас и ние чрез своето кръщение, встъпвайки в общение с Неговата смърт, 
приемаме прощение на греховете и ветхия живот променяваме на нов благодатен. 
Достатъчно било след туй да се каже само: как пък вие всичко това позабравихте? Но 
ап. Павел по-силно и по-впечатлително 
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изразява всичко туй с въпросите: еда Павел распятся по вас? Или во имя Павлово 
крестистеся? Контрастът в речта на апостола е поразителен. Той трябвало всички да 
накара да трепнат от своите противни на основите на християнската вяра разправии, за 
да се ужасят от своите безсмислени спорове. Вразумяването, изтичащо от тия 
изобличителни въпроси, трябва да бъде пълно. Ап. Павел и не продължава повече да 
говори за туй. “Ясно е доказано, че честта, която въздавали коринтяни на своите 
учители, никому не може да принадлежи, освен на Господа” (Злат.). 
 Ст. 14. Благодари на Бога апостолът, че не кръстил, не за туй, дето извършването 
на кръщението не смятал за важно дело, или защото унижавал силата на кръщението; 
но затова, че чрез туй се избавил от невинното дори подаване повод за разделяне или за 
усилване споровете, които разделяли там вярващите. Трябва да се приеме, че в числото 
на причините, защо един си избирал някого за глава предпочтително пред другите, било 
и туй, че бил кръстен от него. Той и благодари на Бога, че не кръстил, и чрез туй не дал 
никому повод да отклони вниманието си от Христа. “Не ми говори, кой те е кръстил, но 
в чие име? Важно е не онова, кой кръстил, но кой се призовава в кръщението, понеже 
Тоя прощава греховете. Кръщението е важно, но тая важност му придава не 
кръщаващият, а Призоваваният в кръщението. Кръщението е тъй важно, че без него не 
може да се получи царство небесно. Но тая сила то получава не от труда на оногова, 
който кръщава, а от Оногова, в чието име се извършва” (Злат.). 
 Ст. 16. Прочее не вем, аще кого иного крестих. Ето всички от мене кръстени. 
Никого другиго не кръстих. Аз не се грижех да кръщавам, не се стараех да придобия 
чест от народа чрез такова дело. Това изпълняваха моите помощници, и дори първите 
обърнати и кръстени. Несъмнено е, че от коринтяни не всички се увличали от тълпите 
на суемъдрите, и указаните от апостола лица, от него кръстени, не принадлежели към 
техния кръг. Указвайки на тях, апостолът като че ли говори: ето, кръстените от мене не 
ме смятат за глава: защо вие, другите, изпаднахте в такъв недъг? Вразумете се, тръгнете 
по техните стъпки. Че такава мисъл е уместна, показват апостоловите думи в края на 
посланието за Стефаниновия дом: и вы повинуйтеся таковым (16, 16). И към 
благодарността тая мисъл по-пряко подхожда: слава Богу, че никого току-речи не 
кръстих; и които кръстих, те са здрави, и не само здрави, не и ще послужат за 
вразумяване на другите. 
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2) Заграждане източниците, от които произлизали 

безсмислените спорове между коринтяни. 
 

а) Твърде голямото доверие към човешката мъдрост. 
(1, 17-2, 16). 

 
 Първият извор на споровете е допускането своята човешка мъдрост да влиза в 
областта на вярата като решителка на въпросите и законодателна постановителка на 
определенията. За да не би коринтяни в бъдеще паднат още в някакво суемъдрие, 
апостолът тук разкрива, че мъдростта човешка и Евангелието са – две 
противоположности. Трябва да се откажеш от първата, за да приемеш второто. 
Евангелието е истинска Божия мъдрост; но на човешката мъдрост то не се показва 
такова. Ето защо, който иска да бъде ученик на евангелската мъдрост, той трябва да се 
откаже от човешката мъдрост и да се съгласи да бъде по човешки безумен. 
 Евангелието е истинска мъдрост; но то се явява в съвършено проста форма. 
Ония, които се запознали с човешката мъдрост и привикнали към мъдрувания, не могат 
да го възприемат. Възприемат го само ония, които не са оплетени от тая мъдруваща 
мъдрост. Но като го приемат с просто сърце, в неговата открита простота, те стават по-
мъдри от мъдреците. Че това е така, гледайте, говори апостолът: що проповядваме? Ние 
говорим: разпнатият Христос е Спасител на света; вярвайте и ще се спасите; които 
вярват, те стават мъдри и се спасяват (1, 17-25). Но на мъдруващите по човешки това не 
е сгодно. Понеже колко, например, у вас в Коринт има вярващи! Но погледнете – кои са 
те? Много ли са в тяхното число мъдри по плът? Но тия немъдри по плът се умъдряват 
от Господа (1, 26-31). Така вече Бог наредил това  да бъде. Ето защо, като дойдох у вас, 
никакви мъдрости не предлагах, а говорих само за разпнатия Господ, за да няма  
човешката мъдрост никакво участие във вашето повярване. (2, 1-5). Но с такава проста 
проповед ние само отначало се явяваме, за да могат сами от себе, без всяко участие на 
човешки усилия, да се открият и отделят ония, които са способни или от Бога са 
избрани да бъдат ученици на Божията мъдрост. А когато някой повярва и тръгне по 
пътя на Евангелието, тогава ние му разкриваме по-пълно истинската Божия мъдрост, 
която обхваща и небето и земята, и безначалното и безкрайното. И не само ние, но най-
вече благодатта на Св. Духа, изпълваща искрено вярващите и право живеещите по 
вярата (2, 6-16). 
 Ст. 17. Не посла бо мене Христос крестити. Отначало апостолът представя 
причината, по която не кръстил 
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мнозина. Не съм пратен, казва, на това. На апостолите Спасителят заповядал: шедше 
научите, - крестяще (Мат. 28, 19). Следователно, те длъжни били да извършват и 
едното и другото. Но понеже ап. Павла винаги придружавали помощници, посветени от 
него на Божието дело, то той, подобно на другите апостоли, тям поверявал 
извършването на своето кръщение, а сам предимно се занимавал с проповед, както му 
било заповядано от Господа направо и чрез Анания (Деян. 26, 18; 9, 15); но когато било 
нужно, извършвал го и сам. Той това и искал да каже: моята главна работа е да 
просвещавам с вярата, а повярвалите ще бъдат кръстени от други. Св. Златоуст говори: 
“да се благовествува е много по-трудно, понеже са нужни големи усилия и особена 
твърдост на духа; благовествованието заключавало в себе си всичко, затова то било и 
поверено на Павла. Благовествованието било предоставено не  на мнозина, а да кръсти 
могъл всеки имащ свещенство. Наставения във вярата и повярвалия всеки може да го 
кръсти, а да настави във вярата неверните, за това се иска голям труд, велика мъдрост, и 
дори представя опасност. Там вече всичко е направено, желаещият да приеме 
тайнството е убеден във вярата, и никак не е трудно да кръстиш такъв; а тук е нужен 
голям труд, за да промениш разположението, да изправиш нрава, да унищожиш 
заблуждението и да насадиш истината. Така и сега ние повярваме това дело 
(кръщението) на най-простите от презвитерите, а проповедта на учението на най-
благоразумните; понеже тук е нужен труд и усилие. Затова и сам той говори: 
прилежащии добре пресвитеры сугубыя чести да сподобляются, паче же 
труждающися в слове и учении (1 Тим. 5, 17). Понеже както за обучението на 
ратоборците е нужен учител мъжествен и изкусен, за да възложи венеца на победителя 
може и неизкусният в борбата, макар венецът и да прославя победителя, така и в 
кръщението; макар без него да е невъзможно да се спасим, но не велико дело извършва 
оня, който кръщава, понеже приема разположения и приготвения за това”. – Не в 
премудрости слова, да не испразднится крест Христов. Аз не проповядвам слово, 
изкусно украсено чрез красноречие и приправено с всевъзможни съображения на ума. 
Аз съм пратен да благовествувам без тия оръдия на човешката мъдрост, пратен съм да 
предлагам една гола истина за кръста Христов, - да говоря: Бог се въплъти, пострада, 
умря на кръста и ни спаси; вярвайте на това и ще се спасите. Така аз всякога правех и 
правя: не боядисвам словото, не обвивам кръстната смърт в патетични картини, не 
измислям никакви умствени съображения за необходимостта и пригод- 
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ността на такава смърт към делото на нашето спасение. Аз предоставям на самата гола 
истина да действува върху сърцата и умовете, без помощта на човешки пособия. Тя и 
намира своето. Както, ако доближим магнит до частици от разни метали, магнитът от 
всички тях ще избере и привлече железните частици, така, когато простирам словото на 
благовестието пред цяло събрание хора, моето слово само намира своите, и ония, които 
са от истината, сами към него се обръщат и се прилепват. Туй, дето моето слово указва 
такова действие, трябва да се припише не на моята реч, а на самата гола, неукрасена 
истина. Бог умря на кръста и ви спаси. Ако аз бях взел да я украсявам, то с нея би 
станало същото, което и с магнита, когато го обвием с онова, което му пречи да 
действува на желязото. Ако аз бях обвил кръстното слово с красиви думи и 
съображения на човешката мъдрост, - аз бих му преградил пътя да действува на 
простите сърца. И с това бих опразнил неговата сила и никого не бих обърнал. – И до 
сега едно от силните доказателства за истинността на Евангелието служи тъй, че то 
победило света със своята безхитростна простота. Св. Златоуст ясно изобразява това: 
“Апостолите не били из мъдреците, не по липса на дарования, но за да не претърпи 
вреда проповедта. Мъдреците не съдействували на проповедта, а й вредили; а 
немъдреците я закрепвали. Проповедта удържала победа не чрез човешката мъдрост, а 
чрез Божията благодат. И тъй, когато ще говорят, че апостолите били хора прости, то 
ние ще прибавим, че те били и неучени, и некнижни, и бедни, и незнатни, и немъдри, и 
неизвестни. Не за безчестие, а за слава на апостолите служи онова, че те, бидейки 
такива, се явили по-славни от цялата вселена. Понеже тия прости, некнижни и неучени 
победили мъдрите, силните и държавните, които се хвалели с богатство, със слава и с 
всичко външно, и ги победили така, като че това не били хора. Тук е ясно, че велика е 
силата на кръста и че всичко това е извършено не с човешка сила. Понеже такива дела 
не са в природата на нещата, а по-горе от природата.” 
 Ст. 18. Слово бо крестное погибающим убо юродство есть, а спасеным нам 
сила Божия есть. Кръстното слово или словото за кръста е това: Бог, като се въплъти, 
умря на кръста и ни спаси; вярвай в Него и ще се спасиш. Погинващите и спасяваните 
като че ли са определени – едните за загиване, а другите за спасение. Но християнската 
вяра ни убеждава, че целият живот на човека е дело на неговото свободно 
произволение, и ако той загива, сам себе си губи, и ако се спасява, не против волята 
била влечен към спасението. Апостолът взима едните и дру- 
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гите лица такива, каквито те се явявали пред лицето на неговата  проповед. Говори той 
слово в синагогата, в ареопага, или в частен дом: едни се надсмиват, други задават 
въпроси, а трети, мълчешката като скриват словото в сърцето, скришом идват при 
апостола в къщи, и окончателно се обръщат. Кой е привлякъл последните? И кой 
отблъснал първите? Не знаем кой, можем само да кажем и прибавим: че не Бог 
отблъснал първите, понеже Той желае всички да се спасят; не Той един влякъл и 
последните, понеже ако Той бе захванал да влече всекиго, то всички щяха да бъдат 
спасени. Макар тук да има нещо непостижимо, но едно е несъмнено, че нищо няма 
противно на Божията благост и правда. Св. Златоуст говори: “за смъртно страдащите 
бива неприятна и здравата храна, неприятни са другарите и близките, които те често и 
не узнават и дори се отегчават от тяхното присъствие. Така обикновено бива и със 
страдащите душевно: те не знаят, какво е нужно за спасението, и се отегчават от ония, 
що се грижат за тях. Това става не от свойството на самото дело, а от болестта. Както 
побъркалите се умствено не търпят ония, които се грижат за тях, и дори ги порицават, 
така постъпват и невярващите. Нека плачем за тях, за онуй, че словото за кръста, което 
е премъдрост и сила, за тях е безумие. Такива хора невъзможно е да се убедят чрез 
човешка мъдрост; и ако вземеш да ги убеждаваш по такъв начин, то ще получиш 
обратното: понеже за онуй, що превишава разума, е нужна само една вяра. Всъщност, 
ако ние посредством съжденията на разума поискаме да им обясняваме, как Бог станал 
човек, като се поселил в утробата на Дева, и не признаем туй за предмет на вярата, то те 
само ще се смеят. Желаещите да постигнат туй посредством разума, те именно и са 
погибающие”. 
 Ст. 20. Че Бог посрамява премъдростта на премъдрите, говори апостолът, 
представям ви доказателство: ето кръстат, словото за който спасява вярващите. 
Неговата спасителност не може да се отхвърля, понеже опитите от туй са пред очите на 
всички: чуват кръстното слово, вярват, приемат кръщението, и се явяват нова твар; 
нови те чувствуват себе си, нови ги виждат другите. Друг у тях ум, други чувства, 
други дела. Ония, които преди час били същото, което другите, след излизане от 
къпелта станали съвсем други. Там те получили нещо от кръстната сила. И тъй, не е ли 
спасителна силата на кръста? Но ще ли ни я обясните? Де сте вие премъдрите? Де сте 
книжниците? Де сте съвъпросниците (упражнените в изкуството на словопрение)? 
Елате, вдълбо- 
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чете се с вашата премъдрост в това дивно дело и разтълкувайте ни, как тъй, само 
повярвай, че Бог умрял на кръста за нашето спасение, и кръсти се, и отведнъж ставаш 
съвсем друг! Ето ви цели общества от тия обикновени по дивен начин хора! Не показва 
ли Бог чрез това дело, че цялата премъдрост на тоя век е безумие? 
 Ст. 21. Спасявал – говори апостолът – Бог чрез мъдрост, но не разбрахме и не се 
възползувахме; Той и благоволил сега да спасява чрез безумна проповед, т.е. нашата 
мъдрост се показва безумие. Чрез каква премъдрост хората не разбрали Бога? Чрез 
оная, която Той вложил в нас, чрез разума, способен да различава доброто от злото, да 
познава Бога и да му въздава съответното поклонение. В каква премъдрост не разбрал? 
В премъдрото устройване на света, дето Бог такива осезателни следи от Себе си 
отпечатал, че непознаването Него в творението е неизвинително “Понеже светът не 
искал да познае Бога посредством тая премъдрост, то Той ни научил с мнимо безумна 
проповед не чрез съображенията на ума, а чрез вярата. Дето е Божията премъдрост там 
няма нужда от човешка. Апостолите отивали не с мъдрост, а с вяра, и се явили по-
мъдри и по-високи от външните мъдреци. Бог погубил тая премъдрост, като ни се 
открил чрез Павла и подобни на него мъже и показал, че тя е безполезна. Понеже за 
приемане евангелската проповед нито мъдростта никак не помага на мъдрия, нито 
невежеството никак не препятствува на неучения” (Злат.). 
 Ст.22-23. Бог – говори апостолът – ни избра и прати да проповядваме спасение и 
на юдеите и на елините. Ние така и правим; където отиваме, и на юдеите и на елините 
говорим: вярвайте в разпнатия Христа и ще се спасите. Гледайки на нас, всеки би могъл 
да ни каже: не е ли безумие да се води такава проповед? Какъв успех можете да 
очаквате от нея! Такава проповед за юдеите е съблазън. – Исус Христос, живеейки сред 
юдеите, оставил подир Себе Си благоговейна памет и със Своя нравствен характер, и с 
учението, и със знаменията. Паметта за туй много би могла да съдействува на 
проповедта. Но кръстната смърт всичко разстроила. Понеже в очите на юдеина смъртта 
на кръст е небесно наказание. Между туй проповедта им говорела: вярвай в Разпнатия и 
ще се спасиш. Мисълта за разпятието ги съблазнявала, и те отвръщали слух от тая 
проповед. Иудее знамения просят – юдеите все повече и повече знамения търсят, като 
не се удовлетворяват от ония, които 
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виждат. Много знамения показвал Спасителят. И обаче те, като видели много от тях, 
идват при Него и говорят: Учителю, искаме от Тебе знамение да видим. Под знамение 
просят може още да се разбира – искат някое поразително знамение, от рода на ония, 
които Мойсей направил при извеждането на евреите от Египет и при прекарването им 
през морето. Елини премудрости ищут. На елините представи някаква мъдра 
философска система и я предложи в привлекателна форма; а тях предлагат разказ за 
най-неприятното събитие – разпъване на човек, и им говорят: вярвайте и ще се спасите. 
Какво друго от тях може да очаква проповедникът, освен: что хощет суесловивый сей 
глаголати (Деян. 17, 18)? Учението за спасението чрез кръстната смърт на въплътения 
Бог, както то е разкрито после от апостолите, представя най-възвишена и най-стройна 
метафизическа система, захващаща се в предвечността, обзимаща всичко временно и 
свършваща се в безкрайната вечност. Но учението в такъв обем се предлагало не в 
началото, не на новообърнатите, а на преуспелите вече в християнството, както по-долу 
и пише ап. Павел (2, 6 и нат.). А в началото проповедта всякога била проста: Бог се 
въплъти и умря на кръста; вярвай и ще се спасиш. На елина тая проповед не могла да не 
се покаже безумие. Какъв Бог е, когато е разпнат? Ако е разпнат, значи Себе Си не 
могъл да спаси: как пък може Той да спасява другите, - и то всички, цялата вселена? 
Туй на нищо не прилича. 
 Ст. 24. Проповедта, които била за всички съблазън и безумие, за званите из 
юдеите и елините представяла божествена сила и божествена премъдрост. Как ставало, 
че званите души, без да гледат на тай показваща се съблазън и на това видимо безумие, 
проникнали чрез това грозно покривало и виждали в съществото на проповедта 
спасителна сила и премъдрост, това е тайна Божия. Ап. Павел и не обяснява това, а 
само свидетелствува, че така било. Така било туй с душите, които по-горе апостолът 
нарече спасявани, а туй именува звани. Едното и другото указва на Божието избиране, 
и макар разбира се не без участие на човешкото съизволение, тъй обаче, че човешката 
мъдрост в туй нямала никакво участие. 
 Ст. 25. Зане буее Божие пребудрые человек есть: и немощное Божие крепчае 
человек есть, т.е. което Бог нарежда и вкарва на живота, то, макар на нашата мъдрост 
да се показва безумно и немощно, всъщност е по-премъдро от всичко мъдро, що могат 
да измислят хората, пи по-силно от всичко, що могат да направят човеците. 
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Св. Златоуст говори: “каквото не могли да направят философите посредством 
разсъжденията, то е направено от показващото се за безумие. Кой е по-мъдър? Оня ли, 
който убеждава мнозина, или оня, който не убеждава никого? Платон колко се е старал 
да докаже, че душата е безсмъртна, но не казал нищо ясно и не убедил никого! 
Напротив, кръстът чрез неучените убедил и обърнал цялата вселена, убедил не в 
маловажни предмети, но в учението за Бога, за истинското благочестие, за евангелския 
живот и бъдещия съд. Което с благодатта Божия извършили митарите и рибарите, туй 
същото и философи, и ритори, и владетели, и изобщо цялата вселена, при безбройни 
усилия, не могли дори и да си представят. Какво не направил кръстът? Той въвел 
учението за безсмъртието на душата, за възкресението на телата, за презрението 
настоящите блага и надеждата за бъдещите блага; той направил хората ангели; чрез 
него всички и навсякъде станали любомъдри и способни за всяка добродетел. Така, 
безумното Божие е по-премъдро и немощното Божие е по-крепко от човеците”. 
 Ст. 27-28. Бог избрал необразованите, невежите (буяя), бедните, които нямали 
никаква тежест в обществото (немощная), хората от просто звание, низки произход 
(худородная и уничиженная), които от всички били смятани за нищо (не сущая), за да 
посрами образованите, пъчещите се със своето образование и знания, силните с власт и 
богатство. Благородните, влизайки в съприкосновение с унижените, виждали в тях 
високо благородство на нрава, чувствата и разположенията, които сами нямали и които 
не им давало рождението по плът; силните виждали в немощните власт над себе си, не 
нарушавана от никакви страсти, и спокойствие на духа, непоклатно от никакво 
стечение на неблагоприятните външни обстоятелства, виждали власт и спокойствие, на 
които били сами чужди и които не им давала тяхната външна власт; премъдрите 
виждали в невежите светли понятия за всичко – и за Бога, и  за света, и най-вече за 
човека, защо е той на земята, какво го очаква зад гроба, и как да се направи, за да се 
премине там не на мъки, а на блаженство, - виждали понятия, пред които техните 
собствени, с такъв труд добити, нищо са и по оскъдност, и по недалечност, и по 
тъмнота и по неопределеност. Като виждали всичко туй, видните лица по външност не 
могли да не чувствуват себе си посрамени. Чувствувайки се посрамени, те често пъти 
захвърляли всичко, що смятали ценно, обръщали се към вярата и встъпвали смирено в 
обществото на ония, които преди за нищо не считали. Така Бог устроил, понеже 
невъзможно било иначе да се отвлекат 
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умовете от плътското и видимото, освен като се представи пред очите им така 
поразително предимството на духовните съвършенства, при външна невидност и 
лишения от плътски предимства. 
 Гл. 2, 2. Точию Иисуса Христа и Сего распяти. Тия думи на апостола не 
отхвърлят мисълта, че неговите беседи засягали и други предмети на вярата. С тях 
апостолът иска да утвърди, че за каквото и да почнал да говори, винаги изхождал от 
кръста и към него се връщал. Разпнатия Бог господствувал над всичко в беседите му с 
коринтяни. Самото слово за Разпнатия е кратко: Бог се въплъти и за нашето спасение 
умря на кръста; вярвайте в Него и ще се спасите. Но като се говори за необходимостта 
от отиване при Него, трябва да се каже, че ние падналите сме прогневили Бога и да се 
спасим сами не можем; щом кажем, че ние сме паднали, трябва да кажем и за 
първобитното състояние, а нататък и за творението с промишление, а още по-нататък и 
за Св. Троица. Като кажем за въплъщението на Христа, за Неговото учение и чудеса, за 
Неговото разпятие, трябва да кажем и за възкресението, възнесението и слизането на 
Св. Дух над апостолите и пр. Всички тия предмети, влизайки в беседата нищо излишно 
не вкарвали в нея, а правели само речта за Христа разпнатия закръглена. Тия предмети 
като че са много, но всички те се свеждат на реч за Разпнатия, така че апостолът, и за 
много говорейки, говорел само за Христа Иисуса, и при това Разпнат. 
 Ст. 3. И аз в немощи. Под тая немощ св. Златоуст и други тълкуватели разбират 
страданията и преследванията, които апостолът твърдял в Коринт; други разбират 
болест, от която той заболял там, а трети – слабото телосложение на ап. Павла. 
 Ст. 4. Слово (lo,goj) – частна беседа; проповедь (kh,rugma) – обществена 
проповед. В препретельных (peiqoi/j) словесех – в убедителни, убеждаващи думи. Иска 
да каже, че неговото слово не било приправено с обрати и приеми, каквито обикновено 
употребява човешката мъдрост, за да убеди някого и склони на своя страна. Силата на 
неговата проповед се състояла в явлении Духа и силы, т.е. се съпровождала от знамения 
и убеждавала. 
 Ст. 6. Спасителят говорел с притчи. Оня, който имал семе от живот по Бога, и 
под притъчната обвивка могъл да види скритото съкровище; а после, като се прилпвал 
чрез вярата към Него и встъпвал в числото на учениците, наред с тях получавал пълно 
обяснение 
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на скритото. Същото било заповядано и на апостола да прави да предлага на всички 
кръстното слово, просто без поправки и съображения на ума. Който, без да гледа на тая 
простота, пристъпвал към вярата, и чрез кръщението встъпвал в числото на вярващите, 
т.е. ставал съвършен християнин, той слушал вече пълното разкритие на християнската 
мъдрост. За това тук и говори апостолът, като пояснява същевременно, че иначе не 
може да се действува, понеже за усвояване християнската мъдрост е потребна 
благодатта на Духа Светаго, която се дава вътре във вярата. Само духовният разбира 
християнската мъдрост; а духовен прави Духът Божи. Премудрость же глаголем в 
совершенных. Под премъдрост се разбира най-пълното разкриване на извършеното от 
Спасителя чрез кръстната смърт спасение и усвояването туй спасение посредством 
вярата. Всичко туй апостолът разкрива тук-таме в посланията, особено в посланието до 
Ефесяни и в посланието до Колосяни. А в постигане отношенията към Бога 
християните постепенно, според степента на нравственото съвършенство, се въвеждат 
от благодатта на Духа. Постепенно се разкрива духовната, божествената област, и туй 
разкритие няма край. Под совершенных се разбират изобщо вярващите, на 
противоположност на невярващия свят, или само съвършените във вярата, сравнително 
с младенците по ум (14, 20). Под князей века се разбират изобщо началниците, 
пазителите на заведените в тоя век порядъци, светските главатари – философите, 
ораторите, писателите, които често бивали народни управители. Наречени са 
началници веко сего,  понеже тяхната власт не се простира по-нататък от настоящия 
век, поради което и е прибавено: престающих, и по такъв начин нищожността на 
външната мъдрост се доказва както от самото нейно свойство, така и от свойството на 
ония, които я обладават. 
 Ст. 7. Премудрость Божия в тайне сокровенную. Апостолът говори за 
божествената премъдрост, която се открила в делото на нашето изкупление. Това 
изкупление е изпълнено с тайни, и затова премъдростта се нарича тайна; 
предназначена за откриване още преди вековете и захванала да се открива още във 
ветхия завет, тя толкова била скрита, че най-добрите умове едва прозирали в нея. Св. 
Златоуст говори: “Тайна тя се нарича и затова, че ние съзерцаваме в нея не онова, що 
виждаме, но едно виждаме, а на друго вярваме. Такова е свойството на нашите 
тайнства. Иначе гледам на тях аз, иначе неверният. Чувам, че Христос станал роб, и се 
удивявам на Неговия промисъл; чува неверният, и смята това за безчестие. Слушам, че 
Христос е разпнат и умрял, и 
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се удивявам на Неговото човеколюбие; слуша неверният и приписва това на Неговата 
немощ и безсилие. Слушайки за възкресението, той нарича това басня; а аз се уверявам 
в туй от самите събития и се покланям на Божието домостроителство. Слушайки в.за 
кръщението, той с и представя една вода; а аз виждам не само видимото, но и 
невидимото очищение на душата, извършвано от Духа. Той мисли, че в мене е умито 
само тялото; а аз вярвам, че и душата е станала чиста и свята. Така е и по отношение 
към всички тайнства”. 
 Ст. 8. Никтоже от князей века сего разуме. Под князей се разбират същите 
главатари и ръководители на живота по началата на човешката мъдрост, за които се 
говореше по-горе. Понеже се говори за разпятието, то тук се разбират Пилат – 
представител князей века из езичниците, и Ирод и Кайафа с първосвещениците и 
книжниците – представители князей века из юдеите. 
 Ст. 9. Якоже есть писано. Такова място няма във ветхозаветните Писания. Но 
апостолът го взима от духа на цялото Писание, или, като взел мисълта от духа на 
Писанието, думите за изразяване взел из различни места на същото Писание. (Напр. Ис. 
64 ,4; 52, 15). 
 Ст. 10-11. Св. Дух знае всички Божии тайни. Апостолът това обяснява чрез 
общопонятно сравнение. Каквото и да става в духа на човека, всичко това е скрито от 
външните хора чрез тялото, а самият дух на човека, съзнаващ себе си, всичко туй знае и 
не може да не знае; понеже всичко туй в самия него става. Така и Божият Дух в Бога 
всичко знае, понеже всичко, що е в Бога, е в Него – неразделния от другите лица на Св. 
Троица. И Син Божи всичко знае. И Бог Отец всичко знае. Веденето е неразделно в 
Божеството и еднакво принадлежи на всички Лица. 
 Ст. 13. Духовная духовными сразсуждающе (sugkri,nontej) – духовните с духовни 
сравнявайки, съобразявайки. Човешката мъдрост избира за разсъждение земни, телесни 
предмети; духовната, божествената мъдрост избира духовни предмети и, като ги 
предлага на хората, употребява и средства духовни, доказателства от духовни 
предмети. Така, по забележката на блаж. Теодорит, за потвърждаване Новия Завет се 
привеждат свидетелства от Ветхия, който също така е духовен. Някои тълкуватели, като 
противополагат той стих на следващия, разбират тук духовни хора, на които апостолът, 
съобразно с тяхната духовност, предлага и предмети духовни. 
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 Ст. 14. Душевен человек. Това е също, което и плътски, естествен, невъзроден 
човек, зает само с плътски или житейски сметки и грижи, употребяващ своите душевни 
и телесни сили за достигане своите временни цели, ограничаващи се само със земния 
живот. В тоя смисъл има и мъдрост душевна (Як. 3, 15). Такъв човек е противоположен 
по своите свойства и действия на духовния човек, който има висши, духовни цели: 
прославянето на Бога и уподобяването себе си на Бога; и средствата, употребявани от 
него за достигане тия цели, са също така духовни: вярата и тайнствата или, по-точно, 
благодатта на Св. Духа. Душевният човек не приема нищо духовно и не може да 
приеме – зане духовне востязуется (avnakri,netai, понеже туй нещо духовно се обсъжда, 
а той не разбира и не вижда други потребности, освен ония, които съставят 
принадлежност на тоя човек. 
 Ст. 15. Духовный ни от единаго востязуется. Духовният човек и духовният свят 
са твърде високи и недостъпни за разсъждението и разбирането на естествените хора; и 
в същото време, когато духовният разбира всичко физическо и душевно, него самия 
никой не може да разбере, освен, разбира се духовните като него същества и Дух Свети. 
Той сам е в състояние да учи другите, а да бъде обучаван от другите няма нужда, 
понеже се е удостоил с благодатта в Духа (Теодор.). 
 

б) Значение на апостолите в проповедническото дело (3 и 4 гл.) 
 

 Вторият извор на споровете, що разделяли коринтяни, било неправилното 
понятие за онуй – що са апостолите, а след тях, и другите учители в делото на 
проповедта, и ако се съди за тях, то от какво становище трябва да се съди. Едното и 
другото обяснява тук ап. Пател, като насочва речта за вразумяване главатарите, които 
предизвиквали разделенията. С тая цел апостолът показва, първо, че апостолите са само 
работници на нивата Божия (гл. 3) и второ, че трябва да ги съдим не по нещо външно, а 
по онуй – верни ли са те на своето призвание и назначение (гл. 4). 
 Високата божествена премъдрост, като занимаваща се с духовни предмети, може 
да бъде съобщена само на духовни хора. Но коринтяни си остават още в степента на 
младенци, за които е нужна мека храна; и дори нещо повече: те още са плътски, понеже 
между тях стават спорове на предимствата на тоя или оня учител, тогава когато всички 
учители са Божии служители и сами по себе нищо не значат, а всичко значи Бог (3, 1-
8). С други думи, учителите на вярата са строители, издигащи 
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Божието здание върху основата, положена от Самия Бог над Иисуса Христа, и всеки от 
тях заслужава награда съобразно с онуй, какъв материал е употребил за постройката (9-
15). Признавайки себе си за храм или Божие здание, въздигнато чрез Божията мъдрост, 
християнинът не трябва и да търси друга мъдрост, освен божествената, не трябва и да 
търси друга мъдрост, освен с Христа (16-23). Съществувалите в Коринт партии поради 
учителите, като се стараели да възвисят достойнството на своя представител, 
унижавали и осъждали учителите от друга партия. Апостолът указва на истинското 
становище, от което трябва да се гледа на учителите на вярата. Те не са повече от 
служители на Христа и строители на Божиите тайни. В учителя поради това е важна 
преди всичко верността на оня дълг или служение, към което той е призван; но в тоя 
случай за него, както и за другите служители на църквата, един е съдия – Господ, 
Комуто той ще даде отчет, като на домовладика, понеже нито той, нито някой друг има 
нещо свое; следователно, няма и с какво да се хвалят (4, 1-7). Ако пък коринтяни се 
хвалят със своите дарования, и ако това станало от изобилие на тия дарования то той би 
желал, щото те винаги да се ползуват от тия дарования проповедниците на Евангелието 
се подлагали и се подлагат на всевъзможни оскърбления, беди и лишения (8-13). 
Вразумявайки коринтяни като деца и смятайки себе си предимно техен баща, апостолът 
им известява, че е пратил у тях Тимотея да им напомни за неговото учение и да вразуми 
възгорделите се от успеха на своята проповед в Коринт (13-21). 
 Гл. 3, 1. Но яко плотяным. Защо сам не е предлагал на коринтяни високи истини, 
апостолът обяснява, че наистина не е предлагал, но причината на това не е в него, а в 
тях самите. Не можех аз, казва, да ви възвестявам високи истини като на духовни, 
когато вие сте плътски, или като на мъже съвършени, когато вие сте младенци. 
Плътски в смисъл, че още не съвсем се освободили от плътския и душевен начин на 
мисли и цели. Те вече повярвали и били приели кръщение, оживели духовно; но 
плътското и душевно мъдруване още живо било у тях и се вмесвало в духовната област, 
както се види дори в употребяването извънредните дарове на Св. Духа. Апостолът ги 
нарекъл плътски; но, за да докаже, че тая плътност не е такава, каквато у некръстените, 
прибавя, че те са младенци о Христе. У некръстените и наченка от духовен живот няма, 
а у тях тя съществува, те вече се възродили, но роденият в тях нов чо- 
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век е още в младенческото. Ако ап. Павел, като живял с тях година и половина, не е 
могъл да ги оправи към съвършенството в духовния живот, то трябва да се признае за 
несъмнено, че външната образованост, блясъкът на живота, изтънчеността на 
житейските нрави и вкусове – с което се отличавали коринтяни – служили за най-
голяма пречка към християнското съвършенство. Св. Златоуст говори: “но как той 
нарича плътски хората, които получили толкова дарове от Духа и които той в началото 
на посланието превъзнасял с такива похвали? Също така, както били плътски ония, на 
които говорел Господ: отидите от Мене, не вем вас, делающии беззаконие (Мат. 7, 23), 
макар те да изгонвали бесове, да възкресявали мъртви и да изричали пророчества. 
Следователно и оня, който извършвал знамения, може да бъде плътски. Така Бог 
действувал и чрез Валаама, откривал бъдещето насъне и на Фараона и Навуходоносора; 
и Кайафа пророчествувал, сам незнаейки що говорел. Често това се извършва и чрез 
недостойните. Миряните живеят благочестиво, а свещениците порочно, и ако би 
благодатта всякога търсеше достойните, то не щеше да има нито кръщение, нито 
евхаристия. Но сега Бог действува и чрез недостойните, и благодатта на кръщението 
никак не търпи вреда от живота на свещеника, защото иначе и приемащият би търпял 
вреда. Макар това да става рядко, но това става. Говоря туй затова, да не би някой от 
предстоящите, като наблюдава живота на свещеника, да се съблазни относно 
извършваните от него тайнства. Човек нищо не принася в тях от себе си, но всичко това 
е дело на Божията сила”. 
 Ст. 2. Млеко апостолът нарича първоначалното християнско учение, излагано 
обикновено в катехизиса, или още по-кратко, в символа на вярата (Евр. 5, 12; 6, 1 и 
нат.). 
 Ст. 3. Най-ясни признаци на плътски хора апостолът смята завистта, споровете и 
разногласията (распри – dicostasi,ai). Произтичайки главно от самолюбието на човека, 
тия пороци служат за защитаване и закрепване естествените нужди на човека. По 
человеку ходите – постъпвате като хора невъзродени. 

Ст. 9. Ние сме, казва апостолът, сътрудници, съроботници (споспешници – 
sunergoi,) на Бога, а вие сте Божие земледелище, нива (тяжание - gew,rgion), Божие 
здание (oivkodomh,), - не завършено и празно стоящо, но здание в процеса на 
съграждането, вие сте – съграждано от Бога здание. “Ако вие сте Божия нива, то трябва 
да носите името не на обработващите, а Божието, понеже нивата се на- 
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рича с името не на земеделеца, а на нейния господар. Божие здание есте. Така също и 
зданието принадлежи не на строителя, а на господаря. Ако вие сте здание, то не трябва 
да се разпадате на части, иначе, няма да има здание. Ако вие сте нива, то не трябва да се 
разделяте, но да се ограждате с една ограда на единомислие.” (Злат.). 
 Ст. 10. Снабден с благодатни пособия, т.е. и с знаене Божията премъдрост, и с 
нравствена сила, и с дар на чудотворби, апостолът, като знаещ своето дело строител, 
турил основата на Божието здание из коринтяни и го възвел до някоя пълнота. Макар 
Павел не само основание е турил в Коринт, но и здание издигнал, защото всеки от 
коринтяните бил вече пълен християнин, и всички заедно съставяли настояща Божия 
църква, в духовното съграждане делото така върви, че всяко предшествуващо 
състояние служи като основа за последващото, макар то в съществото си да представя 
пълно здание. Аз, говори апостолът, турих основата, а друг строи върху нея, друг 
възгражда зданието. Тоя възградител трябва внимателно да вникне и достатъчно да си 
уясни, как трябва да въздига зданието. Макар от мене само основата да е  турена, но тук 
вече е дадено и пълното предначертание на зданието. Във веществените здания 
основата указва и глава на цялото здание, и неговия характер, и от какви материали то 
трябва да бъде построено. Който се наема да гради, той трябва да блюдет, како 
назидает. Кого има предвид тук Павел? Като основал църквата в Коринт, апостолът 
заминал за друго място; след него дошъл Аполос и продължавал съграждането на 
църквата. Тоя последният продължил делото съвършено в духа на ап. Павла, 
следователно, вярно, безукоризнено. Не него и има Павел предвид. Но когато и Аполос 
заминал от Коринт, там се издигнали по-способните, по-образованите, по-говорливите 
от местните мъдреци и се явили в качество на вождове за малките братя. На тях и цели 
апостолът. Но понеже и всеки християнин е от мъничък образец църква, и също така е 
получил от апостола основание в себе си за съграждане спасението чрез вярата в 
Господа, то и всеки трябва в туй да види добро напомнюване за себе си. 
 Ст. 11. Основания бо иного никтоже может положити. Историческият 
Христос, именно като Богочовек и Изкупител е основа и краеъгълен камък на 
истинското християнство и на истинско благочестивия живот на всеки християнин. 
Дето се отхвърля този камък, там пада цялото здание на вярата и благочестието. 
Пророците и апос- 
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толите (Еф. 2, 20) се наричат основания на църквата в своето учение, което цяло се 
отнася към Христа. Следователно, ап. Петър и другите апостоли могат да се наричат 
вторични основания в оня смисъл, че те изповядвали и учели, какво Христос е Син 
Божи, Спасител на света (Мат. 16, 16-18). 
 Ст. 12-15. Аще кто назидает на основании семь, злато, сребро, камение 
честное, дрова, сено, тростие: когождо дело явлено будет. В основата на църковното 
здание е турено учението за Иисуса Христа. Върху това основание може да се 
продължава постройката из разни материали. Апостолът само иска, щото всеки да 
наблюдава, какви материали употребява за постройката. Под тия строителни материали 
могат да се разбират добрите или лошите дела на строителите; но понеже тук под 
здание трябва да се разбира църквата, а под строители – пастирите и учителите на 
църквата, то под материали, из които се съгражда църквата, най-естествено е да се 
разбират още и обясненията, тълкуванията на вярата, предлагани на вярващите. Ония 
учители, които учат за лицето и заслугите на Христа, за оправданието и възраждането и 
за други такива членове на вярата съгласно със Св. Писание, а така също ония, които от 
това учение извличат за вярващите утешения и полезни увещания, - те употребяват за 
постройката злато, сребро и драгоценни камъни върху положената от апостолите 
основа, т.е. турят трайни материали. Дърва, сено и слама (тростие – kala,mhn) 
апостолът нарича пустите, странни и безполезни учения, каквито били във времената на 
апостолите преданията на юдейските старци и човешките мнения. Но каквито и да са 
употребените строителни материали, когождо дело явлено будет, понеже ще настъпи 
някога денят на страшния съд, когато ще бъде произнесена присъда над делата на 
всекиго, и когато ще се прояви достойнството на проповядваното учение. Тоя ден чрез 
огън ще се открие и тогава именно егоже аще дело пребудет, еже назда, мзду 
приимет, а егоже дело сгорит, отщетится, (zhmiwqh,setai). Т.е., оня из учителите, 
който върху добрата основа полага недоброкачествени материали, сено и слама, празни 
и безполезни обреди и умствувания, той не ще получи никаква награда, понеже 
неговият труд ще се окаже празен и нищожен. Но при туй апостолът прибавя, че сам он 
спасется такожде, якоже огнем. Като се съди по противоположността на мисълта на 
тоя стих с предидния, би трябвало да се очаква, че употребилият в дело лоши 
материали не само ще изгуби напразно своя труд, но и сам ще бъде осъден; между това 
апостола той като че ли трябва да се спаси. Св. Златоуст тоя израз разбира иронично, 
т.е. че не само делото на строи- 
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теля ще изгори, но и сам той няма да се спаси. Както построилите си дом из 
леснозапалчиво вещество, в случай на пожар, изгубват всичко и сами се подлагат на 
най-голяма опасност да загинат; ако пък и се спасяват от смърт, то с голям труд и често 
с изгубване и повреждане на членовете, с подпалена дреха, с обгорели коси, с изгорени 
членове, - така и неразумните учители на вярата, разпространяващи безполезни и 
суетни учения, развратяващи лековерните хора с празните разказвания на своите 
измислици, подлагат себе си на най-голяма опасност да загинат и, ако останат 
неразкаяни, няма да се спасят от огъня на вечното мъчение. 
 Ст. 16. Употребеното веднъж сравнение на църквата със здание апостолът 
пренася и към всеки вярващ. Християнинът е не само жив камък (1 Петр. 2, 5), но и сам 
става жилище, малък храм на Духа Светаго (Рим. 8, 9-11). С туй се възлага на всеки 
вярващ обязаност да пази себе си от развала и осквернение и да се старае да украси 
Божието жилище с дела, съобразни и с Божието величие и святост. 
 Ст. 18. Аще кто мнится мудръ быти в вас. За по-голям успех в унищожаване 
разприте, апостолът указва техните причини в надменността на учителите със своята 
мъдрост, и в излишното уважение към тях от страна на техните привърженици. 
Предпазвайки коринтяни от едното и другото, апостолът съветва желаещия да бъде 
мъдър в тоя век да стане безумен, т.е. да се показва такъв или, по-точно, да приеме с 
вяра и да изпълнява онова учение, което се счита за безумие. Това е, първо, учението за 
изкупителната смърт и заслугите на Иисуса Христа, което у елините и другите народи 
се смята за безумие (1, 23); второ, учението за благочестивия или добродетелния живот. 
На езика на свещените писатели премъдрост се нарича благочестието, а мъдреци – 
благочестивите. В противоположност на тая Божия премъдрост, премъдростта на тоя 
свят пред Бога се явява безумие. Защото мъдреците на тоя свят търсят разрешение на 
земните задачи и постигане на своите цели със своите сили и средства, като 
пренебрегват предлаганите от Бога средства и съдействие, често пъти без да знаят 
добре своята цел. И, разбира се, те се заблуждават в своите действия и не могат да 
постигнат онова, към което се стремят. А при такова положение те не могат да бъдат 
наречени мъдри. 
 Ст. 21-22. Не се хвалете с човеци – увещава апостолът коринтяни, - понеже не 
вие трябва да принадлежите на тоя или оня учител, а те трябва да принадле- 
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жат им, т.е. те трябва да ви служат за вашето спасение. И не само учителите, но и 
целият свят, и животът и смъртта, и настоящето и бъдещето – всичко е предназначено 
от Бога да служи за вашето спасение и поради това всичко е ваше, а вие сте Христови, 
т.е. принадлежите на Христа и по творение и по изкупление; трябва да принадлежите 
Нему и по вашата любов към Него; понеже който обича някого, той вече му се предава, 
принадлежи нему. 
 Гл. 4, 1-5. Вие захванахте да съдите за нас, говори апостолът, по личните 
свойства на всекиго – по красноречие, по просторечие, по представителност външна, по 
бедност, – и паднахте в заблуждение. Ако вече се съди за нас, то трябва да се съди само 
от тая страна – кой как е верен на Господа, Който ни е поръчал Своето дело. Но за туй 
кой може да съди, освен Господ? Аз и не смятам за важно, кой как за мене съди; и сам 
за себе си не съдя, като предавам съда на Господа. Така постъпвайте и вие: не съдете 
преждевременно. Ще дойде Господ, всичко ще обсъди, и всекиму ще въздаде по делата. 
Яко слуг и строителей (oivkono,mouj). Както богатия домакин има слуги и икономи, 
разпоредници по разните части, така и Иисус Христос – Владиката на всички духовни 
съкровища, има слуги и икономи, на които поверил раздаването на съкровищата и 
устрояването на Неговото дело на земята. Но както слугите и икономите в дома на 
господаря нищо свое нямат, а всичко е господарско, така и у апостолите нищо свое 
няма, всичко е Христово. Верният иконом нищо господарско не си присвоява, нищо не 
укрива, а всичко раздава, както е заповядано, и на всички говори, че това не е негово 
имущество, а господарско. Така и в Божието дело верността се състои в туй, че онова, 
що сме получили от Бога, не трябва да го приписваме на себе си. Има ли някой, напр., 
дар на слово или дар на говорене езици, нека не укрива в себе си тия дарования, нека не 
ги присвоява, но да ги приписва на Бога, Който дарява всичко. Истяжуся (avnakriqw/) – 
да бъда съден. От человеческаго дне – от човешкия съд, както день Господень значи съд 
Господен. Ничесоже бо в себе свем. Нищо не зная в себе си виновно пред Бога; 
съвестта ми в нищо не ме изобличава. Ако бяхме уверени, че и Божият съд е такъв, 
какъвто е нашият, то бих могъл да кажа, че аз съм прав. Но не можем никак да се 
основаваме на туй, че, когото съвестта не изобличава, тогова няма да осъди и Бог. Така 
че, макар нищо виновно да не зная в себе си, но ни о сем оправдаюся. Апостолът като 
че ли иска да каже на коринтяни: защо вие говорите, че еди-кой си е по-добър от еди-
кой си? За това безпо- 
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грешно може да съди само Оня, Който ще съди скритите наши помисли. Какво от туй, 
дето някой по външност се показват добродетелни и удивителни? Великият съдия не по 
външност ще съди. Макар ние да не виждаме нищо виновно в себе си, но не сме 
безвинни пред съда на Изобличаващия нашите грехове с точност, понеже голяма част 
от делата ни остава за нас неоткрита и неизвестна. Освен това, много от дейстивята на 
другите ни се показват добри, но се извършват не с добри намерения (Злат.). 
 Ст. 6. Сия же, братие моя, преобразих на себе и Аполлоса – тия неща, т.е. 
казаното по-горе за значението на проповедниците на вярата, че те са прости служители 
на един и същи домовладика (3, 3-5; 4, 1-2), тия неща, братя, приложих към себе си и 
Аполоса заради вас (а съвсем не за някаква наша с Аполоса горделивост и търсене 
първенство в църквата), за да се научите от нас не паче написанных мудрствовати, т.е. 
да не мислите, да не мъдрувате иначе или повече от онова, що по-горе ви написах, и да 
не един по единому гордитеся на другаго (ei-j u`pe.r tou/ evno.j fusiou/sqe kata. tou/ 
evte,rou), т.е. някой (ei-j) из за едного (u`pe.r tou/ evno.j), когото смята по-умен, по-
красноречив, да не се гордее пред други (kata. tou/ evte,rou), пред своя другар. 

Ст. 7. Кто тя разсуждает (diakri,nei)? Кой е направил изследване, кой те 
различава, отличава? Да приемем, че ти си достоен за похвала, че ти действително 
имаш дарования, и че човешкият съд не е лъжовен, и в такъв случай не трябва да 
висомъдръствуваш. Ти нищо нямаш от себе си, но всичко си получил от Бога. Кажи ми, 
що имаш такова, което не си получил, а си постигнал сам. Ти всичко си получил от 
Бога, и между това се превъзнасяш, а би трябвало да се смиряваш, понеже не 
принадлежи на тебе. 

Ст. 8-9. Се сыти есте, се обогатистеся, без нас воцаристеся. В тия апостолски 
думи се чува горчива ирония над суетното настроение и въжливо направление на 
коринтската община. Апостолът като че ли така говори: Вие вече, под ръководството на 
совите обични вождове, мислите да обладавате пълно християнско знание и всякакви 
духовни дарования; вие дори не се стеснявате да си присвоявате като настъпило вече 
онова царствено положение в света, което действително очаква християните (1 Кор. 6, 
2-3; Рим. 5, 17; Апок. 1, 6); но, което е особено бележито, вие се готвите да царувате без 
нас апостолите. О, ако вашите мечти за настъпване на обещаното царство (Лук. 
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12, 32; 19, 17) бъдеха действителност! В тоя случай и ние бихме се възцарили с вас, 
понеже нам преди всички други е обещано царуване (Мат. 19, 28 и нат.); но толкова е 
ясно вашето излъгване, че достатъчно е само да погледнете на сегашното наше (на 
апостолите) положение, за да се убедите в своето заблуждение. “Аз ви възвестявам, че 
настоящето време не е време на почести и слава, но на гонения и скърби. Виждам, че 
ние, апостолите, най-презряни сме от всички и сме осъдени да търпим постоянни 
бедствия. Ония, които посяват проповедта на благочестието, Бог наредил да бъдат 
последни като насмъртници, т.е. като че ли осъдени на смърт и достойни за всякакъв 
род смърт. Зане позор быхм миру и ангелом и человеком. Що значи: позор быхом миру? 
Не в скрито място ,казва, и не в малка част от вселената ние се подлагаме на това, но на 
всякъде и при всички. А що значи и ангелом? Можеш да бъдеш зрелище за хората, но 
не за ангелите, когато извършвано е маловажно; а вашите, казва, подвизи са такива, че 
те са достойни да бъдат зрелище и за ангелите. Яко несть наша брань с човеците, но с 
безплътните сили (Ефес. 6, 12), затова и гледа на нас такова множество зрители” (Злат.). 
 Ст. 10-13. За дето проповядваме разпнатия Христа всички ни взимат за безумни. 
И нека; ние на това не гледаме, понеже сме уверени, че това безумие е истинска 
мъдрост за ония, които с вяра приемат нашето слово. Вие това знаете по опит. Ние сме 
немощни заради Христа, нас гонят, бият, затварят в тъмници; ние нямаме никаква 
външна сила, както нямаме и външна мъдрост. Но на ония, които последват нашето 
учение, подаваме нравствена крепост, която никаква светска сила не може да 
преодолее. Хулими утешаемся – хулят ни, презрително ни оскърбяват, кълнат ни да 
дойде върху вас небесният гняв, а ние молим (parakalou/men), се подразбира, Бога, 
просим за тях от Бога всяка милост. 

Ст. 14. Не срамляя вас сия пишу – тия неща ви пиша, не за да ви засрамя, но за да 
ви вразумя (nouqetw/) като възлюбени чада. Апосотлът вече ги засрамил, но иска да 
каже, че туй направил не с лошо, ненавистно намерение, а от любов към тях. 

Ст. 15. Аще бо и мнози пестуни (muri,ouj paidagwgou,j – десет хиляди педагози) 
имате, но не многи отцы. При думите чада возлюбленная някой могъл да помисли: е 
що? Нима другите не ни обичат? – апосотлът като че ли отговаря: обичат, но не тъй 
както аз. Те са пестуни – педагози, а аз баща. 
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 Ст. 16. Блаж. Теофилакт така перифразува тоя стих: “подражавайте ми във 
всичко, не се превъзнасяйте нито с мъдрост, нито с богатство и не се делете от братята 
си; само едно смятайте за мъдрост и богатство, именно, да обичате Христа и братята”. 
Св. Златоуст извлича от тия думи общоназидателен урок: “О, какво дръзновение у 
учителя! Какъв верен образ на Христа той бил, ако и на другите посочвал тоя образ! 
Впрочем тук той не превъзнася себе си, но показва лекостта на добродетелта. Не ми 
говори: не мога да подражавам на тебе – ти си учител, и велик учител. Не такова е 
разстоянието между мене и вас, каквото е между мене и Христа, и обаче аз Му 
подражах. – Когато той пише до ефесяни, то не им предлага себе си за посредник, но 
направо ръководи всички тях към Бога: бывайте подражатели Богу (Еф. 5, 1); а тук, 
понеже обръщал речта си към немощните, представя себе си за посредствуващ. От 
друга страна показва, че и по такъв начин може да се подражава на Христа. Защото 
който подражава на верния образ, той подражава на първообраза”. 
 Ст. 18. Навярно ап. Павел още при заминаване от Коринт обещал на коринтските 
християни, в скоро време да ги посети отново или пък чрез някого ги уведомил за това. 
Като виждали, че той все още не идва, някои от коринтяни се възгордели, т.е. взели да 
действуват така, както им внушавало високото за себе си мнение, - с неуважение към 
другите и с презиране разпорежданията и правилата, наредени от ап. Павла. Апостолът 
като че ли им говори: какъв детски ум имате! Когато аз съм у вас, или има страх, че 
скоро ще дойда, вие сте в порядък. А щом аз съм заминал и ви се е показало, че скоро 
няма да дойда, вие веднага се забравихте, и тръгнаха у вас безредията. Вие като че ли 
сте деца, които в отсъствие на учителя стават нехайни и немирни (Злат. и Теофил.). 
 Ст. 19-20. Уразумею не слово разгордевшихся, но силу. “Както на войната, говори 
св. Златоуст, одържват връх не много говорещите, но много работещите, така и тук 
победата принадлежи не на говорещиет, но на действуващите. Ти се гордееш, казва, с 
красноречие. Ако сега бе попрището и времето на риторите, то ти справедливо би 
могъл да се гордееш с него; но понеже сега е времето на апостолите, възвестяващи 
истината и потвърждаващи я със знамения, то за какво ти се гордееш с излишно дело, 
нищо незначещо и никаква полза не можещо сега да принесе”. 
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 Ст. 21. Что хощете, с палицею ли прииду к вам? С тия думи апосотлът подбужда 
виновните към покаяние и изправяне. Като говори: с палицею ли, той като че ли се 
изкачва на съдийско седалище и от там произнася строгост на властта, но тя може да 
означава и наказателна сила, с каквато са наказани Анания със Сапфира (Деян. 5, 9) и 
Елима (-13, 11). Апостолът я употребил и сред коринтяни, като предал на сатаната 
кръвосмесника. Не е чудно, че и тук, като предвещавал строгостта на съда, той имал на 
мисъл да употреби в дело и такава сила, ако би поискало туй благото на църквата. 
 

Изобличение и изправа  
на нравствените недостатъци. 

 
а) Отлъчение на кръвосмесника (гл. 5). 

 
 Апостолът от верен източник узнал, че в Коринт един от християните се намира 
в престъпни връзки с мащеха си, и че коринтяни не го отдалечили от своята среда. За 
това той иска, щото коринтската църква, с дадената й от Иисуса Христа власт, при 
задочното участие на самия апостол, да предаде престъпника на отлъчване, та грехът 
му да не послужи закваска за нататъшни грехове (1-8). Като им напомня своите 
предишни заповеди за несношаване с блудниците и другите нарушители на закона, 
апостолът забелязва, че туй правило трябва предибно да се съблюдава в средата на 
самите християни, и няма нужда да се прилага то в пълна строгост към всички хора (9-
12). 
 Ст. 1. Отнюдь (o]lwj) слышится – съвсем, - или верността и несъмнеността на 
слуха означава, или неговата повсеместност, или пък и едното и другото: навсякъде се 
носи верен слух. Ни во языцех именуется – у езичниците не само не се извършва нещо 
подобно, но нито се именува. Яко некоему имети жену отчую – някой след смъртта на 
баща си взел за жена мащеха си. Връзката на кръвосмесника с мащеха си апостолът 
счита страшно блудство, най-тежък грях, понеже такава връзка била осъдена от 
Мойсеевия закон (Лев. 18, 8( 20, 11) и дори в езичниците, у които имало други родове 
кръвосмешения, възбуждала всеобщо отвращение. 
 Ст. 2. И вы разгордесте. А вие високо мислите за себе си, се надувате. Порокът 
на кръвосмесника е така голям, 
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че затъмнява всички ваши добри качества; няма с какво да се гордеете. Би трябвало 
отдавна да се смирите и плачете. Или пък: а вие се гордеете с някакви външни светли 
страни на тоя престъпник, наприм., с неговото богатство, ученост. Загледали сте се в 
тия призрачни достойнства и не сте забелязали, че той е толкова безчестен, че срами 
всички ви и трябва да бъде изгонен. Блаж. Теодорит и св. Златоуст педполагат, че това 
бил един от учениците, и може би водач на някоя партия. “Апостолът не казва: 
възгордяхте се с такъв грях, понеже това е безразсъдно, но с учението на грешника” 
(Злат.). Содеявый дело сие – не го нарича по име, както ние обикновено правим за 
твърде срамни предмети. 
 Ст. 3-5. Не присъствувайки в Коринт с тяло, но пренасяйки се, присъствувайки 
там духом (parw.n tw/ pneu,mati), като предстоятел на коринтската църква, апостолът 
заповядва всеобщо събрание на вярващите в името на Иисуса Христа, и чрез силата или 
пълномощието, дадено нему от Иисуса Христа, той обсъдил, определил (ke,krika) 
предати таковаго сатане во измождение плоти. По мнението на всички тълкуватели, 
под предаване на сатаната се разбира отлъчване то църквата. Понеже християните 
гледали на църквата като на царство на Божия Дух, а всички невярващи считали за 
намиращи се под властта на дявола (Деян. 26, 18), то отлъчването от църквата 
признавали за предаване във властта на сатаната. Тая власт на дялова над отлъчените, 
по бележката на мнозина отци и учители на църквата (Златоуста, Теодорита, Августина, 
Теофилакта и др.), както някога над Йова се проявявала чрез болести, беснуване и, в 
краен случай, със смърт (ср. Деян. 5, 3-5; 13, 8-11). Действително апостолът предава 
кръвосмесника на сатаната во измождение плоти (eivj o]leqron th/j sarko.j – за 
изтощаване, разрушаване, отслабване на плътта), под което трябва да се разбират 
болести. Да дух спасется. Тия думи показват, че апостолът тук като многогрижлив 
баща употребява педагогическото наказание, за да спаси душата на кръвосмесника. 
“Тук той предписал закони на дявола, говори св. Златоуст, и не му позволил да се 
простира нататък от пределите, както за Йова Бога казал: токмо души его да не 
коснешися (Йов 1, 12; 2, 6)”. 
 Ст. 7. Очистите убо ветхий квас. Макар ветхият квас, който апостолът 
заповядва да се очисти, по хода на речта, да означава кръвосмесника; но тук са 
употребени такива изрази, които подават мисъл за очистване общестовто от всякакъв 
грешник, а оттук навеждат намисъл за очистване християнските души от всякаква 
греховна не- 
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чистота. Да будете ново смешение – що-току замесено тесто за опресноци, дето само и 
има чиста вода и безпримесно брашно. Такова трябва да бъде цялото християнско 
общество и всяка християнска душа. Такава била и коринтската църква, но ето се 
вмъкнал  грешник, и я овехтял или я заквасил. Апостолът говори: изхвърлете тоя ветхи 
квас, за да станете пак ново, чисто тесто, както бяхте в началото. Якоже есте безквасни 
– понеже сте обязани да бъдете безквасни, т.е. чисти от всякакъв грях и страст. Трябва 
да бъдете такива, ибо Христос – пасха наша – за ни пожрен бысть.  Както пред лицето 
на пасхалния агнец у израилтяните нито у една къща не се оставяло нищо квасно, така у 
нас пред лицето на нашия Агнец пасхален – Христа, не трябва да има нищо греховно и 
страстно. И това да бъде непрестанно: безгрешността и безстрастността е нормално 
наше състояние. У израилтяните квасното се отстранявало само за седем дни, а ако у 
тях за винаги бе стоял агнецът на трапезата, то никой от тях не би се осмелил да внесе 
нещо квасно в къщи. В църквата – дома Божи – Агнецът Божествен винаги заклан 
предлежи; да не дръзне никой да внася в дома на душата си нещо грешно или, чрез 
проявяване туй в дело, в дома на Божията църква. “Както юдеинът – говори св. 
Златоуст – загина, ако у него бъде найдена стара закваска, така ще бъде и с нас, ако у 
нас бъде намерен порок. Ако вървещите в сянката на закона постига такова наказание, 
то нас не може да не постигне по-голямо. Ако те тъй старателно очистват своите 
домове от квас, че преглеждат дори мишите дупки, то толкова повече ние трябва да 
изпитваме душата си, за да изхвърлим всякакъв нечист помисъл”. 
 Ст. 8. Темже да празднуем. У израилтяните с пасхалния агнец бил съединен 
седмодневен празник. У нас пасхалният Агнец винаги е заклан; следователно, нашето 
празнуване трябва да бъде непрекъснато. И както през целия празник израилтяните не 
ядели нищо квасно и светло прекарвали времето, като се обличали в светли празнични 
дрехи, така трябва ние, избягвайки всичко греховно в помисли, думи и дела, и 
обличайки се в светли и чисти добродетели, да прекарваме всичкото време на живота от 
като сме станали християни, винаги да се държим духовно така, както се държели 
израилтяните по плът. 
 Ст. 9. Писах вам в послании. В какво послание? – Сега всички говорят: в 
посланието, което апостолът писал преди, но което е изгубено. Но нашите тълкуватели 
всички приемат, че това се говори за настоящото послание, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

229 
 

намеква се на предидните думи: да измется от среды вас содеявый дело сие (ст. 2), 
очистите ветхий квас (ст. 7). 
 Ст. 11. Ныне же писах вам не примешатися, аще некий брат именуем будет 
блудник. Ето, казва, в какъв смисъл ви написах по-горе! Да не влизате в близки 
сношения с оногова, който носейки името християнин, се предава на явни пороци. 
Идолослужтель – който безогледно яде идоложертвена храна. С таковым ниже ясти. 
Първоначалната чистота на нравите изисквала съвършено отдалечаване християните от 
нарушителите на нравствения закон. “Християнското общество трябва да бъде чисто. 
Щом някой падне в грехове, трябва да бъде изхвърлен. В първите времена грешниците 
и били изхвърляни; и ония, които, след като се разкайвали, търсели отново сношение, 
макар да били приемани, се подлагали на строги изпитания и трябвало да минат 
няколко степени на покаяние, за да бъдат приети пак в пълно общуване. Това била 
апостолската мъдра дисциплина. Умножението на грешниците направило нейното 
изпълнение невъзможно. Сега вземи това да изпълняваш: всички гони вън. И да 
изпълнява няма кой” (еп. Теофан). 
 Ст. 12-13. Внешних – езичниците; внутренних – християните. Какво ще съдим 
външните, които Бог ще съди? Нали ние вътрешните съдим? И измите злаго – не 
кръвосмесника само, но всеки явен грешник. Туй изречение е взето от Второзаконие 
(17, 7), и с него апостолът потвърждава своята разпоредба да изгонване явните 
грешници из християнското общество. Ветхият Израил бил предобраз на новия, и 
тогавашните веществени закони предобразували духовните закони на Христовата 
църква. Там големите грешници били убивани с камъни, и израилтяните по такъв начин 
изкарвали злия из своята среда. А в Христовата църква злият се изкарва чрез 
отлъчването му от общение и в тайнствата и във външните сношения, с цел не само 
себе си църквата да очисти от грешника, но и самия него да изправи. 
 

б) Изобличение на коринтяни за тъжби  
в езическите съдилища и за блудство (гл. 6). 

 
 След като упомена за вътрешния съд в духовните дела, апостолът желае, щото и 
житейските дела християните да разследват сами, без да ги донасят до езическите 
съдии (1-6); а по-добре би било, ако християните, чрез взаимна отстъпчивост и 
готовност по-скоро да понесат обида, отколкото да обидят, не допуснат и да се 
зараждат тъжби между тях (7-8). Като им припом- 
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нюва по тоя повод, че в царството небесно няма да влезне нито един грешник, 
апостолът отново увещава християните да се пазят от блудство чрез указване на туй, че 
телата на християните са членове на Христовото тяло, че блудството е грях против 
собственото тяло, което трябва да бъде тяло на Христа и храм на Св. Духа, че, накрай, 
християните, бидейки купени със скъпа цена, трябва да прославят Бога не само с 
душата, но и с тялото (9-20). 
 Ст. 1. Вещь имея ко иному – имайки с някого спорно дело. Неправедных – 
езичниците. Святых – християните. Не нарекъл езичниците неверни, а неправедни, за 
да стресне ония християни, които отивали правда да търсят у тях. 
 Ст. 2-3. Святии мирови имут судити. Което е обещано от Иисуса Христа на 
апостолите (Мат. 19, 28), това тук ап. Павел говори за всички християни, понеже 
всички християни съставят едно с Христа – едничкия съдия на целия свят. Св. Златоуст 
и блаж. Теодорит разбират думата судити в смисъл ще осъдят. Така ниневитяни ще 
осъдят неповярвалия в Христа израилски род (Мат. 12, 41). Ангелов – падналите ангели. 
 Ст. 4. Житейская судища – житейски тъжби, житейски дела или стълкновения, 
които трябва да се изглаждат по съдебен ред. Под уничиженных в церкви можем да 
разбираме или вярващи членове на църквата, занимаващи последно място в нея, или 
невярващи, намиращи се вън от църквата и поради това нямащи никакво значение в 
нея. Ако под уничиженных се разбират невярващи, то във връзка с предидното ще 
получим такава мисъл: ангелите ще съдите, не толкоз повече ли житейските дела? А 
вие, имайки житейски дела, туряте на съдийското кресло такива лица, които в църквата 
нямат никакво значение, като неверни, или са нищо пред църквата и нейните членове. 
Ако под уничиженных разбираме вярващи, мисълта ще бъде такава: ако имате да 
изглаждате помежду си житейски дела, обърнете се към християни, каквито ви се 
попаднат, макар към най-последните, само по никакъв начин не отивайте при езически 
съдии. Всички източни тълкуватели четат не: посаждаете, а: посаждайте, - и в 
тълкуванието изразяват последната от приведените мисли. 
 Ст. 7-8. Уже убо отнюдь вам срам (h]tihma) есты яко тяжби между собою  - то 
е вече съвсем унизително, дето вие имате тъжби помежду си. Между тъжещите се има 
две страни: един счита себе си обиден, или е в действителност такъв; друг се счита за 
обиждащ, или е всъщност такъв. Апостолът ни едного от 
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тях не обвинява. Не обиждания говори: защо не се съгласяваш да останеш обиден и да 
понесеш лишение? На обиждащия говори: защо обиждаш, пи това брата? Правилото и 
желанието на апостола е, щото съвсем да няма тъжби между християните. Той не 
изследва, кой е прав и кой е крив; вече само по това, че се съдят, двамата те са достойни 
за осъждане и с нищо единият не е по-добър от другия. – Искането,  щото между 
християните да няма тъжби, не представя нищо необикновено. Християнското 
общество е общество от светии. Такова го изобразява ап. Павел навсякъде. Грешниците 
всички заповядал той да се изгонват вън, като се лишават от християнското име, ако не 
се покаят. Изгонил той блудниците, користолюбците, хищниците, досадителите и 
пияниците. Но ако няма в обществото такива лица, то и не ще има кой да обижда. Щом 
няма обиди, и повод за тъжби не ще има. А ако се случи някакво стълкновение, то 
всякога може да бъде изгладено при помощта на някакъв посредник, а то и без него, 
когато между всички царува любов и всички еднакво се стремят към съхраняване 
общия мир. Колко сега е отслабнала църковната дисциплина! (еп. Теоф.). 
 Ст. 9-10. Не льстите себе – не се заблуждавайте, не се лъжете с пусти надежди, 
като че ли грехът е нищо. “Тук апостолът подразбира някои, които говорели, както и 
сега мнозина говорят: Бог е човеколюбив и благ, Той не отмъстява за престъпленията, 
няма що ние да се боим, Той никога не ще ни накаже за някакъв грях. Затова и говори: 
не льстите себе. Защото крайно заблуждение е – надявайки се за приятно, да получиш 
противното, и да мишслиш за Бога така, както не мислят и за човека” (Злат.). 
Сквернители-малакии – оскверняващи се с блудни сласти, ръкоблудници; лихоимцы - 
алчни за придобивки, користолюбци, лихвари безбожни, безчестни търговци. Два рода 
грехове са преброени – на плътската похот в най-срамните видове, и на 
любостяжанието с всички неправди. Всички такива царствия Божия не наследят. И в 
човешко добро общество такива са нетърпими, пък камо ли в пресветлото Божие 
царство. 
 Ст. 11. Апостолът изброява горните грехове не че те се срещали у коринтяни, а 
за да накара вярващите да поддържат бдителността над себе си. Той като че им говори: 
“помислете от какви злини Бог ви е избавил, какво доказателство на Своето 
човеколюбие ви е явил; и не ограничил Своето милосърдие с едно избавяне от злините, 
но прострял Своето благодеяние още по-нататък: направил ви чисти, осветил ви, 
оправдал ви, обогатил 
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ви с безбройни блага. И тъй, възлюбени, като знаем всичко това и си представяме 
величието на даруваните нам блага, да живеем благочестиво, като запазим себе си 
чисти от всички изброени грехове” (Злат. ). 
 Ст. 12. Изразът вся ми леть суть (pa,nta moi ev.xestin) – всичко ми е позволено, - 
вероятно, съставяло основание за оправданието на ония хора, които злоупотребявали с 
християнската свобода, и, може би, било заимствувано из учението на самия апостол, 
който навсякъде се е старал да снеме игото на Мойсеевия закон и на юдейската 
изключителност, която главно се изразявала в употребяването и запретяването известни 
ястия. Ползувайки се от тоя израз, лъжеучителите го прилагали не само към 
употребяване безразлични предмети – храна и питие, но и към блудството. Апостолът 
действително проповядвал пълна свобода от обредовия Мойсеев закон, но прибавял: 
точию да не свобода ваша в вину плоти будет (Гал. 5, 13), т.е. свободата да не послужи 
за повод на плътски живот. За да вразуми лъжеучителите, ап. Павел взима поговорката: 
вся ми леть суть, и като че ли говори: да, вся ми леть суть, но не вся на пользу, вся ми 
леть суть, но не аз обладан будо от чего. Две ограничения той туря на свободата от 
всичко да се ползуваме: първото – ползата, второто – щото от нищо да не бъдем 
обладани. – Бог ни е дал тяло и е вложил в него потребности, необходими за 
поддържане неговия живот, а вън, в природата разсеял блага, чрез които се 
удовлетворяват тия потребности. Да се ползуваме от всичко. Божие за това 
благословение е изречено вече чрез туй самото, че всичко това е създадено за нас. Но да 
се ползуваме само в пределите на ползата. Ако у нас бе само един телесен живот, то 
можеше туй да се изтълкува така: в пределите на ползата за тялото. А понеже ние не 
сме само тяло, но и душа, то трябва да се добави: в пределите на ползата и за душата. И 
първото много вече ограничава, и спрямо родовете удоволствия, и спрямо тяхната 
мярка, и спрямо другите особености. Но когато прибавим второто, то то твърде много 
ще зачеркне от списъка на онова, що се показвало леть есть. И това е в естествения 
порядък на живота. А ако се вземе във внимание порядъкът на благодатния живот, 
който и се захваща със самоотвержание и си поставя за цел да търси не земното, а 
небесното, то само по себе ще остане вече само съществено необходимото, а всичко 
друго ще бъде счетено не за полза. Така че, апостолът без да свързва ограничава; не 
налага външните връзки на закона, но туря заповедта на строгото самоограничение. – 
Второто ограничение: не аз обладан будо от чего. В нашето тяло лежи някакъв закон на 
навик, по 
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който удоволствието, сега вкусено, утре в същия час отново се поисква от тялото. Ако 
го удовлетворим утре, то на другия ден това искане се повтаря с по-голяма сила. По-
нататък и по-нататък, най-после се образува привичка, - потребност да удовлетворяваме 
тялото по известен начин и в известна мярка, която от себе си заменява простата 
естествена потребност. Привичката е връзка. До като естествената потребност изисква 
само, а не свързва, привичката свързва, като назначава и предмета, и времето, и 
мярката. Колкото повече привички, толкова повече и кови. Можем на всяка проста 
потребност да наредим по няколко привички и да бъдем по такъв начин свързани и по 
ръцете и по нозете. Това е все едно, да мечтаеш за свобода, пък да се намираш в срамно 
робство на своята чувственост. Това е несравнено много по-зле от робството на закона. 
Ето от това и предпазва апостолът: нека всичко ти бъде позволено, но не свързвай себе 
си с нищо. Бъди като птица свободно хвърчаща във въздушните пространства. Св. 
Златоуст казва: “тук апостолът говори против чревоугодниците. Като имал намерение 
отново да изобличи блудството и като знаел, че това любодеяние произлиза от 
пресищане и неумереност, той силно поражава тая страст. Може, казва, да се яде и пие, 
но безполезно е да се яде и пие неумерено”. 
 Ст. 13. В бъдещия век, говори апостолът, няма да има нито храна, нито стомах; 
затова трябва да се погрижим да изтребим в душата всяко чревоугодие и 
пристрастяване към ястията чрез строго въздържание; иначе, душата, като мине в 
другия век с тия страсти и не намери там нищо удовлетворяващо ги, ще се мъчи и сама 
в себе ще носи ада. Ако там съвсем не ще има нито стомах, нито ястия, то като се 
приготвяме за оня живот, трябва в тоя да ги отслабим до последна степен. 
 Ст. 14. Това е отговор на въпроса: как пък тялото е на Господа и Господ е на 
тялото, когато нашето тяло умира и изгнива? Апостолът отговаря на това: “ако нашето 
тяло е член Христов, а Христос възкръсна, то и тялото, без съмнение, ще последва своя 
глава” (Злат.). 
 Ст. 18. Блудяй во свое тело согрешает. Апостолът разбира осквернението и 
изнурението на тялото чрез блудство, а също така и ония вредни последствия, които се 
проявяват в организма на блудника. Другите  грехове, макар с членовете на тялото да се 
извършват като с оръдия, но самият грях е вън от тялото, а в блудството самият грях е в 
тялото. 
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Наставления за брак и безбрачие (гл. 7). 
 

 След изобличаване нарушителите на целомъдрието, апостолът дава съвети за 
целомъдрен живот в съпружеството и девството. На това го предизвикали самите 
коринтяни, като го запитвали писмено – дали трябва да се смята за грях съжителството 
на мъжа и жената. Апостолът отговаря, че съпружеското съжитие е дори необходимо за 
избягване блудството и че такъв живот налага на съпрузите взаимни обязаности в 
обръщението на един с другиго (1-5). Впрочем, апостолът говори това във вид на 
позволение; той би желал, щото всички да водят такъв безбрачен живот, какъвто води 
той. Но понеже не всички могат да владеят себе си, то той съветва такива по-добре да 
встъпят в брак, отколкото да се разпалват (6-9). След това от името на Господа 
забранява да се развеждат, а на развелите се заповядва да остават в безбрачно състояние 
или да се примирят (10-11). Но особено внимание апостолът обръща на браковете с 
разноверните, каквито тогава имало твърде много, и изисква, щото оня от съпрузите, 
който приел християнството, да остава в съжитие с неверния, ако оня е съгласен на 
това; понеже чрез такова съжитие на вярващия с невярващия може да се яви 
обръщането на невярващия (12-17). Изобщо апостолът съветва всекиго да си остане в 
онова звание и състояние, в каквото се е намирал до обръщане в християнството, без да 
се срами нито от обрязване, нито от необрязване, нито от робство, нито от свобода, и 
като избира за себе си по-хубаво (18-24). Относно девството апостолът предлага свой 
личен съвет, а не повеля от Господа. Като предпочита девството пред съпружеството, 
но като не порицава и брака, апостолът само показва относното предимство на първото 
пред второто в туй, че невстъпилите в брак се грижат да угодят на Бога, а оженилите се 
стараят да угодят на съпрузите (25-35). Затова, ако някой намира за неприлично да 
оставя своята дъщеря девица, такъв не греши; и ако някой я остави неомъжена, такъв 
добре прави, но трябва да има при това голяма твърдост на вярата. Така също и 
овдовялата свободна е пак да се омъжи; но по-добре е, ако тя остане вдовица (36-40).  
 Ст. 1. А о нихже писасте ми, т.е. дали да се встъпва и не встъпва в брак, ето 
моят отговор: добро человеку жене не прикасатися, т.е. съвсем да не се прикосва, 
следователно, и в брак да не встъпя. От писмото на коринтяни до апостола се виждало, 
че в Коринт, под влияние на неправилния възглед върху брака и под вид на благочестив 
стремеж към висша добродетел 
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се е образувало дружество от хора, които се отдалечавали от брачния живот и може би, 
гледали на брака като на нещо греховно. Вследствие на туй мнозина женени живели 
като нямащи жени, а неженените и овдовялите се опасявали да встъпят в брак, за да не 
се подхвърлят на осъждане. Такова настроение у някои членове от обществото преди 
всичко се отразявало на техния семеен живот и предизвиквало несъгласие между 
съпрузите; то влияело, нататък, и върху обществения живот. Апостолът, като изправя 
погрешния възглед на коринтяни върху брака и върху съпружеските отношения, 
показва и предимствата на девствения живот, и чистотата на брака, а в някои 
отношения и необходимостта от последния. 
 Ст. 2. Но блудодеяний ради кийждо свою жену да имать, т.е. всеки да встъпя в 
брак, понеже има опасност, от невъздържание, да падне в блудство. Това ли е 
единствената цел на брака? Не, той има още и друга висша цел, именно тая, щото с 
умножението на човешкия род да се умножават и членовете на Божията църква на 
земята. Но понеже апостолът има предвид главно да каже на коринтяни за опасностите 
от безбрачното състояние в нравствено отношение, то и говори тям за брака само като 
за способ да избягват тия опасности. По-добре, говори той, да бъде човек свободен от 
брака, но който не може да издържи това състояние както трябва, по-добре е да се 
жени. Две състояния той въвежда в християнството. В едното и другото човек може да 
угоди на Бога и да се спаси; но в първото това става по-удобно, а във второто – по-
малко удобно. Брачният не може да дойде до такова духовно съвършенство, както 
безбрачният. Бракът е за немощните. Тая немощ е телесна и духовна. Има сложения на 
тялото, повече разполагащи към похотливост, и има сложения по-трезвени, по-хладни; 
също така има дух със силна ревност, и има слаба ревност. Силно ревнуващият за 
спасението дух и естеството преодолява при Божията благодат , която и ревността 
подава, а малко ревностния и с трезвено сложение няма да излезе на глава. 
 Ст. 3. Должную любовь (th.n ovfeilome,nhn evu.voian)– нужното благоумие, 
съпружеска вярност. Апостолът предписал първо на мъжа закона за верността, понеже 
мъжът е глава на жената. “Човешките закони на жените предписват да бъдат 
целомъдрени и верни и наказват нарушаващите тоя закон, а от мъжете не изискват 
също такова целомъдрие и вярност. Понеже мъжете, като постановители на законите,  
не се грижели за равенство, но оказвали снизхождение към себе си, то божественият 
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апостолът,  вдъхновен от Божията благодат, първо на мъжете предписва закон за 
съпружеска вярност”. (Теодор.). 
 Ст. 4. Жената не е властна над своето тяло, но мъжът. Спор. блаж. Теородита, 
апостолът първо на жените изрича закон (за телесната зависимост от мъжа), понеже у 
жените повечето пъти, предимно пред мъжете, има обичай да се предават на 
въздържание. “Ето защо – говори св. Златоуст, - когато видиш, че блудницата те 
изкушава, кажи: моето тяло не принадлежи мене, а на жената. Същото нека говори и 
жената, когато някой захване да се опитва да наруши нейното целомъдрие: моето тяло 
не принадлежи мене, а на мъжа”. 
 Ст. 5. Не лишайте себе друг друга, точию по согласию до времени. Жената не 
трябва, казва, да се въздържа против волята на мъжа, и мъжът не трябва да се въздържа 
против волята на жената. Понеже от такова въздържание произлиза голямо зло; от туй 
често ставали прелюбодеяния, блудодеяния и домашно разстройство (Злат.). Да 
пребываете в посте и молитве. Апостолът тук разбира не изобщо молитвата, а повече 
или по-малко продължителните молитвени периоди, съединени с пост (наприм. във 
време на гонение), или, както тълкува св. Златоуст, - “молитва, извършвана с особено 
усърдие, понеже ако на съвкупяващите се той запретяваше да се молят, то как можеше 
да се изпълни заповедта за непрестанната молитва” (1 Сол. 5, 17). 
 Ст. 6. Глаголю по совету, а не по повелению. С тия думи апостолът твърде добре 
определя, как трябва да се разбират неговите думи относно брака, безбрачието и 
въздържанието на съпрузите: той нищо не узаконява и нищо не отменява. 
Следователно, когато говори: добро человеку жене не прикасатися (ст. 1), то от 
противоположността не може да се заключи, че е недобре прикасатися, и когато 
съветва: кийждо свою жену да имать, то не поставя туй като заповед. 
 Ст. 7. Дарование имать. И за брачния живот, също както и за девствения се 
изисква особено съдействие на Божията благодат, което и съставя за всеки свое особено 
дарование. “Утешил апостолът и живеещите в съпружество, като нарекъл брака Божие 
дарование” (Теодор.). 
 Ст. 14. Святится муж неверен. Съжителството на съпрузите – единия езичник, а 
другата християнка – не вреди на благочестието и не прави чистата нечиста, понеже, 
както обяснява св. Златоуст, вярващата не участвува в нечестието на своя мъж, а само 
има с него общение в 
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брака, който не е нечист. В тоя брак чистота и святостта на жената като че ли 
побеждават нечистотата на мъжа и му се предават. Затова и децата родени от такъв 
брак, са свети, т.е. не са нечисти. Целта на апостола в дадения случай била трояка: 1) да 
успокои смутените съвести от  неразбирането, как да постъпват; 2) да предотврати 
разделенията и разпаданията на семействата, които могли да дигнат голям шум и 
вредно да повлияят върху делото на проповедта; и 3) да даде възможност на неверните 
от съпрузите в смесените бракове да се обърнат към християнството, както за това 
говори ясно по-долу. По забележката на св. Златоуста, апостолът имал предвид не 
сключването брак между верни и неверни, а продължението на брачния живот между 
ония лица, които били женени до обръщането на едного от тях към вярата и не искали 
да се разделят и след като едното лице приело християнството. 
 Ст. 18. Да не отторгнется (mh. evpispa,sqw) – да не си прибавя. Тая дума 
навежда на мисъл за изкуственото възстановяване обрязаната част, след което 
обрязването е незабелязано, и обрязаният става като да не е бил обрязан. В славянския 
превод и се прави бележка: да е творит себе необрязания. Фотий у Икумения привежда 
забележката на св. Епифания, че може чрез някакви врачебни средства обрязаният да се 
направи необрязан. Други предават, уж че в гонението на Антиоха Епифана мнозина 
евреи се ползували от тия средства за прикриване своето еврейство. Като че ли и някои 
от повярвалите евреи правели същото, кой от ревност, щото и следи да не останат от 
юдейството, кой по друго съображение. Навярно, тях има предвид тук апостолът. 

Ст. 21. Раб ли призван был еси, да не нерадиши (mh, soi mele,tw) – роб ли си ти 
призван, да не искаш да знаеш, т.е. да несе смущаваш. Но аще и можеш свободен 
быти, больше поработи себе (ma/llon crh/sai). Смисълът на тоя израз е двояк. Думите 
ma/llon crh/sai могат да се преведат: от по-доброто се възползувай, или пък: по-добре се 
ползувай, сир. от робството. В първия случай цялата мисъл ще бъде: но ако и можеш да 
станеш свободен, то от по-доброто се възползувай. Във втория случай: но ако и можеш 
да станеш свободен, по-добре се ползувай от робството, т.е. повече пороби себе си 
(больше поработи себе). Голяма част тълкуватели разбират така, че апостолът съветва 
християнина роб да се възползува от свободата като от по-добро. Св. Златоуст, като 
опровергава такова мнение, напротив, вижда в мислите на апостола искане за 
поробване, което за християните е по- 
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добро от свобода. Но изглежда, че и едното и другото разбиране на текста не 
противоречи на мисълта на апостола. Именно: апостолът гледа на робството и на 
свободното състояние на човека като на неща безразлични спрямо християнството: - 
робът става в него свободен в Христа, свободният - роб на Христа. Затова робството не 
трябва да смущава никого и да не го подбужда да търси случай, за да стане свободен, 
понеже християнинът не знае още в какво състояние той може по-добре да угоди на 
Бога – в робство или на свобода. Той само трябва да избере онова, което е по-добро и 
което повече съответства на неговите наклонности. Ето защо, за едного може да бъде 
по-добре да пороби себе си, като остава в робство, за другиго, напротив, да се стреми 
към свобода. Изразявайки се неопределено, апостолът, изглежда, искал с това да означи 
и едното, и другото състояние на различните лица, които често са противоположни по 
своя характер и възглед. 
 Ст. 23. Ценою куплени есте: не будите раби человеком. Що-току каза, че 
християните, дори когато имат възможност да получат свобода, да си остава в робство, 
а сега говори: ще бъдете роби на хората. Под робство тук трябва да разбираме не 
външно, а душевно – нравствено, и именно само спрямо хората. Апостолът като че ли 
говори: че вие сте роби, това не е важно в Христа, но ето що да имате предвид – не 
бъдете роби на човешките мнения, обичаи и желания, напук на Божията воля; не бъдете 
човекоугодници. Купени сте от Господа; Неговата воля във всичко да господствува у 
вас; а противното на тая воля, в каквото и да се проявява, ни за нищо не се съгласявайте 
да го правите от угода на хората. 
 Ст. 24. Кийждо в немже призван бысть, братие, в том да пребывает пред 
Богом. Трети път повтаря едно и също. По повод на думите му не будите раби 
человеком, у някого могло да се яви недоразумение. Не в оня, казва, смисъл ви говорих 
това, за да бягате от господарите си. Не, изреченият по-рано закон – да пребъдвате в 
онова състояние, в което сте призвани, - си остава и сега неизменен. По апостола, 
всички звания и всички състояния сами по  себе са безразлични и не могат да служат 
като пречка за надлежно угодяване на Бога, - и поради това да се изменява званието 
заради религията няма нужда, също както и да се види в някакво състояние пречка към 
добродетелта е несправедливо. Въз основа на тия апостолови думи никак не бива да се 
сваля върху християнството обвинение, че то покровителствувало робството и дори 
запретявало неговата отмяна. Християнството не е политико-икономическа теория или 
социална филосо- 
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фия, която се стреми да престрои света върху нови начала; то било и си остава религия 
и се косва до битовите въпроси само в такава степен, в каквато те благоприятствуват 
или не благоприятствуват нему; то е по-горе от житейските, временните, случайните 
отношения между хората и готви от тях граждани за небето и вечността. За него е 
нужен човекът, и с него то има работа; а роб ли е той, или свободен, юдеин или елин – 
това е все едно (Гал. 3, 28). 
 Ст. 25-28. О девах – се отнася и към мъжа и към жената, означава и девственика 
и девственицата. Повеления не имам – нямам повеля от Бога да дам определени 
обязателни наредби, или, както говори блаж. Теодорит, “не въвеждам закон, но 
предлагам съвет. Понеже и Господ, като узакони съобразното с естеството, само като 
съвет предлага онова, ще е по-горе от естеството” (Мат. 19, 10-12). Яко помилован от 
Господа верен быти – като получил от Господа милост да Му бъда верен. За 
настоящую нужду – или за нуждата, която вече съществувала, или за нуждата, която 
щяла да се яви, именно, предвижданите от апостола гонения на коринтските християни 
от неверните. Фотий у Икумения така тълкува: “апостолът като че ли говори: девството, 
твърде добро и само по себе, добро е и по причина на изкушенията, които има да 
настанат: самичкият не тъй трудно ги пренася, както свързаният с жена и деца. Душата 
при туй като че ли на части се разкъсва – и на самия му е тясно и за тях му е жал, и 
човек затъва от непоносимите тежести на злото; а самичкият, не поразяван от 
страданията на тъй близките на себе си лица, по-удобно издържа мъченията от 
бедствията”. На апостоловите думи: за настоящую нужду добро человеку тако быти, 
т.е. да няма жена, женените могли да помислят или да кажат: та що? Да зарежим ли ние 
жените? – Не, отговаря апостолът, моята мисъл ето каква е: не си ли свързанн чрез брак 
с жена или пък си се развързал по причина на нейната смърт (отрешился ли еси жены), 
не търси жена, а ако си свързан, то не търси разрешение, носи тежестта на брака, колко 
и да е тежка тя, не захвърляй жената. – Скорбь плоти – болестите при раждане на 
децата, скръбните грижи за поддържане дома, възпитанието на децата и пр. 
 Ст. 29-31. С думите: время прекращено апостолът поставя в същото настроение, 
в което поставя и Спасителят, като говори: бдите, яко не весте, в кий част Господь ваш 
приидет (Мат. 24, 42-44; Марк. 13, 33-36). Да имущии жены, яко неимущии будут; и 
плачущиися, якоже не плачущии; и радующиися, якоже нерадующеся. За да можем 
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ясно да разберем, че това е така и тъй трябва да бъде, достатъчно е само да се поставим 
мислено в състоянието на един умиращ, готов да напусне тоя свят. Направи това и 
веднага – за които обикновени неща би следвало да поплачеш, или си вече плакал. – ще 
престанеш да плачеш; за което си се радвал, ще престанеш да се радваш; ако си купил 
нещо, ще бъдеш тъй равнодушен към него, като че нищо ново не си придобил; та 
(требующии – crw,menoi), ще изгубиш всяко удоволствие от тях и всяко съчувствие 
към тях. Апостолът иска, щото ние със сърцето да бъдем така, като че ли вече излизаме 
от тук, като че ли вече настъпил часът Господен. “И не само за жените, но и за нищо 
друго не трябва твърде много да се грижим, прискръбно ли е то, или утешително” 
(Теофил.). Преходит бо образ мира сего. Всичко в света е така изменливо, че тече като 
река. Както запалената свещ гори и с горението сама се унищожава, така светът със 
своята изменливост се разлага и бърза към края. Що пък да се привързваме към онова, 
което нищо съществено не представя? 

Ст. 35. Вече не веднъж говори апостолът, че той не заповед дава, а съвет: но чрез 
туй самото, дето така често повтаря това, дава да се разбере, колко му е желателно, 
щото неговият съвет да бъде изпълнен колкото се може от по-голямо число хора. Това 
ви говоря, казва той, не за да ви огранича, не за да ви наложа примка (не да сило вам 
наложу), но за да ви поставя в  най-благообразно състояние и в непрестанно свободно, 
леко, удобно седене (благоприступанию - euvpa,redron) до Господа, без никак да бъдете 
разсеяни (безмолвну - avperispa,stwj). Никакви грижи, никакви помисли не развличат, не 
разсейват девственика; неговото внимание всецяло е прикована към Господа, и нищо не 
го откъсва от Него. Той е свързан с Господа чрез духовен брак – неразрешим. 

Ст. 39. Аще умрет муж ея, свободна есть, за негоже хощет посягнути 
(gamhqh/nai – да се омъжи), точию о Господе. За забелязване е тук, че при всичката 
сила и настойчивост на своите убеждения за педимството на девствения живот пред 
брачния, апостолът съвсем не запрещава дори и втория брак. Колко са неправи ония, 
които имат отвращение към втория брак и са наклонни да го считат блудодеяние, 
подобно на древните новациани. Само че, позволявайки втория брак на овдовелите, 
апостолът изисква, щото те да се женят не за езичници, а з християни (точию о 
Господе). Ако се позволявало на християнката да остава в брачен съюз с езичника, то 
само 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

241 
 

в такъв случай, когато той брачен съюз е бил свързан до обръщането й в християнство. 
А брак с иноверните апостолът не одобрява. 
 Ст. 40. Мнюся бо и аз Духа Божия имети. Някой могъл да възрази: ако туй не е 
законоположение, то каква нужда да се постъпва някога по съвет? Затова апостолът 
прибавя: моите съвети не са човешки, те са по внушение от Духа Светаго. Макар по 
вашата немощ да не възвеждам тоя съвет в закон, но предложението ми иде отгоре. 
 

Забраняване да се яде идоложертвено и наставления  
за истинско употребяване на християнската свобода  
(гл. 8, 1-11, 1). 

 
1) За идоложертвените храни (гл. 8). 

 
Ако било важно изправянето на коринтските християни относно християнската 

чистота на живота, то още по-важна и по-повелителна била нуждата от изправяне 
техните понятия и поведение относно християнската свобода, която се проявявала в 
употребяването идоложертвени храни. Колкото за юдеина се показвала нечиста 
забранената от закона храна, толкова за всеки християнин из езичниците била нечиста 
храната, посветена на идолите и изяждана в чест на боговете. На апостолския събор 
било заповядано да не се яде идоложертвено (Деян. 15, 29). Между туй християните 
постоянно били обкръжавани от езичниците мнозина от тях били членове на езически 
семейства; да се въздържат напълно от идоложертвено било току-речи невъзможно, 
толкоз повече, че езичниците често с умисъл осквернявали храната чрез примесване с 
идоложертвено (глед. житието на св. Теодор Тирон, февр. 17), - и християните понякога 
въпреки желанието си ядели идоложертвено. Подобни случаи на оскверняване, при 
тогавашните строги грижи за чистотата на живота, коствали – разбира се – твърде 
много сълзи и душевно съкрушение: някои дохождали до отчаяние, други пък, наопаки, 
като не виждали възможност да се опазят от такива падения и като се ръководели от по-
висок възглед за идолите, падали в други крайности: те смело влизали в капищата, 
присъствували при извършване на жертвоприношения и спокойно яли предлаганата им 
храна от идоложертвени меса, с убеждението, разбира се, че щом идолът е нищо, то и 
принасянето нему в жертва няма никакво значение. Няма съмнение, че мнозина, които 
нямали такова познание и не се били освободили от предишните възгледи за идолите и 
за принасяне тям жертви, се съблазнявали от тях- 
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ното поведение и ги осъждали или и сами ядели идоложертвено. Виждайки в туй преди 
всичко нарушение на заповедта за любовта към ближния, апостолът изисква, щото в 
такива случаи християните да се ръководят не от знанието, което прави човека да се 
пери, а от любовта, която умее всичко да направи така, щото никой от ближните да не 
пострада (1-3). Така напр., при употребяване за храна на идоложертвено месо, макар да 
сме уверени, че идолът не е Бог и дори е нищо, и че съществува един само Бог Творец 
на всичко, но понеже не всички се издигнали до такова понятие, и мнозина гледат на 
идолите и на принасяните тям жертви като на нещо нечисто (4-7), то тук трябва да се 
ръководим и от любовта към ближния. Вярно е, че употребяването на една или друга 
храна е безразлично за религията, но трябва да се пазим, щото чрез това употребяване 
да не се съблазни някой с немощна съвест и да не захване да яде идоложертвено, 
гледайки на него като на идоложертвено, вследствие на което той може да падне в грях. 
Апостолът предпочита по-добре никак да не яде месо, отколкото чрез ядене да 
съблазни ближния (8-13). 
 Ст. 1. Първите думи: о идоложертвенных же вемы, яко, вси разум имамы, 
вероятно са взети из писмото, написано от коринтяни. Като ги повтаря, апостолът прави 
на тях бележка, която върви до края на третия стих. О идоложертвенных, т.е. за 
яденето идоложертвени храни, както се види от началото на четвъртия стих. Жертвите, 
които се принасяли на идолите, не всички били изгаряни, а само известна част; от 
останалото – част се давала на жреците, част се връщала на приносячите, които от нея 
нареждали трапеза – или там при капищата, или у дома. Християните, които били по 
образовани, знаейки, че идолът е нищо и затова не може да придаде на храната нито 
вреда, нито грях, пристъпяли безбоязнено към тая трапеза, когато били канени било по 
роднинство, било по познанство. Но най-простите християни се съблазнявали от това. 
Предстоятелите на църквата, вероятно, питали: знаем, че идоложертвено да се яде – е 
нищо; но ето се съблазняват, какво да се прави? Какво да се направи, апостолът 
обяснява по-долу, а тук изобличава тяхната надменност. Разум убо кичит, а любы 
созидает. Нека, казва, имате разум – знание; но само едно знание не е надежден 
ръководител в живота. То възбужда кичене, перене, а от гордостта произлиза 
разделение. Само любовта съзижда (oivkodomei/), устроява из всички християни едно 
целно и стройно здание – дом на живия Бог. 
 Ст. 2. От туй самото, говори апостолът, дето вие казахте: вемы, всички имаме 
разум, знание, - от туй 
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самото аз заключавам, че вашето знание е лошо. Който мисли, че знае нещо, той с това 
самото доказва, че не знае туй нещо както трябва. Понеже най-простите предмети имат 
много неразяснени страни и, колкото повече ги изучава някой, толкоз повече среща 
тайни, недоразумения. Кой, напр. може напълно да ни обясни: как виждаме, как 
слушаме, как говорим? 
 Ст. 3. Думите: сей познан бысть от Него, са разнозначещи на Давидовите: вест 
Господь путь праведных (Псал. 1, 6) и Мойсеевите: Ти мне рекл еси: обрел еси 
благодать предо Мною и вем тя паче всех (Изх. 33, 12-17). Да знае Бог някого, това 
значи – да гледа Той на него с особено внимание, особено да се грижи за него, да го 
държи близко до Себе Си, да го смята за Свой, да го пази, да го обича, да му дава 
знание. Апостолът като че ли говори: ще ме попитате: от де да вземем знание? На туй 
ще ви кажа: зарежете вие всички грижи за знание; обичайте Бога, и ще бъдете от Него 
обикнати и знание ще получите, те. Съвършено знаене истинско полезното за живота и 
благочестието. 
 Ст. 4-6. След като повтори първите думи из писмото на коринтяни за 
идоложертвеното и след като направи върху тях бележи, апостолът, изглежда, 
продължава да чете тяхното писмо в тия три стиха; а от 7-я стих пак захваща своите 
бележки. От това, дето думите на тия три стиха се приписват на коринтяни, те не губят 
своята догматична важност, защото от кого другиго ги приели коринтяни, ако не от ап. 
Павла? Идол значи – нещо призрачно, мъчително, въобръжаемо, а всъщност не 
съществуващо. Въобразяват, че истуканът е бог, а той не е бог; въобразяват, че в него 
живее някой, а в действителност няма никого. За истуканите и кумирите едни мислели, 
че те сами и са богове; а други вярвали, че истуканите служат само за жилище на 
боговете, а боговете са особени същества. Аще бо и суть глаголемии бози, или на 
небеси, или на земли (якоже суть бози мнози и господие мнози), но нам един Бог Отец – 
макар да има на небето и на земята предмети, наричани богове (защото погледни, колко 
много богове се почитат навсякъде), но ние имаме един Бог Отец, от творческата сила 
на Когото всичко произлязло. 
 Ст. 7. Добре вие разсъждавате, говори апостолът, но не всички имат такива 
убеждения относно идолите (не во всех разум). Други смятат идолите за нещо, и за 
принасяните тям жертви мислят, че те получават от тях съответно окачествяване, така 
че, да се яде от тия жертви 
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по тяхната мисъл, значи да се встъпи в общение с идолите, или със скритите в тях сили. 
Някои още не са съзнали, че идол никтоже есть в мире, затова продължават да се боят 
от идолите. “Не ми указвай – говори св. Златоуст – на настоящото състояние, в което се 
намираш, като си приел благочестието от прадедите, но се обърни с мисълта си към 
ония времена, когато още господствувало нечестието, димели се жертвениците, 
извършвали се жертвоприношения и възлияния, когато още трябвало да чувствуват 
ония, които наследили нечестие от прадедите произлезли от такива бащи, деди и 
прадеди, - и що-току се обърнали в християнството, как разбира апостолът, когато 
говори: совестию идольскою даже доселе ядят идоложертвеное, т.е. със също такива 
мисли, с каквито ядели преди. И совесть их немощная сущи сквернится, понеже още не 
може да смята за нищо и съвършено да презира тия жертви, но остава още в съмнение”. 
 Ст. 8-9. Брашно же нас не поставляет пред Богом. Под брашно тук се разбира 
именно идоложертвената храна. Мисълта на апостола е така: вие, хвалещите се с висок 
ум и ясно разбиране делото, не мислете, че нещо ценно извършвате пред очите на Бога, 
когато ядете остатки от идолски жертви. Никаква придобивка към вашата 
богоугодност, придобита чрез други дела, от туй не става. Не мислете също, че ония, 
които не ядат такъв род храни, се умаляват чрез туй в Божиите очи. Не; тяхната 
богоугодност, придобита по друг път, чрез туй никаква вреда или лишение не 
претърпява. Макар идолът да е нищо и храната нищо, гледайте обаче, да не би тая ваша 
свобода (власть), т.е. свободата на вашето разсъждение за идолите и за храната, да 
послужи като съблазън на немощните. “Не казал: на братята, а: на немощните от 
братята, като увеличава тяхната виновност с това, че те не щадят дори немощните, и 
при това братя. Ти не изправяш и не повдигаш брата; нека бъде тъй; но защо му туряш 
пречка и го довеждаш до падане, тогава когато би трябвало да му подадеш ръка за 
помощ? Не искаш да му помогнеш; тогава недей поне го поваляй. Ако той е порочен, то 
има нужда от изправяне; ако е немощен, болен, нужно му е лекуване” (Злат.). 
 Ст. 10-12. Обяснява, как може да стане препъването. Ще те види, казва, брат ти в 
требището (evn eivdwlei,w - в капището), - тебе, когото той знае за човек многосведущ, 
от всички почитан, чиято дума и дело имат ви- 
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наги тежест между братята – ще те види и ще се увлече от примера ти също да седне на 
идоложертвената трапеза, а между туй в съвестта си смята това дело за безгрешно за 
християнина. Постъпвайки така, той ще оскърби съвестта си и ще съгреши пред Бога, 
понеже против съвестта в никакъв случай не трябва да се действува. И погибнет 
немощный брат в твоем разум. Ще загине, понеже, като действува против съвестта, 
греши; или, като взима участие в бесовската трапеза, съвсем ще отпадне от вярата и пак 
ще се обърне към идолопоклонството. Причината е – твоят разум; ти разумно гледаш на 
нещата, но неразумно действуваш при своите неразумни възгледи. И братът загива, - 
братът, за когото Христос умря. “За твоя ближен, за твоя немощен брат Христос не се 
отказа да умре, а ти не искаш да му укажеш дори снизхождение, не искаш за него да се 
въздържаш дори от една нечиста трапеза, но допускаш да загине, след като по такъв 
начин е извършено неговото спасение, и, което е най-прискръбно, за храна!” (Злат.). А 
като съгрешавате по такъв начин братята и като наранявате тяхната немощна съвест, 
вие съгрешавате против Христа, Който ни е заповядал: блюдите да не презрите единаго 
от малых сих (Мат. 18, 10). 
 Ст. 13. Апостолът посочва в себе си пример за онова, на което учи. Той изявява 
готовност да се въздържи не от идоложертвени храни, които са непозволени и по друга 
причина, но от всичко позволено и законно, което съблазнява брата. Готов е да се 
въздържи от позволеното не един и не два дни, а през целия си живот. И всичко туй ще 
направи не само за да не погуби брата си, но дори и да не го съблазни. Ето идеал на 
истинска свобода и християнска любов! Там, дето грижливо се пазят само своите лични 
права и дето се водят горещи речи за неприкосновеността на своите собствени 
потребности, макар и съвършено законни, там винаги има основание да се мисли, че 
защитниците и охранителите на своите потребности сами до известна степен се 
намират от тях в робска зависимост. Но оня, който за чужда полза може, без да се 
замисли, да се откаже във всяко време от своите най-законни права и потребности, той 
наистина е свободен и независим от своето самолюбие човек. Какво, наприм., е по-
законно за човека от правото на вкусна и питателна храна, когато тя му е съвършено 
достъпна? Обаче апостолът готов бил и от нея да се откаже, и при това не за някакво 
кратко време, а за винаги, щом изисквала ползата на някой немощен брат. 
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2) Апостол Павел като жив пример на правилно употребяване християнската 
свобода (гл. 9). 

 
 На изявената от апостола готовност да не яде месо никога, щом това изисквала 
ползата на ближния, някой могъл да възрази на апостола: ти се хвалиш само на думи; 
ако говориш искрено, покажи на дело, от що си се отказал, за да не съблазниш брата? 
Апостолът намира за нужно в тая глава да даде пример за това. Той се отказва не само 
от месна храна, за да не съблазни своя брат, но и от много още неща, но които той 
несъмнено право. Бидейки апостол и свободен, както и другите апостоли, той има 
право да яде и пие, да има спътници жени и да получава заплата за своя труд, както я 
получава войникът, да се ползува от плодовете на своите трудове, както се ползуват 
земеделците и дори работният добитък (1-10). Но той не се ползува от своето право, 
макар да има пред очи примера на ветхозаветните свещеници и ясната повеля на 
Господа7 проповедникът на евангелието да живее от проповедта (11-14). Той се бои, да 
не би, като иска възнаграждение от своите слушатели, да изгуби славата на безкористен 
проповедник и да повреди на проповедта (15-18). На всички и всякога служел той 
безкористно, като се приспособявал към нуждите и състоянието на всички и като си 
отказвал в необходимото (19-23). В тоя случай той подражавал на ония борци, които, за 
удържане победа в съперничеството, си отказват в много (24-27). 
 Ст. 5. Еда не имамы власти сестру жену водити. Подир апостолите, както и 
подир Иисуса Христа, вървели жени, които им помагали със своите имущества и 
разделяли с тях трудовете на проповедта. Но ап. Павел и Варнава се отказали от 
помощите на такива жени, макар, подобно на другите апостоли, да могли да ги имат 
при себе си. Апостолът казва: нима той един и Варнава нямат право да имат спътници 
жени от сестрите, т.е. от християнките? 
 Ст. 6. Не имамы власти еже не делати, т.е. нямаме право да вършим онова, що 
те вършат – да изкарваме прехраната си от нашите проповеднически трудове. 
 Ст. 12. Аще инии власти вашея причащаются, не паче ли мы – ако други се 
ползуват от онова, над което вие имате власт, право, то колко повече ние? Кои били тия 
инии – апостолът с нищо не определя. Но които и да били те, повече от онова, що 
доставят апостолите, никой не могъл да доставя. Св. Златоуст подразбира тук някакви 
лъжеучители, за които във второто послание до Ко- 
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ринтяни ап. Павел писал: изяждат ви, грабят, по лицето ви бият и се величаят (2 Кор. 
11, 20). Но не сосотворихом по области сей – обаче не се ползувахме от тая власт, от 
това право. 
 Ст. 13-14. Във ветхия завет положението на свещениците и левитите било 
обезпечено с наченките, десетините и жертвите. Апостолът иска да внуши: ако тъй 
било във ветхия завет, който бил сянка на новия, по колко повече туй трябва да бъде в 
новия. Но той и направо прави такова применение, като привежда особена за това 
наредба от Спасителя: тако и Господь повел проповедающим благовестие, от 
благовестия жити. Кога заповядал Господ? Когато, като пращал апостолите на 
проповед, им заповядал – нищо да не взимат със себе си, нито запасна дреха, нито 
храна, нито пари, а дето ги приемат, там да получат всичко: в томже дому пребывайте, 
ядуще и пиюще, яже есть у них: достоин бо есть делатель мзды своея (Лук. 10, 7; 
Мат. 10, 10). 
 Ст. 16. Аще бо благовествую, несть ми похвалы: нужда бо ми належит.  Ако 
благовествувам не заслужавам чрез това особена похвала, нужда бо ми належит – това 
е мой дълг, моя обязаност; а да благовствувам на свои средства, туй е дело на 
свободата, - когато искам, тогава и правя това. Тук има похвала за свободното избиране 
онуй, що не е заповядано. Затова и Христос казал на учениците: егда сотворите вся 
повеленная вам, глаголите, яко раби неключими (за нищо негодни, непотребни) есмы: 
яко, еже должни быхом сотворити, сотворихом (Лук. 17, 10). 
 Ст. 17-18. Което се върши вън от заповяданото, то се върши доброволно (волею) 
и заслужва велика награда; а което се върши по заповед, по дълг (неволею), то не е 
такова, то е поверено служение (строение ми есть предано), - изпълнявам онова, що ми 
е поръчано. А за кое мога да имам награда? За онуй, дето, като проповядвам 
евангелието, благовествувам за Христа даром (без мзды, avda,panon - без заплата, без да 
правят за мене разноски ония, на които проповядвам), без да се ползувам от моето 
право в благовествуването. 
 Ст. 20. Бых иудеем яко иудей, да иудеи приобрящу. Всички юдейски чинове, 
предписани на юдеите в закона, чрез вярата в Спасителя губят своята обязателна сила и 
постъпват в разреда на безразличните неща, от които човек може свободно да се 
ползува, според обстоятелствата, като има предвид само богоугождението. Така 
действувал и ап. Павел, като имал предвид да съдействува на евангелието. Когато се 
намирал между юдеи 
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ден, постъпвал във всичко външно като юдеин, без да придава в съвестта си някакво 
религиозно за себе си значение на всичко, което правел. Ако той би се явявал в тяхната 
среда и би се отделил от тях в ония неща, които нямали нравствена цена, а при това 
били обичани от юдеите, то той би ги отблъснал от себе си, и с туй би пресякъл входа 
на своето слово в техните уши. Евангелието чрез туй би изгубило последователи. 
Затова апостолът всякога за юдеите бил като юдеин – и в Ерусалим, и в други места, 
когато се движел между тях. Така наприм., в Ликаония обрязал Тимотея, в Коринт и във 
Филипи по съботите ходел в синагогите и слушал четенето на закона и молитвите. Св. 
Златоуст говори: “Апостолът обрязвал, за да унищожи обрязването. Затова не казал: бих 
юдей, но яко юдей, понеже това било с предусмотрителна цел. – Що говориш? 
Проповедникът на вселената, който се е издигал до самото небе и сеял такава благодат, 
могъл ли той внезапно така да падне? Да, понеже и това е също така издигане. Не на 
туй само гледай, че той пада, но и на туй, че, като пада, възстановява лежалия долу и го 
издига със себе си”. Подзаконнымь яко подзаконен. Някои тълкуватели тия думи смятат 
за повторение, разяснение на предидните, а според св. Златоуста, тук се указва още и на 
прозелитите, или на ония, които приели християнската вяра, но още се придържали от 
закона. Така наприм., в Ерусалим, по света на ап. Якова, Павел изпълнил нещо по 
юдейския закон (остригал се и принесъл жертва), заради повярвалите, но които още 
ревнували по закона (Деян. 21, 18-26). 
 Ст. 21-22. Под беззаконным се разбират езичниците. Явявайки се сред тях, 
апостолът по външния живот станал като тях: нито от храната им се гнусял, нито 
обичаите им избягвал. Разбира се, тук не влизат религиозните обичаи, като принасяне 
жертва на идолите и др. Иначе беседвал апостолът в юдейските синагоги, иначе 
предлагал учение в атинския ареопаг. Но, действувайки така, той в съвестта си пред 
Бога бил чисти, понеже действувал с увереност, че така еугодно на Бога: не сый 
беззаконник Богу, но законник Христу. Под немощным  се разбират немощните във 
вярата или в живота християни (Рим. 15, 1). Всем бых вся, да всяко некия спасу –за 
всички станах всичко, за да мога всячески, по какъвто и да е начин, да спася поне 
някои. Св. Златоуст говори: “Виждаш ли величайше снизхождение, как той, бидейки 
под закона Христов и съблйдавайки най-високия закон бил за нямащите закон като без 
закон, за юдеите като юдеин, явявайки се в еди- 
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ния и другия случай по-съвършен и по-горен от всички? Така постъпвай и ти: не мисли 
ча падаш, ако, бидейки висок, правиш за брата нещо унизително. Това не значи да 
падаш, а да снизхождаш; защото който пада, той лежи и сам едва може да стане; а 
който снизхожда, той и ще стане с голяма придобивка, подобно на Павла, който 
снизхождал сам, а ставал с цялата вселена. Той не лицемерил; защото ако бе 
лицемерил, то не щеше да търси ползата на спасяваните. Лицемерецът търси гибелта на 
другите, и лицемери, за да вземе, а не за да дае. Павел – не така, но като врач, като 
учител, като баща снизхожда.” 
 Ст. 24-27. Апостолът като че ли говори: виждате, как аз от всичко се отказвам за 
ползата на братята; откажете се и вие от онова, на което като че ли ви дава право 
вашето знание, престанете да ядете идоложертвено, за да не съблазнявате немощните 
братя. Иначе, вашето спасение е съмнително. Братът загива от вашето знание, братът, за 
когото умря Христос. Вие грешите против Христа. За да склони на това коринтяни, той 
им привежда за пример тичащите в ристалището (стадиума) и борците, които, за 
получаване тленни венци, се въздържат от всичко, що може да ослаби тяхното  тяло, 
или да го затлъсти и с туй да им побърка да постигнат целта. Така и коринтяни за 
получаване нетленен венец трябва да се въздържат от идоложертвено. Апостолът 
представя и себе си за пример: аз убо тако теку, не яко безвестно: тако подвизаюся, 
не яко воздух бияй. Тоя образ на речта, по обяснението на блаж. Теодорита, апостолът 
взел от обучаващите се борци, понеже те обикновено, като се упражняват, вместо 
противника, въздуха удрят с ръцете си. В противоположност на това апостолът иска да 
каже, че нанася действителни удари на врага – дявола и тича към целта сигурно, и се 
подвизава изобщо не напразно като коринтяни. “Защото, говори св. Златоуст, - каква 
полза вие имате от туй, дето влизате в идолските капища и като че ли изтъквате своето 
съвършенство? Никаква. А аз не така; но всичко, каквото и да правя, върша за 
спасението на ближните: показвам ли съвършенство, това е за тях; превъзходство ли с 
туй, дето нищо не взимам, - това е за туй, за да не се съблазнят те; унижение ли повече 
от всички, като се остригвам и омивам, - това е за да не се препънат те. Ето що значи: не 
яко безвестно. А ти ми кажи, за какво ядеш в капищата? Не можеш да ми представиш 
никаква основателна причина; храната не те приближава до Бога; ядеш ли, нищо не 
печелиш; не ядели, нищо 
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не губиш; следователно, ти вървиш напразно и без цел. Това и значи: яко безвестно”. 
 

3) Отдалечаване от идолските жертви (10, 1-11, 1). 
 

 Яденето идоложертвена храна не само съблазнява немощните братя, но още и 
осквернява оногова, който я яде. За да изтъкне по-ясно туй, апостолът отначало 
застрашава коринтяни със случаите на грозния Божи съд над израилтяните за падане в 
идолослужение. Между древните израилтяни и християните има голямо сходство. И 
там, както и тука, имало кръщение, т.е. преминаването през морето, и причащение т.е. 
яденето манна; но известно е, че мнозина, излезли от Египет, загинали в пустинята, и 
това служи предупреждение за християните ,щото те да не подражават на евреите в 
злото, т.е. да не падат като тях в идолопоклонство и блудство, да не изкушават Господа 
и да не роптаят против Него (10, 1-11). Затова те трябва да гледат на постигналите ги 
нещастия като на изкушения, от които Господ ще ги избави (12-13); от 
идолослужението трябва да се отдалечават, понеже както участвуващите в 
евхаристията стават причастници на тялото и кръвта Христови, така участвуващите в 
принасянето жертви на идолите – на бесовете се намират в общение с тях, а да се 
намираме в общение и с Бога и с бесовете е невъзможно (14-22). Наистина, всичко е 
позволено, но не всичко е полезно. Така, можем без смущение на съвестта да ядем 
купеното от пазаря, без да се страхуваме, че там ще има идоложертвено; но, ако някой 
ви предупреди за това, не трябва да ядем, за да не смутим казалия ни това (23-29). 
Постъпвайки така, християните и в безразличните дела ще прославят Господа и не ще 
дадат повод за съблазън, както и апостолът във всичките си постъпки имал предвид 
ползата и спасението на ближните (10, 30-11, 1). 
 Ст. 1. Под облаком быша. Ветхиятт завет бил предобраз на новия, а древният 
Израил в съдбата си и живота служел образец за новия, т.е. за християните. Както 
изведените от Египет се намират под особено ръководство и закрила Божия, което явно 
се изразило в предшествуващия тям облак (Изх. 13, 2); така и изтръгнатите от властта 
на дявола се намират под особено покровителство и ръководство Божие. 
 Ст. 2. В Моисеа крестишася. Блаж. Теодорит говори: “Морето изобразявало 
къпелта, облакът – благодатта на духа, Мойсей – иерея (а по-точно Спасителя Христа), 
жезълът – кръста, преминалият морето Израил – кръ- 
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щаваните, преследващите египтяни – демоните, а сам фараонът – дявола”. За да се 
схване по-добре близостта между преминаването на евреите през морето и кръщението 
на християните, трябва да си представим какво било туй преминаване за евреите. 
Изведени от Египет, преследвани от недавнашните свои притеснители, между две 
опасности – враговете и морските вълни, - евреите трябвало да се откажат от всяка 
надежда на спасение със собствените си сили и да се предадат на Бога и Неговия вожд. 
Встъпвайки в морето подир Мойсея, те погребали своята воля в бездната, вървели на 
смърт, за да се спасят от смъртта. И вярата не ги излъгала: със здрави стъпки те 
застанали на другия бряг, свободни от робството, което те носели от оная страна на 
морето, като че ли възкресени, родени за нов, по-добър живот, с пълна увереност, след 
недълговременно странствуване по пустинята, да влязат в обетованата земя, и с 
непременна обязаност – да се подчиняват на заповедите Божи и на своя вожд Мойсея. 
 Ст. 3. Брашно духовное ядоша. В преминаването през Червено море апостолът 
вижда образ на кръщението, в храненето с манна и пиенето чудесно източената вода 
вижда причащението. Затова той и нарича манната духовна храна. 
 Ст. 4. От духовнаго последущаго камене. Апостолът тук ясно нарича Христа 
духовен камен, който вървял, придружавал евреите във време на странствуването им по 
пустинята. С вяра към Него се обръщали Мойсей и Аарон, когато източвали вода от 
камъка за жадуващия народ. Св. Златоуст говори: “виждаш ли мъдростта на Павла, как 
той обяснява, че Христос е подател и на едното и на другото, и по такъв начин 
сближава предобраза с истината? Той подавал, казва, на израилтяните ония дарове, Той 
същия предлага и тая трапеза; Той ги прекарал през морето, Той същия прокарва и тебе 
през водата на кръщението; Той доставил манна и вода, а тебе предлага тялото и 
кръвта. Но както на израилтяните не принесли полза такива велики дарове, когато те се 
оказали недостойни за тях, така и на коринтяни няма да принесат полза кръщението и 
участието в духовните тайнства, ако техният живот не съответства на такава благодат. 
 Ст. 6. Яко не быти нам похотником злых, якоже и они похотыша – за да не 
бъдем похотливи на злото, както те бяха похотливи. Израилтяните се изобразяват 
особено похотливи към ястия, те са разположени към чревоугодие 
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и сластолюбие (Числ. 11, 4; Псал. 105, 14-15). Тук прикрито апостолът указва 
причината, която влякла коринтските умници към трапезите с идолски жертви. Те сами 
говорели: ние знаем, че идолът е нищо, и следователно оправдавали своето поведение 
чрез висши възгледи; а апостолът, представяйки тоя образ из историята на 
израилтяните прави им намек да влезнат в себе си и да разгледат, наистина ли висши 
възгледи ги примиряват с жертвеното место, а не чревоугодието. 
 Ст. 7-8. Ни идолослужители бывайте, якоже нецыи от них. Целта на апостола е 
– чрез исторически събития да постанови яденето и пиенето във връзка с 
идолопоклонството и чрез туй да направи нужното внушение на коринтяни. Ниже 
соблудим, якоже нецыи от них соблудиша. В яденето идоложертвена храна, освен 
опасността да се падне в идолослужение, има още опасност да се падне в блудство. 
Понеже, както забелязват някои тълкуватели, в някои случаи с жертвените пирове били 
съединявани и нечисти дела. Вниманието на апостола все върху едно е съсредоточено – 
върху яденето идоложертвена храна, и той с настоящите примери живо представя на 
коринтяни, каква бездна се отваря под това като че ли незначително дело, което за 
такова благовидно се показвало на техните умници с независими възгледи. 
 Ст. 12-13. В приведените примери апостолът внушаваше: гледайте да не се 
увлечете от пиршеството към идолослужението, и от едното и другото – към блудство, 
или към изкушаване Бога и към ропот. Умните с висшите възгледи могли на това да 
кажат, или помислят: о, не, ние ясно разбираме работата и твърдо стоим. Апостолът ги 
вразумява: но който мисли, че стои, да се пази, за да не падне. Искушение вас не 
достиже. Под искушение тук можем да подразбираме – скърби, бедствия и 
притеснения от невярващите, или пък – изкушения от яденето на идоложертвена храна. 
Умниците, под булото на знанието, безбоязнено сядали на идолски трапези и от никого 
не били безпокоени; а други не могли на това да се решат и за това се подлагали на 
оскърбления, насмешки и притеснения. На последните апостолът тук и говори: не 
бъдете малодушни, не роптайте. Изкушение ви постигна точию человеческое, т.е. 
малко, кратко, умерено. Вие не сте виждали опасност, която би ви застрашавала със 
смърт, изкушение, което би могло да ви погуби. Избытие  (e[kbasin) – изход. 
 Ст. 14. Бягайте от идолослужения.  Идолослужение нарича яденето от 
идолските жертви. Преди той не засягаше тая страна, като се съгласяваше, че знанието, 
висшите 
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възгледи правели коринтските мъдреци неприкосновени за сквернота от 
идолослужението. А сега говори: бягайте от такива трапези. Блаж. Теодорит пише: 
”апостолът постепенно усилва обвинението и показва, че равнодушното ядене на 
идоложертвено ни най-малко не се различава от служението на идолите”. 
 Ст. 16. На тоя стих св. Златоуст говори: “чаша благословения (или евхаристии – 
благодарения) я нарекъл апостолът затова, задето ние, като я държим в ръцете, 
прославяме Бога, удивяваме се и се изумяваме пред Неговия наизречен дар, като Го 
благославяме, дето Той пролял кръвта Си за избавянето ни от заблуждение, и не само я 
пролял, но и я дал на всички нас”. А думите: юже благословяем указват на 
свещенодейственото благословение, чрез което при помощта на Христовата сила 
виното става кръв Христовата и хлябът тяло Христово. 
 Ст. 19-20. От приведените по-горе два примера коринтяните могли да дойдат в 
недоумение и да зададат на апостола въпрос: от казаното се виид, че и ние, като ядем 
идоложертвено, на нещо ставаме общници. Но що? Нали идолът е нищо, и 
идоложертвеното, като се принася на онова, що е нищо, не получава никакво качество? 
Апостолът предупреждава и отговаря: аз не казвам, че идолът е нещо, и 
идоложертвеното е нещо. Не, и идолът е нищо и идоложертвеното каквото било, такова 
и си остава. Има друго едно лице, с което жертвата и принасящите я и ядещитя я стъпят 
в общение, и това лице е богопротивно. В нравствено-религиозно отношение има две 
области: Божия и сатаниска или бесовска – противоположни като светлината и 
тъмнината, като истината и лъжата, като доброто и злото, като животът и смъртта. 
Който е в Божията област, той не е в бесовската, и който е в бесовската, той не е в 
Божията. Обърнете сега внимание, езичниците Богу ли принасят в жертва онова, що 
принасят? Очевидно не. Но ако не Богу, то на бесовете. Идолът все си остава нищо; но 
бесът не е нищо, а е богопротивно същество, враг Божи и наш. Той научил хората на 
тия жертви, той и ги приема, нему и угаждат приемащите ги и ядещите от тях. 
Трапезата от идолски жертви е настяща бесовска трапеза, независимо от туй, че и 
идолът е нищо и жертвеното месо си остава такова, каквото било. От тоя възглед 
именно се ръководели апостолите на Ерусалимския събор, когато запретявали на 
християните из езичниците да ядат идоложертвено (Деян. 15, 29). 
 Ст. 23-33. След всичко гореказано се явявал неизбежният въпрос: как да се 
отнасят християните към 
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храната, за да не би несъзнателно попадната на идложертвено? Апостолът отговаря на 
тоя въпрос, като дава нужните правила. Идоложертвена трапеза слагали не само при 
капищата, но и по домовете. Освен това, жреците, като не устявали да изяждат всички 
припадащи се тях жертвени части, изпращали излишното на пазара, или пък някой 
прекупувал от тях това и го продавал. По такъв начин възможно било или на пазара да 
се купи идоложертвено и да се яде или пък на трапезата у езичника. Как да се 
постъпва? Апостолът отговаря: всичко яжте, додето някой не ви каже: сие 
идоложертвенно есть. Като чуйте това, не яжте, за да не съблазните някого – юдеина, 
елина, или немощния брат. Приемайте храната с благодарение (благодатию) и нейната 
употреба обръщайте за слава Божия и духовно назидание на другите. Да се ходи у 
езичниците на обед (но не в капищата) апостолът не запретява и не заповядва, а оставя 
туй на свободата на повикания, “понеже – забелязва блаж. Теодорит, - невъзможно 
било да се уловят неверните след рекъсване на сношенията”. Изразът: за совесть (ст. 25 
и 27) ще се преведе: със съзнание, с убеждение, че всичко е Божие творение, 
следователно, всичко е благословено и чисто. 
 

Изобличение и изправа на някои безпорядъци  
в църковните събрания (11, 2-34). 

 
 В първенствуващата църква не могло да има подробни и определени правила за 
разните видове християнско богослужение. При установяване външните форми на 
богослужението апостолите се ръководели от преданията на юдейската църква и от 
лични съображения, в зависимост от мястото, времето и лицата за които се назначавало 
богослужението. Но още от първите времена на съществуване на църквата забелязвало 
се желанието да се отдели и отличи християнското богослужение от юдейското и 
езическото. Цялото то било проникнато от дух на свобода, чистота, простота и 
назидателност. Личните усмотрения на църковните предстоятели определяли частните 
действия при богослуженията. Но когато в Коринт се появили партии, които се 
ръководели от възгледите на своите частни учители, тогава естествено могли да се явят 
безпорядъци при самите богослужения. Ползувайки се от учението за християнската 
свобода и особено от учението за равенството на мъжа и жената в царството Божие, 
коринтските християнки си позволявали да влизат в църковните събрания с непокрита 
глава, както това ставало при езическите служения; мъжете пък, 
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напротив, по юдейския и езическия обичай си покривали главата. Изправяйки тия 
неуредици, апостолът похвалва ония, които точно съблюдават неговото предание, а 
после, въз основа на туй, че мъжът е глава на жената, посрамява мъжете, които 
покриват главата си при молитва, и жените, които се молят с открита глава, и изисква, 
щотопоследните или да се покриват, или да се стрижат (2-6). Откриването на главата от 
мъжа означава, че той носи на себе си образа Божи, който не трябва да скрива; 
покриването на главата от жената означава нейната зависимост от мъжа (7-12). 
Необходимостта на покриването главата от жената неволно се съзнава от самите жени, 
които смята за совя чест да имат дълги коси, а за мъжа такива коси служат като 
безчестие. Впрочем, апостолът не препоръчва това за положителен закон и не желае с 
никого да спори по туй (13-16). Минавайки след туй към безпорядъците, които се 
проявявали при вечерите на любовта (агапите), апостолът указва, че тяхната причина 
лежи в това, дето коринтяни се делят на партии; че тия разделения унижвата значението 
на събранието на вечерята Господня; че преждевренното ядене храната е неуместно в 
църквата и е обидно за бедните, между това в установяване на тайнството евхаристия 
от Иисуса Христа се разкрива, че то има важно значение – да напомня на християните 
Христовата смърт (17-26). Поради това недостойното и небрежно приемане на тялото и 
кръвта Христови служи за осъждане на християните, както това се проявява в болестите 
и смъртните случаи у коринтяни. В заключение апостолът изисква ввсички да се 
събират и да ядат вечерята в едно време, и обещава лично да се яви в Коринт за 
устройване другите дела (27-34). 
 Ст. 3. Христос е глава на мъжа, като на глава и представител на семейството, 
защото във всички други отношения и на жената е глава същият Христос. Мъжът е 
глава на жената в семейно отношение. Бог е глава на Христа по Неговото човечество и 
по правото на изпращането Му от Бога Отца в света. 
 Ст. 4. Пророчествуяй – който в църковното събрание пее свещени песни и 
проповядва за Божиите дела (ср. 1 Парал. 25 с 1 Цар. 10, 5). Значението на покриването 
или непокриването мъжката глава апостолът изкарва не от съществото на самия 
предмет, поради което и правило за туй нарежда не за всички времена, като догмат, а 
разсъждава само применително към сложилия се обичай на своето време и 
общоприетия тогава възглед на нещата. Защото само по себе покриването или 
непокриването мъжката 
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глава не може да има нито нравствено, нито догматично някакво значение. За това 
именно, с течение на времето и изменението възгледа върху нещата, самите 
свещенослужещи лица захванали да се явяват в богослужението ту с непокрита, ту с 
покрита глава, и стуй те не само не срамят себе си, а напротив техните покривала за 
глава (митри, камилавки, епанокамилавки) взели да означават тяхното иерархическо 
достойнство, както у ветхозаветните първосвещеници и свещеници. А за миряните е 
прието у нас да стоят в църкивте непременно с открити глави – просто в знак на 
благоговение към свещеното място, а не в знак на някакво тяхно достойнство. Въз 
основа на всичко туй, а също и предвид на онова, че речта си за покриване главата 
апостолът предимно насочка към жените, някои тълкуватели мислят, че за 
посрамяването на мъжа с непокриване главата апостолът говори само за закръгляване 
речта, а има предвид да изясни собствено на коринтските жени, чрез 
противоположение, всичкото неприличие на техите опитвания да закрепят обичая за 
явяване н а църковните с ъбрания с непокрити глави ил да е озравнят с мъжете, или пък 
просто от кокетство, за да покажат своята красота. 
 Ст. 5. Според св. Златоуста, в апостолските времена имало и жени, които 
получавали даровете на молитва, пророчество и др. Християнката не бивало да 
произнася молитва с открита глава, защото с туй се оприличавала на езическите жени, 
които открити отивали в капищата с н ечисти цели. Непокритата глава у жената е все 
едно, що и обръсната (стриженный – e`xurhme,nh). Според някои историци стриженето 
и бръсненето на косите понякога се употребявало като наказние на разпътните жени за 
разврат. 
 Ст. 7-9. Образ и слава Божия сый. Разбира се и жената е създадена по образ 
Божи и на себе си го носи, но апостолът говори не изобщо за направата на човешката 
природа по Божи образ, а има предвид само порядъка на сътворението и служебното и 
зависимо значение на жената. Отначало мъжът е създаден по образ Божи, а после, като 
че ли по мъжовски образ, из него е създадена жената, която и е поради това образ на 
образа, или е отблясък на славата на мъжа. Че такава е действително мисълта на 
апостола, се види от туй, дето сам той прибавя във вид на причина или доказателство, 
че не мъжът е от жената, а жената от мъжа, и не мъжът е създаден за жената, но жената 
за мъжа. 
 Ст. 10-11. Жената трябва власт имети на главе, т.е. знак на мъжовата власт над 
себе си, ангел ради, т.е. 
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срамейки се от тях, или боейки се да ги оскърби. “Ако ти, казва, не обръщаш внимание 
на мъжа, то засрами се от ангелите, - от тия невидим стражи на човешките души, 
присъствуващи в църквата и можещи да видят и знаят скритите намерения на молещите 
се” (св. Златоуст). Обаче ни муж без жены, ни жена без мужа, о Господе. Тия думи 
прибавя апостолът очевидно, за да отклони мъжете от властолюбие и  надменно 
преобладание над жената. С думата о Господе апостолът показва, че тук се говори за 
мъжа и жената, както те си са в Иисуса Христа, т.е. в делото на спасението, а не в 
житейско отношение; а в Христа Иисуса “несть мужеский пол, ни женский”. 
 Ст. 14-15. Безчесите ему есть. Нестриженето косите от съвременните 
православни свещеници има съвършено друга идея, - именно идеята на назорейството 
или на посветяването Богу (Числ. 6, 5). Аще власы растит, слава ей есть. От тия 
апостолски думи се види, че не само в наше време, но и вдълбоката старина дългите и 
гъсти коси се смятали за слава и украшение на жената, - и в това не можем 
действително да не видим указание на някакъв закон на природата. 
 Ст. 18. Распри – разделения. Тия разделения се заключавали в туй, че когато, 
след извършване на евхаристията и причащението със светите тайни, трябвало всички 
заедно да ядат вечерята на любовта, те се разделяли на групи или по семейства, или по 
другарства, а бедните оставяли сами на себе, тогава когато и целта на нареждането тая 
вечеря била, щото и бедните да имат утешение от състоятелните. От по-долу (ст. 21) се 
види, че след свършване на богослушението, когато настъпвало време за сядане на 
трапезата, бедните и нищите, по естествената в тяхното положение свенливост и 
боязливост и в очакване братско радушие и покана за към трапезата, не смеяли до нея 
да се приближат. Между това богатите и знатните а така също и най-смелите и по-
малко съвестните, не се срамели бързо да изяждат всичко, що било по-хубаво на 
трапезата, като мислели, че са в особено право да се пускат върху онова,  що от тях 
самите и било донесено. По такъв начин, братската любов и попечението за бедните се 
тъпчели, и всяко уважение към светостта на току-що извършената евхаристия се 
забравяло. 
 Ст. 19. Подобает бо и ересемь в вас быти. Под ереси тук се разбират разприте, 
разделенията, безпорядъците на вечерите на любовта. Но ако под тая дума бихме 
разбирали заблуждение в догматите, то и в такъв случай няма нищо съблазнително, 
понеже думата подобает не необихо- 
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димост означава, а само предведенето на апостола. Така и Иисус Христос предсказал: 
нужда есть приити соблазном (Мат. 18, 7). Ако апостолът разбираше догматически 
ереси, то не щеше да говори тъй кротко с коринтяни. Под искуснии апостолът разбира 
бедните, които великодушно пренасяли презрението, и ония състоятелни, които не 
нарушавали заведения обичай. Самите думи на апостола: часть некую верую (ст. 18), 
показват, че не всички богати указвали презрение към бедните. 
 Ст. 20. Названието вечеря Господня, усвоявано обикновено на тайната вечеря 
или евхаристията, апостолът пренася и на следвалата подир нея непосредствено вечеря 
на любовта, поради тясната между тях връзка по време и място. 
 Ст. 27. За да разположи коринтяни към порядък и за да възбуди у тях 
благоговейно настроение при вечерите на любовта, апостолът в няколко стиха (23-30) 
разкзава, съгласно откровението, което той непосредствено получил от Самия Иисуса 
Христа, за учредяването на тайнството евхаристия, чието извършване обикновено 
прешествувало на вечерите на любовта, говори за целта на учреждаването, за важността 
на туй тайнство и за тежката отговорност на недостойните причастници. – Иже аще 
ясть хлеб сей, или пиет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови 
Господни. Тия думи са бележити по тяхната догматична важност и сила, понеже с тях 
се указва на същонстта на тайнството евхаристия. Не само символи на тялото и кръвта 
Христови се предлагат в това тайнство под вид на хляб и вино, а самото тяло и самата 
кръв Христови пресъществени, понеже в противен случай не би била тъй тежка вината 
на недостойните и небрежни причастници, и не би казал за тях апостолът, че те ядат и 
пият своето осъждане, не разсъждавайки за тялото Господне, за величието на отя дар 
(ст. 29), и че те са виновни против тялото и кръвта Господни. Не биха се разразили и 
такива тежки наказания за недостойно причащение, а между това апостолът тук и 
прибавя: “от туй мнозина у вас са немощни и болни, и не малко умират” (ст. 30). 
 Ст. 34. В дому да яст, т.е. нека след вечерята да си дояжда у дома. О прочих же, 
егда прииду, устрою. До какво се отнасяло това предполагано от апостола устроение, 
той не ни обяснява, та туй не е важно. Важното тук е, че в тия думи не можем да не 
видим, какво в църковните порядъци всичко съществуно е от апостолите. Лютераните, 
които отхвърлят църковното предание и често 
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обичат да повтарят: покажи, де е написано, - би трябвало да се вразумят от това. 
 

Наставления за духовните дарове (гл. 12-14). 
 

1) Общ източник на духовните дарове и целесъобразното тяхно раздаване 
(гл. 12). 

 
  Положението на първенствуващата църква било такова, че тя за своето 
закрепване и разширяване се е нуждаела от много необикновени дарове. И те 
действително се изливали върху нея изобилно: такива били предимно дарът на езиците 
и дарът на чудесата. Проявявайки се навън видимо, тия дарове служели за езичниците и 
за самите новообърнати като най-добро свидетелство за туй, че в християните 
действува Божият Дух. В същото време тия дарове служели като повод за превъзнасяне 
на едни пред други и за несъгласие. Обладаващите тия дарове се превъзнасяли пред 
необладаващите; нямащите завиждали на имащите. Така поне това било в коринтската 
църква, и произлизало от неразумието на ония, що били получили дарове. 
Възстановявайки между коринтяни истинското понятие за духовните дарове, апостолът 
доказва, че всяко явление в църквата е вече дар на Духа. Така дори изповядването или 
признаването Иисуса Христа за Господ се дава от Духа Светаго. И всички изобщо 
дарове, с които изобилва църквата, всички служения в нея, без да се гледа на тяхното 
различие, се произвеждат от един и същ Божи Дух (1-11). Но както в тялото всички 
членове съставят едно цяло, така и в църквата, която е едно тяло Христово, всички 
вярващи съставят едно тяло и са проникнати от един дух (12-13). Освен туй, известно е, 
че в тялото всеки член извършва своите функции съобразно със своето назначение и 
чрез тях служи за общата полза, така че и неблагообразните се ползуват от вниманието 
на човека наравно с благообразните, и страданието на един член се отразява върху 
другите (14-26). Същото се върши и в Христовото тяло. Бог наредил в църквата разни 
служения – и апостолство, и пророчество, и учителство, и всекиму от членовете дава 
разни дарове и сили. Но всички не могат да имат еднакви дарове. Ако някой се стреми 
към по-големи дарове, апостолът не се отказва да му посочи най-добрия път (27-31). 
 Ст. 1. О духовных, се подразбира – за духовните дарове. По бележката на св. 
Златоуста, цялото това място за духовните дарове е неясно; неясността произлиза от 
неизвестността на предметите и от прекратяването на събитията, които тогава ставали, 
а сега не стават. 
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 Ст. 2. Ко идолом безгласным яко ведомы ведостеса. Важността на даровете, 
получавани от християните, и превъзходството им пред така наричаните дарове на 
езичеството се открива преди всичко в туй, че те не стесняват свободата, не насилват 
съзнанието, както това било в езичеството, когато прорицанията се изнудвали чрез 
сила. Св. Златоуст намира, че тук апостолът именно указва на различието между 
гаданието и пророчеството. По неговото обяснение, смисълът на апостолските думи е 
следният: “в идолските капища, когато някой бивал обладаван от нечист дух и 
прорицавал, то, като че ли воден и свързан, бил увличан от духа и никак не съзнавал 
онова, що говорел. На гадателя е свойствено да бъде в изстъпление, за да търпи 
принуждение и насилие, да се увлича и буйства като бесен. А пророкът не е такъв: той 
говори всичко с трезва душа и здрав разсъдък, знае, що той говори”. 
 Ст. 3. Никтоже может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым. Всичко 
това апостолът извежда като следствие от предидния стих. Апостолът като че ли така 
разсъждава: и в езичеството се представят някои дивности, като наприм., прорицанията 
в изстъпление, каквито издавали бесовете чрез устата на хората, и това са дарове 
необикновени, само че бесовски, богопротивни. Ако искаш да се удостовериш, застави 
изстъпленика да изповяда името на Господа Иисуса, и ще видиш разликата. 
 Ст. 4-6. Св. Златоуст говори: “Ще попиташ, какво е действо, какво е дарование, 
какво е служение? Само различни названия, а предметите са едни и същи. Защото 
апостолът в други места и дарованието и служението нарича действо. Виждаш ли, как 
той не туря никакво различие между даровете на Отца, Сина и Светаго Духа, не смесва 
техните лица, но показва равночестието на съществото? Което дарява Духът, говори 
той, това произвежда Бог Отец, а разделя и назначава Синът.” Според блаж. Теодорита, 
с тия думи апостолът, като показва, че подателка на всички дарове е Света Троица, 
утешава онези, които, както им се показвало, получили по-малки дарове, научавайки, 
че от един и същ източник се подават и едните, и другите дарове. 
 Ст. 7. Явление Духа. В апостолската църква действието на Св. Духа във 
верующите се проявявало чрез някои външни знамения. Така, кръщаваните преди 
всичко получавали дар на езици (Деян. 10, 46; 19, 6), други – пророчествували; мнозина 
– възкресявали мъртви, изгонвали бесове, извършвали и много други чудеса. Всичко 
това 
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служело както за езичниците, така и за самите вярващи видим знак на туй, че върху 
кръщаваните слезнал Св. Дух. За такова именно проявление на Духа апостолът и 
говори тук. 
 Ст. 8-10. Апостолът изброява девет такива проявления на Духа, девет духовни 
дарове, между които на първо място поставя слово премудрости, т.е. онова слово, което 
имал Павел, което имал Йоан, Громовият син. Мъдростта се взима тук като съвкупност 
на откровените истини на християнската вяра, а словото за нея – като изложение на тия 
истини; макар това слово да се предлага чрез човешки уста, но то действува с 
непобедима и покоряваща сила, действува като истинско слово Божие (1 Сол. 2, 13; 
Лук. 12, 15; 24, 19; Деян. 6, 10). Тоя дар в предимна степен принадлежи на 
извънредните Божии пратеници – на боговдъхновените апостоли и пророци. Сам ап. 
Павел разяснява същността на тоя дар в друго място (1 Кор. 2, 6-8; ср. 1, 6-21; 2, 4; 5, 1; 
Кол. 2, 23). – Слово разума.  С това име се обозначава всестранното и най-дълбоко 
проникване в смисъла на тайните и изискванията на Христовата вяра, доколко туй е 
възможно за човешкия ум на земята. Плод от слово премудрости е – вярата; плод от 
слово разума (на знание) е – разбирането на вярата, гносисът (Лук. 11, 52; Рим. 15, 14; 
2, 20). При положителното излагане на вярата предимно се употребявало слово-
премудрости. А когато се изисквало нарочно да се докаже самото значение на Божията 
премъдрост като височайши разум, да се защити тя в туй качество против ония наприм., 
на които тя би могла да се покаже безумие, предимно се обръщали към слово-разума. – 
Вера. Туй не е вяра в догматите, но вяра чудодействена, която може и планините да 
премества (Мат. 17, 20; 1 Кор. 13, 2). И апостолите за нея молил, когато говорели: 
приложи нам веру (Лук. 17, 5). – Дарования исцелений и действия силъ се различават у 
отците по това, че първите означават чудеса, наприм., във възкресяване мъртви, в 
наказване невярващите чрез болести или поразяване със смърт. – Пророчество. На 
библейски език пророчество е вдъхновено и помазано слово – за назидание, увещание и 
утешение на хората (1 Кор. 14, 3), посредством откриване волята Божия не само в 
бъдеще, но и в делата от настояще време (1 Кор. 14, 24-25; Йоан 4, 18, 19, 29; Лук. 22, 
64; 1 Цар. 9, 19; 4 Цар. 6, 12), а така също и в миналите съдбини на човечество (ср. Рим. 
15, 4; Деян. 13, 14). Предсказване на бъдещето е само един от случаите на 
пророчеството. И с тоя дар тогава били надарени мно- 
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зина не само мъже, но и жени. Пророчествували дъщерите на Филипа (Деян. 21, 9); 
някой си Агав предрекъл на ап. Павла окови (Деян. 21, 10-11). – Разсуждения духовом. 
По мнението на отците, тоя дар имал за цел да отличава истинското озарение от 
лъжливото, понеже в църквата могли да се явяват и лъжливи пророци. Може би това 
бил дар на сърцеведене, какъвто ние виждаме у ап. Петра (Деян. 5, 3; 8, 21), и изобщо 
способност да се различава онова, що произлиза от Духа Божи, и онова,  що е от 
собствено знание и остроумие. – Ради языков. Това е способност да се говори според 
нуждата на разни иностранни езици, без предварително упражняване на тях. Това бил 
най-видният и поразителен дар, за който особено ревнували християните от 
апостолските времена; но ап. Павел силно укротява, съдържа тая ревност към дара на 
пророчеството (1 Кор. 14 гл.). – Сказания (evrmhni.a – изтълкуване) языков. С това 
апостолът обозначава дивния дар да се превежда на туземен и за всички понятен език – 
онова, що е говорено на иноземен и не за всички понятен език. “Понеже един сам знаел, 
що говорел, но другиму да изтълкува не могъл, а друг имал способност и за едното, и за 
другото” (Злат.). 
 Ст. 11. Вся же сия действует (произвежда) един и тойжде Дух.  С всичко туй 
апостолът утешава получилите по-малки дарове, научавайки ги, че и това са дарове на 
Божия Дух, а Духът Божи раздава както Му е угодно; а угодно е Нему полезното. – 
Защо пък сега не виждаме гореизброените ясни прояви на Божия Дух? Не затуй, 
разбира се, че се е прекратила благодатта на Божия Дух, или че се намалило 
благоволението към църквата на нейния Глава; понеже Иисус Христос вчера и днес 
той-же и вовеки (Евр. 13, 8). Но изобилието на видимите благодатни дарове 
необходимо било само при първоначалното насаждане вярата Христова за закрепването 
й в грубата и чувствена среда на тогавашните юдеи и елини. А когато вярата Господня 
чрез проповедта на апостолите се разнесла по всички краища на вселената и завладяла 
света, - тая необходимост минала, а затова и откритите явления Духа Божия се 
съкратили, макар и да не се прекратили съвсем. 
 Ст. 12. Тако и Христос – тъй и тялото Христово, т.е. църквата. 
 Ст. 27. Вы же есте тело Христово и уди по части – и вие сте тяло Христово, а 
поотделно – членове. 
 Ст. 28. Изброяваните тук служения съответстват на ония благодатни дарове, за 
които вече каза апостолът по- 
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горе (ст. 8-10), освен даровете заступления и правления. От първото име се обозначава 
мъжественото и мъдро защитаване на притесняваните пред властите, а също така дарът 
на попечение за бедните и болните, - което в особеност съответствало на служението на 
дяконите и дяконисите. А с второто име се обозначава дарът на доброто пастирство 
църковно, иначе – началничество с усърдие и старания за църквата Божия (Рим. 12, 8; 1 
Тим. 3, 5; 5, 17), или пък – на съвременен език – дарът на мъдра и здрава 
администрация. 
 Ст. 31. Ревнувайте же дарований больших (krei,ttona) – желайте пламенно 
дарове по-хубави, т.е. най-нужни, най-полезни. Тоя текст стои на прехода към 
следващата реч за любовта. Като казал всичко за извънредните благодатни дарове, 
които се проявявали в църквата, и като умиротворил всички, що се смущавали от 
получаването на п-малки сравнително с на другите дарове, апостолът като че ли им 
говори: желаете по-добри дарове? Търсете. Но аз ще ви кажа, че християнският живот 
не е в даровете. Даровете всички могат да се прекратят в църквата. Има в 
християнството нещо по-високо от всички дарове. И ето това именно искам сега да ви 
покажа. 
 

2) За любовта – най-висшия духовен дар (гл. 13). 
 

 Многобройните дарове, които обладавали коринтяни и които желаели, не ги 
водели към единство, не ги свързвали в едно тяло и, като имащи временно или 
случайно значение, били непостоянни. Указвайки на християните най-превъзходния 
пък, апостолът изобразил пред тях такъв духовен дар, от който всички други получават 
своята сила и достойнство, който служи средоточие на целия християнски живот. Тоя 
дар е любовта. Апостолът го съпоставя с най-добрите, по мнението на коринтяни, 
дарове и намира, че всички те без любовта не указват никакво действие. Нито дарът на 
езичниците, които коринтяни така желаят, нито пророчеството и знанието, с които те 
така се хвалят, нямат никакво значение без любовта; нито даже мъченичеството не 
принася полза (1-3). Една любовта е съвършена; тя се отличава с ония свойства, които 
внасят в човешкия живот порядък и щастие, и тя вечно ще съществува дори тогава, 
когато всички други дарове ще се прекратят (4-8). А настоящето наше състояние не е 
състояние на съвършенство и пълнота: такова състояние ще настъпи после. Тогава и 
знанието, и обладанието на всяко нещо ще бъде пълно; сега е само гадателно, и затова 
сега имат сила и вярата, и надеждата, и любовта; но любовта все пак е по-голяма (9-13). 
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 Ст. 1. Аще языки человеческими глаголю и ангельскими. На първо място за 
сравняване с любовта апостолът поставя дара на езиците, който у коринтяните се 
смятал за най-висок. И за да усили още повече тоя дар, прибавя към човешките езици 
ангелски, под които се разбират не чувствени езици, но мислени, на които ангелите 
песнословят Бога и беседват помежду си. И наистина, езиците са нищо пред любовта. 
Говоренето на езици е съвсем външна работа; и в естествения ред на нещата с него е 
заета само паметта, а в благодатния и това няма: понеже и ослицата могла да говори, 
когато това било нужно, и камъните ще завикат, казва Спасителят, когато не ще има 
кой да изрече волята Божия. Любовта е вътрешна жизнена сила. Говорещият без 
присъствието на тая жизнена сила, без чувство, прилича на къс мед, която издава 
еднотонен звук, или на кимвал, който издава разни тонове, но без значение, т.е. речта 
му е безсъдържателна, безцветна, безсилна. Любовта е език, понятен на народите по 
целия свят. За да се научим да говори по китайски или на някои индийски наречия, 
трябва да се минат години. Но още от първия ден на встъпяне в чужда страна на тоя 
понятен за всички език на любовта ще вземе да се лее от нас, помимо дори нашето 
съзнание, мощна реч, която ще плени сърцата, ще убеди умовете. 
 Ст. 2. Пророчеството, знаенето тайните и чудодействената вяра не са достатъчни 
признаци за истинското духовно съвършенство на притежаващия ги. Това потвърдил и 
Спасителят, като казал: мнози рекут Мне в ден он: Господи, Господи, не в Твое ли имя 
пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы много 
сотворихом; и тогда исповем им яко николиже знах вас: отъидите от Мене делающии 
беззаконие (Мат. 7, 22-23). Любовта е по-висока и от вярата, понеже целта е по-важна 
от средствата. Вярата е средство за съединяване човека с Бога. Целта на съединението 
е, щото човек да стане подобен на Бога. А Бог е любов, следователно, човек 
посредством вярата се съединява с Бога, за да стане любов. Оттук е ясно: вярата е 
средство за постигане любовта, която е цел. 
 Ст. 3. Раздам вся имения. Любовта е по-висока от милосърдието, понеже цялото 
е по-голямо от частта. Милосърдието се явява само като малка част от любовта, като 
един от безбройните нейни пътища. Но нищо не струва милосърдието, когато не изтича 
от любовта, когато се върши за човешка слава. По-висок подвиг от милосърдието е 
мъченичеството, но и то може да бъде 
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безполезно, когато не изтича от любовта, когато е придружавано от гордост, от 
превъзнасяне пред другите. Всички добродетели, всички дарове и подвизи своята цена 
получават от любовта; нямат ли нея, те нищо не струват. 
 Ст. 4-7. Тук апостолът ни показва, че любовта е сложно явление. Тя прилича на 
светлината. Както ние пропускаме слънчев лъч през стъклена призма и тоя лъч излиза 
от другата страна на призмата разложен на своите съставни цветове: червен, зелен, 
жълт, теменужен, портокален: всички цветове на дъгата, - също така и ап. Павел 
пропуска понятието любов през великолепната призма на своя вдъхновен ум, и пред 
нашите очи се разстилат всички съставни елементи на любовта. В няколко думи той ни 
открива, може да се каже спектъра на любовта, нейния анализ, в няколко думи рисува 
нейната безпримерна красота. Любы долготерпит – благодушно понася всички 
неприятности, оскърбления, без да се поддава на движенията на гнева или 
отмъщението. “Както искрата, паднала в морето, не му причинява никаква вреда, но 
сама веднага изчезва; така всичко неочаквано неприятно, като поражава 
дълготърпеливата душа, скоро изчезва, а нея не я възмущава” (Злат.). Милосердвует 
(crhsteu,etai) – благствува, е изпълнена с благост, доброта: от другите търпи 
неприятности, а сама тя не само не причинява нищо скръбно, но, напротив, всички 
скърби на другите счита сови и, като влиза в съчувствие на тяхната скръб, всякак се 
старае да облекчи тяхната горест. Любы не завидит. Завистта е противна на нейната 
природа; нейното същество е и да желае и да прави на другите само добро. Не 
превозносится (ouv perpereu,etai) – не се пери, не се големее, не се превзема нито в 
съждения, нито в думи, нито в обръщения, нито в дела, не постъпя лекомислено. Не 
гордится (ouv fusiou/tai) – не се надува, не се пъчи. Каквито съвършенства и да 
обладава любовта, тя мисли, че нищо няма сравнително с другите по-добро, и колкото 
добро и да направи в своя кръг, съвсем не мисли, че е направила нещо. Както майката, 
уходваща по децата, колкото и да се труди над тях, мисли, че нищо не е направила, и 
вършейки нещо, отново върши така, като че ли захваща да го прави пръв път, - такава е 
и лябовта. Не безчинствует (ouvk avschmonei/) – не се гнуси от нищо, щом се касае до 
благото на ближния; колкото и да се показва нещо унизително в очите на хората, тя не 
се спира пред туй, а с охота се решава на това, стига да направи добро на любимия. Вся 
любит (ste,gei) – всичко покрива, т.е. греховете, недостатъчите и слабостите на другите 
не само не разгласява, но прикрива всичко туй 
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с добра дума. Всему веру емлет – на всичко, каквото каже любимият, хваща вяра. Вся 
уповает. Като прави добро и среща пречки, не се спира, но изнамира нови способи, и 
ако те не привеждат до целта, залавя се още за други, като се въодушевява от 
надеждата, че Бог ще благослови накрай тоя труд на любовта с успеха. 
 Ст. 8-9. Николиже отпадает. Желаейки да покаже съвършенството на любовта, 
апостолът доказва, че тя е неизменна; понеже всяка изменчивост е признак на 
несъвършенство. Апостолът тук съпоставя другите дарове и показва тяхното 
сравнително несъвършенстов в това, че те имат временно значение. Така, пророчествия 
упразднятся, понеже всичко ще бъде понятно и достъпно на знаението; разните языки 
умолкнут, понеже няма да има различие между народите и говорещите, но всички ще 
имат едни уста и едно сърце; накрай и нашият несъвършен разум, нашето ограничено, 
частично ведене (gnw/sij) испразднится, понеже ще бъде заменено със знание пълно, 
нагледно. 
 Ст. 11-12. Знанието, което имаме в настоящия живот, апостолът уподобява с 
детско знание; а знанието, което ще получим в бъдещия живот. – със знанието на 
съвършените мъже. Сега всичко виждаме яко зерцалом в гадании – като през мъждиво 
стъкло, неясно. “Настоящето е сянка на бъдещето; понеже в светото кръщение виждаме 
образа на възкресението, а тогава ще видим самото възкресение. Това означават 
думите: лицем к лицу”. (Теод.). 
 Ст. 13. Ако вярата е уповемых извещение (Евр. 11, 1), то подир появяването на 
самите предмети няма вече нуждата от вярата. Също така и упованието. В бъдещия 
живот ние всичко ще видим, а еже бо видит кто, что и уповает (Рим. 8, 25). Но 
любовта, напротив, не само не ще отслабне, но трябва още да се усили, понеже 
страстите ще се успокоят, злото ще се изкорени, навсякъде ще има съвършенство, и 
Сам Бог-Любов ще върши всяческая во всех. 
 

3) За дара на пророчеството и дара на езиците (14 гл.). 
 

 От всички духовни дарове най-вече привличал вниманието на коринтяни дарът 
на езиците. Като осезателен външен знак на вътрешното озарение от Св. Духа, тоя дар 
възбуждал в някои от тях чувство на гордост и изобщо бил неправилно разбира и 
употребяван. След като в предидната глава указва по-долното значение на тоя дар 
сравнително с другите дарове, апостолът изисква, щото коринтяни след дара на 
любовта 
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да се грижат за дара на пророчеството, понеже говорещият езици назидава само себе си, 
а пророчествуващият или тълкуващият назидава цялата църква; в туй отношение у 
говорещия на чужд език има сходство с тръбата, която издава неопределен звук и 
никого не може да подбуди към война (1-11). За назидание на църквата нужно е 
старание да се придобие дарът на изтълкуване, щото молитвата на предстоятеля да бъде 
понятна и за простия човек; и апстолът, който повече от другите обладавал дара на 
езиците, предпочита по-добре да изтълкува в църквата пет думи, отколкото хиляда да 
произнесе на непознат език (12-19). Впрочем, дарът на езиците има своето значение, 
именно за невярващите, а пророчеството за вярващите. Но при това нужно е всичко да 
се направи, щото невярващият, като види мнозина говорещи на непознати езици, да не 
помисли, че християните са полудели; а туй не може да се случи с дара на 
пророчеството (20-25). И тъй, всичко трябва да бъде насочено към назиданието на 
църквата: говорещи на непознати езици трябва да бъдат не повече от двама или трима, 
пророци не повече от тях, - и всички те трябва да говорят и пророчествуват по отделно 
(26-33); жените трябва да мълчат в църква, а ако искат нещо да узнаят, нека за това 
питат мъжете си у дома (34-35). Изобщо всичко трябва да бъде благообразно и чинно. 
 Ст. 2. Глаголяй бо языки. Дара на езиците първоначално получили апостолите в 
деня на слизането на Св. Духа (Деян. 2, 5), както това било обещано от Иисуса Христа 
(Марк. 16, 18); впоследствие тоя дар се давал и на другите вярващи (Деян. 10, 46; 19, 6). 
Особено пък, както се види от посланието на ап. Павла до коринтяни, тоя дар владеели 
мнозина коринтски християни. Но, разказвайки за получаването на тоя дар, апостолите 
не обясняват, в що се той състоял, понеже тоя дар бил общоизвестен в древната църква. 
Между туй с течение на времето той съвсем се прекратил в църквата, и вече св. 
Златоуст се е затруднявал да обясни тоя дар на своите слушатели, поради 
прекратяването на събитията, каквито ставали тогава. Всички св. отци така представят 
тоя дар. Християнинът, надарен, с него, веднага започнал да говори на език, до тогава 
неизвестен нему напр. на персийски, на арабски и др., според нуждата. Така било с 
апостолите в деня Петдесетница. Но понеже тогава събралите се от разни страни юдеи 
не могли да разбират всичко казано от тях, то речта могла да им се покаже само като 
безпорядъчна смес от разноезични думи, като реч на пияни (Деян. 2, 13) или дори на 
безумни (1 Кор. 14, 23). Такова именно неразбиране речта на говорещия на 
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иностранен език било причина туй, че за обясняване казаното бил нужен дар на 
пророчество или на изтълкуване. Оттук, глаголяй языки значи – който говори на език 
неизвестен, непонятен за събралите се в църквата.   
 Ст. 3-4. Възбудените от Духа Светаго апостоли не само сами дохождали във 
възторг, но и другите възбуждали към туй, и по такъв начин казаното от тях могло да 
бъде разбирано и от слушателите. В Коринт такова нещо не е имало; тук възторженият 
християнин, макар и да говорел на език, но не могъл другите да назидава, да приведе 
във възторг. А пророчествуващият, или тълкуващият истините на вярата, не 
възбуждайки в слушателите възторг, а действувайки на обикновеното чувство, могъл да 
им принесе повече полза, понеже предлагал и назидание, и увещание, и утешение. 
 Ст. 6. Привежда им на памет, как бил у тях и, независимо от онуй, че повече от 
всички говорел езици, водел реч с тях на техния език, а не на чужд. С това той твърде 
много ги стреснува и вразумява. Во откровении, или в разуме, или в пророчествии, или в 
научении. Това са четири рода съобщаване истини на пророците и от пророците. Те се 
съединяват по два – един вътрешен и един външен. Откровение е – вътрешният способ 
за възприемане истините от Духа Светаго, откриването Божиите тайни; а пророчество е 
– вътрешният способ за изучаване и усвояване богооткровените истини; а научение е – 
външният способ за наставление на другите в онова, що християнинът изучил. 
 Ст. 10-11. Роди гласов стои вместо роди языков. Безгласен – без значение, 
мъртъв. Апостолът имал предвид да отговори на оная бележка на коринтяни, че речта 
на непознат език не може да се счита неразумна само за това, че няма кой да я разбира. 
Апостолът като че ли говори: да, колкото езици има по света, всички имат значение, на 
всички тях може да се говори. Ала обикновено, на един език се говори тогава, когато 
има нужда и когато има кой да разбира. На всички езици едноезичните говорят с 
едноезичните. А вие защо пред своите говорите, Бог знае на какъв език, непонятен за 
тях? И себе си за тях правите чужди, и тях за себе си. 
 Ст. 14-15. Апостолът тук като че ли така говори: моят дух, възбуждан от Божия 
дух, се моли на чужд език, дарът Божи е в действие, той своето дело върши; но моят ум 
при това остава без плод, понеже не предава на другите на понятен език онова, що сам 
полу- 
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чава от Духа Божи. Ако това правех, бих принасял полза на другите, и тогава умът ми 
не щеше да бъде без плод. А трябва да направя така, че и на чуждия език, по 
движението на Духа, да се моля и пея, и после същото да правя на език понятен. А как 
може да стане това, апостолът вече указва: или друг някой да изтълкува, или сам, който 
говори да си изпроси такъв дар на изтълкуване (ст. 13). Блаж. Теодорит пише: 
“Апостолът говори, че беседващият на чужд език, било в псалмопеене, било в молитва 
или учение, трябва, или сам да бъде преводач в полза на слушателите, или другиго, 
способен за това, да взима за сътрудник в учението”. 
 Ст. 16. Невежда (ivdiw,thj) нарича апостолът простия миряни. Ако ти, казва, 
благославяш на език иностранен, без да умееш да изтълкуваш туй, то мирянинът не 
може да отговори: амин,  понеже, като не слуша и не разбира окончателните думи: во 
веки веков, той няма да каже: амин (Злат.). Това навежда на мисъл, че виновни в 
неразумното употребяване на дара били самите предстоятели, на които било поверено 
да назидават и пазят вярващите.За забелязване е също така указанието, че и миряните 
взимали участие в църковните молитви. Всички невъзможно било да се молят; но едни 
говорели молитва, понеже Бог им давал молитва, а другите внимавали на тая молитва, и 
своето съгласие с нея изказвали с думата: амин – да бъде така, като чрез туй 
засвидетелствували, че с молитвата на предстоятеля се е молело и тяхното сърце. 
 Ст. 20. Не дети бывайте умы. Преминавайки към нов ред увещания, апостолът 
указва на онуй, че употребяването на всякакъв духовен дар трябва да бъде осмислено, и 
че ако коринтяни се превъзнасят с дара на езиците и го употребяват и без полза и без 
нужда, то те се указват неразумни младенци. А той би желал, те да бъдат младенци 
само в непознаване злото. 
 Ст. 21. В законе пишет, т.е. във Ветхия Завет (Ис. 28, 11-12). Апостолът иска да 
изрази тая мисъл, че Бог пращал на Своя народ говорещи на други езици (враждебни 
иноплеменици) тогава, когато тоя народ не слушал Неговите пророци и не вярвал на 
Неговите заповеди. По такъв начин, речта на непознат език за евреите трябвало да 
служи като доказателство на тяхното неверие и знак на Божия гняв. Разбирайки текста 
в неговото вътрешно значение, апостолът го прилага към съвременния дар на езиците и 
указва, че разговорът на непознат език може да бъде обърнат само към не- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

270 
 

вярващите, към иноплеменниците; а за вярващите по-добро и по-важно е пророчество. 
 Ст. 26. Что убо есть, братие – и тъй, братя, какво излиза от всичко казано? Как 
трябва да постъпят? Ето как! Събрали сте се в църква. Всеки има по нещо от Духа 
Божи: един има псалом, т.е. всякакъв род молитвено към Бога обръщение: друг – 
учение, т.е. догмат, нравоучение, съвет, решение на недоумения, друг -–язык, т.е. 
способност да говори на иностранни езици; друг – откровение, сир. прозиране на 
бъдещето, виждане скритото в настоящето или в миналото; друг – сказание, сир. дар за 
превеждане на понятен език казаното на непонятен, - всичко туй да служи за назидание. 
Заслужава да се отбележи, какво богатство от извънредни благодатни дарове владеели 
вярващите на апостолските вермена! 
 Ст. 29. Друзии да разсуждают – другите да внимават в говоренето, да се 
вдълбочават, като усвояват чуваното. Или пък – когато двама или трима под ред 
поучават, ония, които имат дар на разсуждение духовом (1 Кор. 12, 10), да разсъждават 
за произнасяното слово, дали по действието на Духа Божи то се говори. 
 Ст. 32. И дуси пророчестии пророком повинуются. Против искането на апостола, 
щото пророците по отделно да пророчествуват, а не отведнъж няколко, коринтяни 
могли да представят туй възражение, какво може да се случи, че отведнъж ще получат 
откровение мнозина присъствуващи в църквата; следователно, те изведнъж ще захванат 
и да говорят, подбуждани от откровението. Апостолът отговаря, че истинското 
пророчество не е едно и също с пророчеството на оракулите, което се съпровожда с 
насилие и принуждение. В християнската църква, както и във ветхозаветната, 
пророческият дар се подчинява на свободната воля и на разумното искане на пророка, 
така че получилият откровение не се принуждава на сила веднага да говори и 
пророчествува, но може спокойно да очаква сгодно време за пророчество. 
 Ст. 34. Искането, щото жените да мълчат в църква, апостолът основава на 
закона, навярно, на заповедта дадена от Бога на Ева: к мужу твоему обращение твое  
(Бит. 3, 16), и на обществените обичаи – яко во всех церквах святых (ст. 33). Според св. 
Златоуста, жената е същество твърде слабо и непостоянно и поради това не може да 
бъде учител на мъжа, напротив – тя сама трябва да се учи от него. Чрез туй апостолът 
прави жените скромни, а мъжете внимателни. 
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Учение за възкресението на мъртвите (гл. 15). 

 
 Учението за възкресението на мъртвите, макар да не било изключителен член на 
християнската вяра, но в нея само то достигало оная ясност, определеност, в каквато 
ние го имаме сега. Следвайки учението на своя божествен Учител и въз основа на 
Неговото чудесно възкресение, апостолите внесли и в самия символ учение за 
възкресението на мъртвите (Евр. 6, 2). Но новото учение срещало противници среди 
евреите (Лук. 20, 27; Деян. 23, 8), а още повече среди езичниците. Когато ап. Павел 
говорел за тоя предмет в Атина, то някои, като го изслушали, се изсмели на него (Деян. 
17, 32). Тъй невероятно то се показвало на тогавашната ученост. Такива учени трябвало 
да има и в Коринт, и дори в числото на повярвалите. Те именно и били, които говорели, 
че възкресение на мъртвите няма. Вижда се, че едни от тях съвсем не вярвали във 
възкресението или се съмнявали в него, а други само недоумявали, как ще възкръснат 
мъртвите, и с какво тяло ще се явят. 
 Апостолът Павел, напомняйки на коринтяни евангелието, благовествувано от 
него, изисква, щото те да бъдат твърди и непоколебими в туй учение, и представя цял 
ред доказателства и съображения за утвърждаването им във вярата във възкресението 
на мъртвите. В решението на тоя важен въпрос той, впрочем, не отива до някакви 
метафизични или философски основания, та върху тях да утвърди истината на 
възкресението: като дело на вярата, тя и трябва да си остане предмет на вярата, а не на 
философската мисъл; но той се старае само да покаже връзката на тоя догмат с другите 
догмати на християнската вяра и необходимостта да се съгласим с истинността на тоя 
догмат, или, като го отхвърлим, да отхвърлим и всички други догмати на 
християнството. Вярата на християните и спасението, а следователно и същността на 
апостолската проповед, се основавали върху учението за възкресението на Иисуса 
Христа. Евангелието, което апостолът проповядвал в Коринт, състояло в туй, че 
Христос умрял за нашите грехове според писанията и възкръснал и после се явявал на 
апостолите и на другите вярващи, и най-после и на самия Павел, който макар и най-
млад от апостолите по време на обръщане, но се равнява на другите апостоли по 
трудове и по еднаквост на проповедта, която съдържа тия същите истини, които се 
съдържат в проповедта на другите апостоли (1-11). А в тая проповед един от главните 
догмати е – възкресението на Христа. Заблуждават се, поради това, ония, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



272 
 

които отхвърлят възкресението на мъртвите. Ако мъртвите не възкръснат, то и Христос 
не е възкръснал, и ония, които проповядват за Неговото възкресение,  клеветят Бога, уж 
Той възкресил Христа. А с отхвърлянето на възкресението Христово, вярата в Него е 
безполезна, и вярващите в Него, особено пострадалите за Него, са най-нещастни от 
всички хора (12-19). Но Христос несъмнено е възкръснал, следователно, ще възкръснат 
и всички ония, които са свързани с Него чрез вяра, подобно на онуй, както умират 
всички свързани с Адама по произход. Самото възкресение ще стане при второто 
Христово пришествие, когато Той ще поледи всички свои врагове и последния от тях – 
смъртта, и ще предаде всичко на Своя Отец (20-28). Ако не вярваме във възкресението 
на мъртвите, то не трябва и да се кръстим в името на мъртви, не трябва и да пренасяме 
за тях страдания, а трябва целия си живот да посветим на ядене и пиене. До такава 
нелепост в поведението и в съжденията може да се дойде, и дошли коринтяни, като се 
сношавали с лоши хора (29-34). Що се касае до онуй, как и в какво тяло ще възкръснат 
умрелите, то образи могат да се намерят в обкръжаващата природа. Всяко посято зърно, 
като изгние в земята, се обръща в растение по своя род, и всяко тяло, земно или 
небесно, има своя отлична от другите плът (35-41). Същото ще бъде и във 
възкресението на мъртвите: посятото или погребаното тленно тяло трябва да се замени 
с нетленно, и душевното – с духовно, понеже сегашното наше тяло, произлизащо от 
Адама, създадено от пръст, определено е само за живот на земята, и в царството 
небесно не може да влезне; за туй царство е нужно друго тяло, небесно, - а това небесно 
тяло получаваме от Господа, Който Сам дошъл от небето (42-50). Поради това всички, 
дори  неумрелите до второ пришествие, трябва да се подложат на внезапно изменяване 
телата, и самата смърт не е нищо друго, освен туй изменение на тленното в нетленно, и 
смъртното в безсмъртие. След туй изменение смъртта ще изгуби всичката сила: тя ще 
бъде окончателно победена. Благодарение на Бога, ние видяхме възможността на такава 
победа във възкресението на Иисуса Христа (51-57). Апостолът моли коринтяни да 
бъдат твърди във вярата и да преуспяват в делото Господне, като се надяват, че техният 
труд не ще остане напразен (58). 
 Ст. 4. Воста в третий день, по Писанием. За погребението на Иисуса Христа и 
за възкресението Му в третия ден е казано в предобраза на Йона, на който указва и Сам 
Спасителят (Мат. 12, 40), а също така говори и Давид: яко не оставиши душу мою в аде, 
ниже даси препо- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

273 
 

домному твоему видети истления (Псал. 15, 10; ср. Деян. 2, 27; 31-32). 
 Ст. 5. Таже единонадесятим. В пачатния гръцки текст, съгласно с много 
ръкописи, стои: toi/j dw,deka – на дванадесетте, макар във време на явяването да били 
собствено само десет ученика, понеже Юда бил вече мъртъв, а Тома отсъствувал. Но в 
Писанието е прието да се именува цялото събрание на апостолите по първоначалния 
техен брой. Затова и Това е наречен у евангелиста Йоана един от дванадесетте (20, 
24). А сам Лука в разказа за същото явяване на възкрасналия Господ туря единадесеть  
ученици, понеже в онова време за толкова ги броели, макар в събранието и да не били 
всички (24, 33). 
 Ст. 8. Яко некоему извергу, явися и мне. Св. Златоуст говори: “Ако апостолът 
иска да покаже себе си за достоверен очевидец и да се причисли към свидетелите на 
възкресението, то трябвало би да направи противното, трябвало би да превъзнесе и 
възвеличи себе си, както той прави на много места, когато изискват обстоятелствата. Но 
тук той унижава себе си, понеже възнамерява да направи туй същото (да възхвали себе 
си), само не изведнъж, а със свойственото му благоразумие. Защото, като унижава 
напред себе си и изказва против себе си много укори, той после възвеличава своите 
дела. Туй го прави с цел, щото, когато каже за себе си великото и високо изречение: 
паче всех потрудихся, думите му да бъдат несъмнени и приети, като че ли казани по 
хода на речта”. 
 Ст. 9. Зане гоних церковь Божию.  Гоних църквата, казва, и затова не съм 
достоен да се нарека апостол. Силен израз на смирение. Но между това, ако преди той 
гонел църквата, а сега станал проповедник на вярата, основание на която служи 
възкресението Христово, то за всекиго оттук излизало заключение: навярно тоя гонител 
имал поразително удостоверение във възкресението, когато от гонител станал 
проповедник на вярата. Тоя извод придавал на Павловото свидетелство за Христовото 
възкресение висша цена пред всички други; той и тях всички възвишавал. 
 Ст. 12. Како глаголют нециыи в вас, яко воскресения мертвых несть.  В 
човечеството съществува такава тясна връзка между членовете му, че смъртта на 
едното от хората е вече доказателство за смъртността на всички, и възкресението на 
един човек е доказателство на туй, че всички ще възкръснат. Толкова повече туй се 
оправдава в ония случаи, дето се вижда и утвърждава някаква оче- 
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видна зависимост или връзка между хората. А това именно се открива в отношенията 
на Адама и всички хора – негови потомци, и също – между Христа и вярващите в Него, 
като членове на Неговото тяло. “Ако нашето тяло е член Христов, - говори Св. 
Златоуст, - а Христос възкръсна, то и тялото, без съмнение, ще последва своя Глава”. 
 Ст. 14. Тща вера ваша.  Ако Христос не възкръсна, то оттук излизат страшни 
заключения. Св. Златоуст говори: “той иска да потресе душите им. Ние, казва, всичко 
изгубихме, всичко пропадна, ако Христос не възкръсна. Видиш ли тайнството на 
домостроителството? Ако Христос умрял и не могъл да възкръсне, то и грехът не е 
изтребен, и смъртта не е победена, и клетвата не е разрушена, и не само ние напусто 
проповядвахме, но и вие напусто повярвахте”. А туй по никакъв начин не могло да се 
допусне, защото повярването на коринтяни се основавало не на едни думи, а било 
потвърдено със знамения и чудеса, от които те разбрали, че пред тях стоят Божи 
пратеници и им възвестяват волята Божия; и тяхната вяра не била пуста, а се 
съпровождала от очевидни удостоверения, че те встъпили в пътя истински и Божи. Най-
осезателно от всичко това доказвали извънредните дарове на Духа Светаго. 
 Ст. 17. Еще есте во гресех ваших. В действителност, върху какво се основава 
надеждата, че на вярващия се прощават греховете? Върху туй, че Христос, като умрял 
на кръста, принесъл за всички изкупителна жертва: се Агнец Божий, вземляй грехи мира 
(Йоан 1, 29). А че тая жертва е приета, се засвидетелствува чрез възкресението на 
умрелия за греховете. Ако Той не възкръсна, - жертвата не е приета; Неговата смърт е 
такава, каквато е и смъртта на всички. А туй не е ли несъобразност? 
 Ст. 18. Убо и умершии о Христе (т.е. в Него повярвалите и за Него пострадалите) 
погибоша. Погинали и с душа и с тяло и неизбегнали ада, затова именно, че както живи 
били в грехове, така и умрели в  грехове. Нова несъобразност, направо изтичаща из 
предидната несъобразност! Така една пуста мисъл за невъзкресението на мъртвите 
разстройва, по апостола, цялата верига утешителни християнски и истини и надежди. 
 Ст. 19. Окаянныши всех человек есмы. Всички философски учения, всички 
религии, в това число и юдейската, най-близка по дух и по историческа съдба до 
християнството, туряли за своите последователи земните удоволствия и щастието като 
цел на най-висшите стремежи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



275 
 

и като награда за строгото изпълнение на правилата, обредите и пр. Християнството не 
обещавало нищо такова в тоя живот, напротив, на своите последователи то често 
рисувало картини на бедствия и страдания на земята, искало дори отричане от 
временните блага и наслажденията от живота; то разстилало само картината на 
задгробното блаженство. Но в оня случай, когато последното обещание би се оказало 
неизпълнимо, когато тоя задгробен живот с безкрайно блаженство би се представил 
като плод на разгорещеното въображение, - тогава земният живот и дейност на 
християните, тясно свързан с тая мечта, пълен със скърби и лишения безцелни и 
неоснователни, би бил безполезен, би бил твърде жалък. 
 Ст. 20. Начаток умершим бысть. Както във ветхия завет, когато принасяли Богу 
в храма наченките, напр., първите снопове от жетвата, чрез туй самото освещавали 
всички снопове и цялата жетва, - така Христос Господ, като възкръснал, осветил, 
благословил и утвърдил възкресяването на всички, които ще станат от земята, като 
класове от семената. Но, както се вижда от непосредствено следващите по-нататък 
думи, апостолът с това искал да каже и нещо повече, именно, че във възкресението 
Христово е турено начало и основа на възкресението на всички, че неговата сила е така 
велика, щото от него ще излезе живот за всички, или че това възкресение е във 
възможност вече възкресение на всички. 
 Ст. 22-23. Вси оживут – ще възкръснат из гробовете всички, както вярващи, така 
и невярващи. Но да не би някой помисли, че и грешниците ще се спасят, той прибавя: 
кийждо в своем чину, т.е., както тълкува св. Златоуст, по своето достойнство. Начаток 
Христос. Случаите на възкресяване мъртви, извънредни във ветхия завет, стояли на 
една степен с другите чудеса и били придружавани от посредничеството на пророците 
или светите мъже. Не такова било възкресяването на Иисуса Христа, извършено без 
всякакво посредством, от Самаго Бога. Ония случаи на възкресение били само случаи 
на временно оживяване умрелите, така че възкръсналите отново умирали. А Христос, 
веднъж като възкръснал, вече не умира: смерь им ктому не обладает (Рим. 6, 9). В тоя 
смисъл той не само е пръв, но и единствен възскръснал от мъртвите. 
 Ст. 24. Таже кончина – след туй ще настъпи край на настоящия ред на нещата, 
явил се на земята поради греха, край на онова Божие домостроителство, което имало за 
цел да спаси човека, т.е. край на царството на благо- 
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датта. Тоя свършек ще повлече подире с и свършека на земята и сегашното небе и 
откриването на царството Божие на небето. Предасть царство – ще предаде 
благодатното царство, което получил след възкресението (дадеся Ми всяка власть на 
небеси и на земли), и след туй ще се захване царството на славата. Под начальство, 
всяко власть и силу, по тълкованието на св. отци, се разбират началствата, властите и 
силите на злите духове. 
 Ст. 28. Егда покорит Ему всяческая – когато Бог Отец всичко покори на Сина, 
т.е. по Неговото човечество, понеже по Божество Нему, като на Творец и Вседържител, 
всичко било е покорено. Сам Сын покорится е еднозначещо с и предасть царство Богу 
и Отцу.  – Да будет Бог всяческая во всех. Но тогава това ще се извърши и ще бъде 
проявено по особен  някакъв начин, тъй съвършен, че настоящето изпълнение на всичко 
от Бога, сравнително с онова, е като че ли неизпълнение. Когато злото бъде отстранено 
и неговите последствия бъдат унищожени, тогава Бог ще има по-близко общение с 
всички ония, които могат да вместят това общение. Неговото откровение има степени. 
Иначе Той се открива в нас, иначе в ангелите, и из ангелите иначе в херувимите, 
серафимите и престолите. Ако ние тогава се издигнем малко по-горе по лествицата на 
съвършенството, то що дивно, ако Той в нас се открие тогава тъй пълно, че настоящето 
ще бъде, сравнително с онова, незначително. 
 Ст. 29. Что сотворят крестящиися мертвых ради – какво ще станат 
християните, които се кръстят в името на невъзкръснали Христа. Вярващите при 
кръщението изповядват: что воскресения мертвых. Ако мъртвите не възкръснат, ако 
ние си останем мъртви тела, то не е ли самоизлъгване кръщението? 
 Ст. 30. Според св. Златоуста, апостолът като че ли така говори тук: да 
изповядваме това с думи, може би, ще ви се покаже съвсем неудивително; но ако ви 
представим доказателства от делата, то какво ще кажете против туй? А вижте, с какви 
страдания ние проповядваме всеки ден. Що можете вие да кажете? Не ви ли измамваме, 
като проповядваме туй, и не от тщеславие ли учим така? Но да се допусне такова 
мнение не позволяват нашите страдания; понеже кой би отишъл постоянно да се излага 
на страдания и то напразно? От тщеславие, може би, някой би се решил на това един 
или два пъти, но не през целия живот, като нас. 
 Ст. 32. Аще по человеку со зверем боряхся в Ефесе – ако съдя по човешки, то 
трябваше ли аз, заради успеха 
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на проповедта ми, да се подлагам на толкова гонения и неприятности, дори на опасност 
да бъда изяден от зверовете в Ефес, ако всички мои подвизи биха се свършили с 
безпробуден мъртъв сън и с изчезване в гроба? За тая борба със зверовете и за 
избавянето от тая опасност не говори книга Деяния (гл. 19); сам апостолът, 
преброявайки всички претърпени от него опасности и беди (2 Кор. 11, 23-27), не 
упоменава за тая опасност. Затова мнозина тълкуватели приемат тоя израз в преносен 
смисъл, в значение на борба с хората, които като зверове били готови да разкъсат ап. 
Павла, както това е било в Ефес от страна на Димитрия среброковача (Деян. 19, 23-40). 
Да ямы и пием, утре бо умрем. Апостолът довежда до крайност извода от неверието на 
отхвърлящите възкресението. Какво ще бъде тогава нашият живот, без цел зад гроба, 
без възкресение в бъдеще? Да се наслаждаваме от земните блага, до като живеем; а ще 
умрем, няма да остане и следа. Така именно и представяли живота езичниците. Но 
човешкият дух неволно се е възмущавал при мисълта за такъв животински живот, - и 
вече някои от езическите философи се издигали до мисълта за безсмъртието на душата 
зад гроба. У евреите също така не е имало положително учение за безсмъртието на 
душата и за възкресението; но светите патриарси и пророци, просвещавани от Божия 
Дух, изказвали вяра в бъдещия задгробен живот, без да определят нито състоянието, в 
което трябва да се намират хората, нито начина на преминаването в това състояние. 
Само във времето на Иисуса Христа вярването в задгробния живот приело характер на 
определено учение и се изказало в догматите за възкресението на телата и безсмъртието 
на душата. В християнството то станало несъмнено, като получило важно и най-добро 
доказателство във възкресението на Иисуса Христа. 
 Ст. 33. Не лститеся (mh. plana/sqe) – не се подавайте на измама, не падайте в 
заблуждение. Тлят обычаи благи беседы злы (fqei,rou/sin hvqh xrh/sq\o`mili,ai kakai.). 
По-рано апостолът приведе думите на хората, предали се на отчаяние. Сега като че ли 
говори: такива хора всякога могат да се срещат; гледайте, пазете се, защото лошите 
беседи, като развращават умовете с изгонване от тях истината и посяване лъжата, 
развратяват и чистите, добри нрави. По мнението на църковния историк Сократ, тия 
думи апостолът заел от едно съчинение на гръцкия поет Еврипид. Но, по указанието на 
блаж. Иеронима и други изследователи, тия думи буквално се намират в Таида, 
съчинение на комика Менандър. Апостолът желае да предпази коринтяни от сношение 
и спорове с ония, които отхвърляли възкресението и дори не признавали Бога. 
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 Ст. 34. Неведение бо Божие нецыи имут – неведене за Бога, за свойствата Божи 
и дела. Ако биха знаели това както трябва, то никак не биха паднали в неверие за 
възкресение на телата. “Да не вярва на възкресението е свойствено на оногова, който 
няма съвършено понятие за непобедимата и напълно достатъчна за всичко сила Божия. 
Понеже ако Той създал съществуващото от нищо, толкоз повече може да възкреси 
разрушилото се” (Злат.). 
 Ст. 36. Безумне, ты еже сыеши, не оживеет, аще не умрет. Св. Златоуст 
говори: “с такива строги думи се обръща той към тях затова, защото те пита не за нещо 
съмнително, но за онуй, що е достоверно известно. Така обикновено постъпваме и ние с 
ония, които противоречат на нещо напълно известно. Апостолът насочва речта против 
невярващите в Писанията и говори: безумне, ты еже сыеши; т.е. ти сам у себе си имаш 
доказателство за възкресението в онова, що вършиш всекидневно, и още ли се 
съмняваш? И гледай, как  самите негови изрази съответстват на настоящия предмет: не 
оживет, казва, аще не умрет, вместо – не прозябнеть, аще не истлеет. И не казал: ще 
оживее след като умре; но, което е по-изразително, затова ще оживее, защото ще умре. 
Виждаш ли, как той изкарва противното? От което другите изкарвали заключение 
против възкресението, туй самото той обръща в доказателство за възкресението. Те 
говорели, че тялото не ще възкръсне, понеже е умряло. А той говори: ако то не бе 
умряло, то и не би възкръснало, и затова именно ще възкръсне, защото ще умре. По 
такъв начин и Христос ясно показва туй същото, когато говори: аще зерно пшенично 
пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, много плод сотворит 
(Йоан. 12, 24). 
 Ст. 38. Коемуждо семени свое тело. Без да се гледа на туй, че със семето ще 
стане пълна промяна, че то ще се яви в такъв вид, какъвто съвсем не е имало преди, но 
тоя изменен вид, туй ново растение напълно ще съответства на онова зърно, що било 
посято: от пшеничното зърно ще излезе пшеница, от ръженото – ръж. Така ще бъде и с 
човека. Макар бъдещото му състояние съвършено да се различава от настоящото, но 
между тях ще има съответност, и тялото на праведника инак ще бъде прославено, 
нежели тялото на грешника, и между телата на праведниците пак ще има различие в 
славата. 
 Ст. 44. Сыется тело  душевно, востает тело духовное – погребва се тяло 
страстно, възкръсва тяло безстрастно. Св. Златоуст говори: “що казваш? А това тяло 
нима не е духовно? То е духовно, но ще стане още по-духовно. Сега 
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великата благодат на Св. Дух често отлита, когато някой пада в тежки грехове; но 
тогава няма да бъде тъй, а напротив, Духът непрестанно ще пребивава в плътта на 
праведниците и ще господарува в нея, макар и душата да присъствува”. 
 Ст. 46. Но не прежде духовное, но душевное, потом же духовное. Не говори – 
защо, но се задоволява с указание на Божията разпоредба (Св. Злат.). Ако не бе паднал 
Адам, душевността би се претворила в духовност още там в рая. А след падението е 
назначен особен продължителен душевен период, щото в течението му постепенно да 
се изработи духовното човечество и в свое време да се яви в слава. Душевното 
необходимо трябва да предшествува на духовното като нисша степен на висша.  
 Ст. 50. Плоть и кровь царствия Божия наследити не могут. Изтъква причината 
на нашето изменение и най-силното доказателство за необходимостта на възкресението. 
Христос дошъл да проповядва откриването на царството Божие. Всички хора са 
повикани в това царство. Които са влезли в това царство, макар да са възродени в 
кръщението и да са обновени духом, не стават още напълно духовни, не се 
освобождават от свойствата и немощите на телесното естество и си остават смъртни; 
следователно, трябва да умрат с плътта и кръвта, за да оживеят духом и да влезнат в 
небесното царство. 
 Ст. 51-52. Вси не успнем, вси же изменимся. Целта на смъртта е да измени хората 
по тяло така, че да могат  да влезнат в небесното царство; но за тая промяна не е нужен 
дълъг период време. Ония, които ще бъдат живи във времето на второто Христово 
пришествие, ще се изменят в един миг; техните тела ще се обърнат от смъртни на 
безсмъртни. – В последней трубе. Тръбата тук е взета в символично значение (глед. 
Апок. гл. 8-11). 
 Ст. 55-56. Где ти смерте, жало? Смъртта се представя като ядовита змия, която 
със своето жило (греха) убивала всички, а когато й отнели жилото, станала нестрашна и 
за посмешище на децата. Сила же греха закон. Това обясни апостолът в посл. до 
Римляни (5, 13; 7, 5). 
 Ст. 58. Непоступни – непоколебими. 
 

Заключителни наставления (гл. 16). 
 

 Изобилното по разнообразие и обширно по важността на предметите свое първо 
послание до Коринтяни апостолът завършва с няколко бележки и правила, кои- 
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то трябвало да покажат и на самите коринтяни и на другите, че всички безредици и 
съмнения във вярата не сътресли коринтската църква и че коринтяни така бързо се 
връщат към истината, както лекомислено били увлечени в заблуждение. Помнейки и 
пазейки заповедта на най-старите от апостолите за незабравяне бедните (Гал. 2, 10), 
апостолът преди всичко дава правило относно събиране милостиня за бедните 
ерусалимски християни, именно, щото всеки според силите си (аще что 
благопоспешится) да отделя нещо в първия ден на седмицата, а като дойде Павел да ги 
изпратят в Ерусалим чрез свои избраници или чрез самия Павла (1-4). Своето идване в 
Коринт апостолът отлага до зимата, а сега остава в Ефес, дето му предстои обширна 
дейност (5-9). След това моли да се погрижат за пратения у тях Тимотей, съобщава, че 
Аполос не се съгласил да се върне в Коринт (10-12) и, след като ги възбужда към 
твърдост във вярата и към любов, моли ги да бъдат почтителни към дома на Стефанина 
и към всички трудещи се, обяснява своята радост за коринтските пратеници и 
приветствува коринтяни от църквите асийски и от братята; на края собственоръчно им 
пожелава благодат и любов (13-24). 
 Ст. 1. Ко святым. От по-долу (ст.3) се види, че туй били вярващите на 
ерусалимската църква. 
 Ст. 2. По единый от суббот – във всеки пръв седмичен ден, т.е., във всяка 
неделя. Ясно указание, че вече във времената на апостолите неделният ден се е 
празнувал от християните. 
 Ст. 5. Македонию бо прохожду. Не туй иска да каже, че е на път, понеже 
посланието той пише в Ефес, дето мисли да престои до Петдесятница (ст. 8), а това иска 
да изтъкне, че решил да мине през Македония и направил вече разпоредби за това. 
 Ст. 11. Да никтоже его уничижит. Тимотей бил сравнително млад (1 Тим. 4, 11) 
и мнозина от коринтяни могли да не послушат предадените от Павла чрез него съвети  
и повели; затова апостолът ги предупреждава, щото никой от тях да не се отнесе с 
пренебрежение към ученика му. 
 Ст. 12. Навярно, коринтяни в писмото си молели Павла да им проводи Аполоса. 
Апостолът им съобщава, че той е зает и, когато свърши работа си (егда упразднится), 
ще отиде. 
 Ст. 15. Учиниша себе (e[taxan) – поставиха себе си, посветиха се. 
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 Ст. 21. Целование моею рукою Павлею. Указва на туй, че посланието било само 
подписано собственоръчно от Павла, а го преписвал друг. 
 
 Ст. 22. Маран-ата е сирска дума и значи: Господ наш дойде. Целият стих ще 
бъде: който не обича Господа Иисуса Христа, да бъде отлъчен от идването на Господа. 
 
 
---------------------------- 
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Второ послание до коринтяните. 
Повод за написване на посланието. 

 
 Като изпратил в Коринт своето първо послание, ап. Павел искал да почака 
неговите резултати, а на пратения по-рано там Тимотей да даде възможност да 
приключи със събирането на милостинята, в полза на палестинските църкви (І Кор. 
4:17). Сам пък, в това време, той искал до край да доведе и своите проповеднически 
дела в Ефес, щото след това вече да отиде сам лично за по-продължително свиждане с 
коринтяните, които така много се нуждаели от неговата апостолска помощ. Така били 
настроени и самите коринтяни (І Кор. 16:6-9). Изведнъж обстоятелствата се изменили. 
Бунтът на Димитрий среброковача заставил апостола незабавно да остави Ефес. Ако би 
отишъл веднага в Коринт, апостолът нямало все още да може да свари Тимотей, нямало 
да знае, какви последици имало неговото послание, а това за него било твърде важно. 
Ето защо той незабавно праща да разузнае за това другия си ученик Тит, а сам тръгва за 
Троада, като заповядал на Тит да побърза да дойде тук от Коринт, за да му съобщи 
събраните сведения. Очаквателното състояние на апостола било до такава степен 
напрегнато, че без да има, по неговия собствен израз, спокойствие на духа в Троада, той 
побързал да отиде в Македония за ускоряване срещата си с Тит, без да гледа на това, че 
в Троада отверста была ему дверь о Господе, т. е., обстоятелствата благоприятствали 
за евангелската проповед (ІІ Кор. 2:12-13). Срещата с Тит в Македония успокоила 
апостола. Тук той се видял с Тимотей, който още се готвел да тръгне за Коринт 
(Тимотей закъснял в Македония, вероятно, поради някакви дела, или поради болест). 
Онова, което съобщил Тит на апостола, било и повода за написване на второто 
послание до коринтяните; а съобщил му той много приятни вести, но и нещо 
неприятно. 
 Най-напред ап. Павел узнал, че неговото послание произвело у коринтяните 
силно съкрушение, което ги довело до покаяние, възбудило усърдието им към апостола, 
разположило към извинение, възпламенило негодуванието против кръвосмешителя, 
пробудило страх от Бога, желание да се изправят, ревност за това поправление и 
строгост към  
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нечестивите (ІІ Кор. 7:9-11). Трябвало и апостолът да успокои коринтяните, че той 
съвършено се е примирил с тях духовно. 
 Но Тит доложил на апостола и онова, как упоритите негови противници с всички 
сили се стараели да разклатят неговия апостолски авторитет пред коринтяните. 
Нямайки възможност нито в живота, нито в учението на апостола да посочат нещо 
нехубаво, те се силели да придадат някакво необикновено важно значение в очите на 
коринтяните на онова обстоятелство, че апостолът няколко пъти променял плана си за 
посещението на Коринт (ІІ Кор. 1:16; І Кор. 16:3, 6:7). Очевидно, на тях им се искало 
чрез това да хвърлят сянка от изменчивост и непостоянство върху характера на ап. 
Павел, а чрез това да възбудят съмнение във верността и на самото Павлово учение. 
Съвършеното пък безкористие и смирение на ап. Павел, неговите скромни обръщения в 
Коринт и простотата на проповедта искали да изтълкуват като доказателство за 
неговата слабост: “в посланията той е строг и силен, - казвали, - а в личното присъствие 
е слаб, и неговата реч е незначителна” (ІІ Кор. 10:10). Трябвало по такъв начин апостол 
Павел да разясни на коринтяните цялата пустота и неоснователност на 
разпространяваните за него думи, висота и истинността на проповядваното от него 
учение, чистотата и искреността на своето поведение, а така също и низостта на своите 
клеветници. 
 Както се вижда Тит не скрил от ап. Павел и това, че някои заблудили се 
коринтяни не бързали да се откажат от привичните грешни дела и да се разкаят за 
блудството и разните неприличия, които вършели (ІІ Кор. 12:20-21). Поради това 
трябвало отсъстващият апостол с особена сила да подбуди тези киснещи в грехове 
вярващи към изправяне, щото, - както той се изразява, - “като дойде, да не употреби 
строгост според властта, дадена му от Господа за назидание, а не за разорение” (ІІ Кор. 
13:10). 
 Трябвало най-после апостолът да доведе до край отдавнашното свое старание за 
материалната помощ за бедстващите палестински християни, чрез събиране подаяния в 
Ахаия и за това да предразположи коринтяните към доброволни усърдни 
пожертвувания, за да не се засрами той пред македонците; понеже апостолът, по 
неговите думи, предварително вече с голяма увереност пред последните хвалел 
благотворителността на коринтяните (ІІ Кор. 9:4). 
 Тези са именно подбудите, които предразположили апостола Павел да напише 
второто послание до коринтяните. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

284 
 

Време и място на написване. 
 

 Времето на написване на това послание била същата 58-ма или 57-ма година, в 
която било написано и първото послание до коринтяните (9:2). А място на написването 
несъмнено била Македония, както това се вижда от указанията в самото послание (ІІ 
Кор. 2:12-13; 7: 5-7; 8:1, 3, 8, 11; 9:2-4). Надписите в древните ръкописи по-определено 
указват на македонския град Филип като на място, където било написано посланието, а 
на Тит, като на лице, по което то било изпратено по предназначение. С него ап. Павел 
изпратил в Коринт и друг брат, хвален по всички църкви заради благовестието (ІІ Кор. 
8:18), под който брат се подразбира Павловият ученик Лука, по-късно евангелист. 
 

Деление на посланието по съдържание. 
 

 По съдържание посланието може да се раздели на четири части. В първата се 
указват причините, поради които апостолът не могъл да изпълни обещанието да дойде в 
Коринт, и разпоредбата за връщането на отлъчения от църквата кръвосмесител (гл. 1-2). 
Във втората се излагат предимствата на Новия Завет и неговите служители пред 
служението на вехтозаветните, като се присъединяват увещания за търпение в 
страданията и за чист живот (3-7). В третата коринтяните се подканват да съберат 
милостиня за подпомагане на бедните християни (8-9). В четвъртата апостолът 
защитава своето апостолско достойнство против лъжеучителите (10-13). 
 

Част първа (гл. 1-2). 
 

1) Апостолът обяснява пред коринтяните  
своето поведение (1:1; 2:4). 

 
 Апостолът отначало изпраща приветствие от себе си и от Тимотей не само до 
коринтската църква, но и до всички християни в Ахаия. След това благодари на Бога, 
задето Той съразмерно със страданията му дава и утешение за радост на коринтяните, 
които с молитвите си му съдействали за избавяне от смъртната опасност в Азия (1:1-
11). Като им напомня своето поведение в Коринт, което по своята простота и искреност 
трябва да служи като похвала за самите коринтяни в съдния ден, и като изтъква, че той 
два пъти искал да посети Коринт, апостолът пита, може ли да бъде считан той за 
лекомислен поради това, че не дошъл при тях, като е предполагал? (12-17). С клетва ги 
уверява в истинността на  
 
 
 
 
 



 
285 

 
своите думи, че не е идвал в Коринт за тяхно добро (18-24), понеже не желаел да ги 
огорчи, както не желаел да им причини огорчение и при написване на първото послание 
(2:1-4). 
 Гл. 2, ст. 3. Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Иисуса Христос. По 
време на арианските спорове много се обръщало внимание на този и на други подобни 
изрази на апостола, за да се намери в тях опровержение на божеството на Иисус 
Христос. Така, арианите се силели да докажат, че апостолът, наричайки Бога Отца Бог 
на Господа Иисуса Христос, с това самото показва, че Иисус Христос е по-долу от Бог 
Отец. Отхвърляйки това, отците на църквата доказвали, че думата Богъ се отнася към 
нас, а към Иисус Христос се отнася само думата Отецъ. Други пък думата Богъ 
отнасяли към човешкото у Христос, а Отецъ към божественото. 
 Ст. 8. О скорби нашей. Някои мислят, че тази скръб в Азия е по повод 
въставането на Димитрий среброковача (Деян. 19:24), при всичко че тази скръб била 
свързана със смъртната опасност; други предполагат, че това е по повод борбата със 
зверовете в Ефес (І Кор. 15:32), но за тази борба нищо не е известно. Някои с голяма 
вероятност допускат някаква тежка болест, от която апостолът страдал по време на 
пътуването си в Азия, понеже по-нататък апостолът прибавя: сами в себе осуждение 
смерти имехомъ. 
 Ст. 12. Не в мудрости плоти. Апостолът тук иска да каже, че той никога и 
никъде не си е служил с коварство и лукавство, с нежни думи и хитросплетени 
мъдрувания, с каквито си служели някои лъжеапостоли, които извратявали 
християнската проповед. Притежаващите мудрость плоти преследват само свои лични 
интереси, без да жалят никого и нищо, което се изпречи против тези техни интереси; но 
те са толкова лукави и хитри, че винаги маскират себе си, грижливо прикриват своите 
егоистични цели и всякога поддържат добри отношения с другите. 
 Ст. 13. Не иная пишемъ вамъ, т. е. от четенето моите послания вие лесно ще се 
убедите в това, че аз и в устната проповед и в посланията съм еднакъв, а не както 
мислят някои за мене. Уповаю же, яко и до конца уразумеете. Апостолът иска да каже, 
че коринтяни вече отчасти го разбират, но след време съвършено ще разберат, какъв е 
той. 
 Ст. 15. Да вторую благодатъ имате. Това е благодат не от вторичното идване, 
понеже по-нататък (12:14; 13:1) 
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апостолът говори, че той трети път се готви да отиде при тях, а както забелязва св. 
Златоуст, това е благодат сугуба - една чрез посланието, а друга чрез идването при тях. 
 Ст. 17. По плоти совещаваю. Нима вие мислите, - говори апостолът, - че 
предприеманото от мене извършвам само със свои сили, само по моя прищявка, а не по 
волята Божия, и че, по свойственото на хората непостоянство в желанията, то може да 
бъде променяно от мен? В мисълта на апостола било да покаже, че неговото идване или 
неидване в Коринт зависело не от него, а то волята Божия. 
 Ст. 18. Слово наше еже къ вамъ не мысть ей и ни. Апостолът сочи на самата 
своя проповед в Коринт и говори, че, както в тази проповед нямало нищо лекомислено 
и Проповядваният от него е неизменяем, така и всички действия на апостола са 
запечатани със същия характер на постоянство и истинност. 
 Ст. 20. Обетованията Божи, дадени на хората, намират своето потвърждение и 
изпълнение в Иисус Христос - в Него те са ей и амин. 
 Ст. 21-22. Извествуяй (bebaiẁn - който дава непоколебима увереност в 
твърдостта на вярата и обетованията) же насъ съ вами во Христосъ, и помазавый насъ, 
Богъ (е Бог): иже и запечатле насъ, и даде обручение Духа въ сердца наша. Както печат 
се слага на някои предмети за означаване тяхното присвояване от известно лице, или 
както печат се слага върху онези документи, които се издават на лица за 
засвидетелстване тяхната личност или за доказване дадените им права, така и Бог чрез 
изливане на Св. Дух сложил върху християните печат, като доказателство за тяхната 
принадлежност към Христос, като удостоверение на тяхната самоличност и за 
убеждаване тях самите в това, че те действително ще получат обещаното им. Думата 
обручение указва на такова също встъпване на християните в завет с Бога, каквото се 
извършва в брака. Както тук в знак на вярност и взаимна любов се дава пръстен, така в 
доказателство на верността Божия, относно изпълнение на обетованията, и верността на 
човека, относно изпълнението на заповедите, и в залог на взаимната любов се подава 
Св. Дух. Всичко това апостолът привежда, за да покаже, че истинността на неговата 
проповед, а следователно и на всичко разказвано от него, зависи не от него, а от Бога. 
Трябва да се забележи, че в приведените думи на апостола  
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православната църква намира основание за външното извършване на тайнството 
миропомазание. 
 Ст. 24. Не яко обладаемъ верою вашею - не затова, като че ли имаме власт над 
вашата вяра. 
 Гл. 2, ст. 1. Не паки скорбию. Преди апостолът пратил на коринтяните писмо, 
което трябвало да ги огорчи; сега той не иска да удвоява тяхната скръб чрез своето 
лично отиване. 
 Ст. 3. И писахъ вамъ сие истое - и ви написах това самото, т. е. посланието. 
Апостолът пратил първото послание до коринтяните, за да се поправят. Ако бил 
отишъл в Коринт преди посланието и, следователно, преди тяхното изправяне, той щял 
да скърби премного. С тази именно цел, говори той, за да не се огорчи сам от онези, за 
които бих искал само да се радвам, аз и ви написах посланието, а не дойдох сам лично, 
и сега не идвам, а пак пиша. 
 

2) За възвръщането на кръвосмесителя (2:5-11). 
 

 Любвеобилният апостол, страхувайки се да не огорчи своите чада, бърза да 
изглади всички следи от огорчението в сърцата на коринтяните, които могли да 
оскърбят за това, дето допуснали у себе си такъв грях, какъвто не бил чуван дори и у 
езичниците. Забравяйки онова огорчение, което му било нанесено лично чрез 
известието за страшния грях между коринтяните, и смятайки произнесеното против 
грешника отлъчване като достатъчно наказание за него, а също така узнал за неговото 
съкрушение, апостолът предлага да се възвърне отлъченият в сношение с църквата (5-
8). Понеже отлъчването, извършено от коринтяните по заповед на апостола, служело за 
него като ясно свидетелство за тяхното послушание, то той им позволява да простят 
виновните пред тях, като обещава и сам да прости същите, - и това прави, за да не даде 
възможност на сатаната да вреди на християните (9-11). 
 Ст. 5. Аще ли кто оскорбилъ мене. Апостолът не именува нито оскърбителя, нито 
оскърблението, за да не огорчи разкаялия се и за да покаже, че той вече е забравил и 
самия му грях. Не мене оскорби, но от части (да не отягчу) всехъ васъ - не мене 
огорчи, но отчасти (за да не кажа много) и всички вас. 
 Ст. 7. Темже сопротивное паче (ma`llon) вы да даруете и утешите - така че, 
напротив, по-добре е вие да го простите и утешите. Да не пожертъ будетъ - за да не 
бъде погълнат, т. е. от отчаянието и съвършеното отпадане от вярата. 
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 Ст. 10. Аще что даруете, и азъ. Помилването нарича дара, като напомня с това, 
че в църквата всичко става по благодат. Даровахъ васъ ради. Блаж. Теодорит в тези 
думи вижда мисълта, че коринтяните чрез Тимотей и Тит молили апостола за 
помилване на съгрешилия. 
 Ст. 11. Да не обидими будемъ (mh; pleonekthqẁmen) от сатаны - за да не вземе 
връх над нас сатаната. Злото тържествува и тогава, когато успява да вкара някого в 
грях, и тогава, когато грешникът се подлага на наказание за грях. Ако пък грешникът 
пада в отчаяние, то дяволът може и съвсем да го откъсне от вярата, затова ще бъде 
вреда за църквата. Не неразумеваме унышлений его. Т. е. ние разбираме, че сатаната от 
всичко се възползва за нанасяне вреда на църквата, както от излишната 
снизходителност, така и от продължителната строгост. 
 

3) Безпокойствие и радост на апостола (2:12-17). 
 

 За да видят коринтяните, какво участие взема апостолът в положението на 
работите в коринтската църква, той им разказва за онова, какво безпокойствие изпитал, 
като очаквал в Троада пристигането на Тит, когото той пратил при тях. Без да гледа на 
това, че в Троада имало широко отворена вратата за проповед, той не могъл да остане 
спокоен и трябвало да се упъти за Македония да се срещне с Тит (12-13). Апостолът 
благодари на Бога, че и в Македония проповедта за Христос с успех за някои, което 
нещо, по уверението на апостола, зависи от това, че той проповядва словото Божие 
искрено и без никакво изменение (14-17). 
 Ст. 14. Апостолът благодари на Бога, Който прави апостолите победители в 
Христос, и именно чрез това, дето те навсякъде явяват воню разума Его, т. е. навсякъде 
разпространяват благоуханието на познанието за Бога и Христос Спасителя. Нарича 
това познание благоухание, поради неговата сладост и поради това, че охотно, с радост 
и удоволствие го приемат всички способни на това. Когато Тит предал на апостола, 
какво направило посланието му в Коринт, именно, как грешниците се разкаяли, 
безредиците били отстранени, недоуменията разсеяни, то ап. Павел справедливо могъл 
да съзнае себе си в положението на победител и да каже: Богу благодарение. 
 Ст. 15-16. Евангелското слово, с което апостолите изходили вселената, не се 
нуждаело от външни одобрения, не искало препоръки от авторитети, а само по себе си 
давало да го чувстват като разнасящо се благоухание, не за 
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всички впрочем живително, а за някои (упорити и невярващи) и смъртоносно (Се 
лежитъ Сей на падение и пр. - Лук. 2:4) И къ симъ кто доволенъ (iJkanovV) - и за тези 
неща кой е способен, т.е. кой е в сила да разбере и разясни различните действия на 
проповедта за Христос върху сърцата на хората? 
 Ст. 17. Нечисто проповядающии слово Божие. Добре обяснява тази мисъл на 
апостола блаж. Теодорит: “противниците кръчмаруват със словото Божие, като го 
обръщат в басни и собствените си мисли смесват с благодатта, подобно на смесващите 
чистото вино с вода” (ср. І Тим. 6:5; Тит. 1:11). 
 

Част втора (гл. 3-7). 
 

1) Предимства на Новия Завет  
и на неговото служение (3:1; 4:6). 

 
 Колкото радвали апостола успехите на неговата проповед, толкова пък и му 
причинявали скръб действията на лъжеучителите, които, като си служели с 
препоръчителни писма от онези църкви, където били успели да посеят своето 
лъжеучение, стараели се да придобият последователи и между учениците на ап. Павел, 
и към истинското учение на апостола примесвали своите измислици, които се отнасяли 
собствено до важността на отхвърлянето от ап. Павел учение за необходимостта на 
Мойсеевия закон. Осъждайки поведението на противниците, апостолът говори, че той 
за поддържането на своя авторитет между коринтяните не се нуждае от никакви 
одобрителни писма, понеже самите коринтяни служат за него като такова писмо (3:1-3). 
Той е уверен, че неговото служение е от Бога, а не от собствени човешки сили, и че то 
до толкова е по-добро от служението на Вехтия Завет, доколкото Духът стои по-горе от 
буквата. И ако служението на Мойсеевия закон било тъй славно, че израилтяните не 
могли да гледат откритото лице на своя законодател, то още с по-голяма слава трябва 
да се отличава служението на благодатта (4-11). Поставянето от Мойсей на лицето 
покривало служи за евреите като, че ли за символ на онова, че те и досега при четенето 
на закона не снемат покривалото от предразсъдъци от своя ум и ожесточението от 
своето сърце (12-15). Това покривало се снема, когато те се обръщат към Христос 
понеже Господ е Дух, а където е Духът, там е и свободата; вследствие на това и 
християните с открито лице гледат на Божията слава, като сами чрез това стават славни 
(16-18), и апостолът няма нужда да хвали своята проповед. Тази слава, не виждат само  
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ослепените от дявола; но тя си съществува, понеже апостолите проповядват за Христос 
- сиянието от славата на невидимия Бог, и тя е просветила апостолите до толкова, че те 
могли да просветят с нея и другите (4:1-6). 
 Гл. 3:2-3. Послание наше вы есте. Вярата и добродетелите на коринтяните могли 
да служат пред всички като ясно доказателство за това - на какво и как учел апостолът, 
били рекомендателни писма (извещавательныхъ посланий - sustatikẁn ejpistolẁn) не 
само за самите коринтяни, но и за техните учители (1:14). А понеже апостолите 
проповядвали за Христос, и вярата на християните се основавала на Христос, и 
вярващите възраствали и се укрепявали във вярата чрез благодатта на Св. Дух, то 
апостолът нататък ги нарича и послание Христово, което е написано от Духа на живия 
Бог, т. е. посланието било написано под диктовката на Самия Христос, не с мастило, а с 
Божия Дух, и не върху камък, а върху сърцето. 
 Ст. 5. Не яко доволни (iJkanoiv, - способни) от себе помыслити что, яко отъ себе. 
Спрямо проповедта на апостола тези думи служат като негово скромно заявление за 
своята неспособност да извърши нещо със собствени сили, и заедно с това като най-
хубав израз на онова, че той проповядва не слово човешко, но наистина слово Божие. 
Този израз трябва да убеди християнина, че всичкото извършвано от него добро се 
извършва чрез силата Божия. 
 Ст. 6. Иже и удоволи (ijka;nwsen - направи способни) насъ служители быти нову 
завету, не писмене, но Духу. Под писмя (graJmma - буква) се разбира вехтозаветният 
закон, а под Дух - новозаветната благодат. Същността на Новия Завет е - 
одухотворяване на вярващите. Думите, които излизали от устата на апостолите, били 
също такива, каквито и вехтозаветните; и ако апостолското служение бе се 
ограничавало само с една проповед, то Новият Завет не щял да бъде по-горе от Вехтия, 
макар понятията, съобщавани чрез проповедта, да били по-горе от вехтозаветните. Не в 
понятията е силата на Новия Завет, а в благодатта на Духа. Този Дух, като влиза в 
сърцето чрез божествените тайнства, не само пише Новия Завет, но го извършва, като 
преобразува вътрешния човек по духа на Новия Завет. Духът всичко прави: Той и 
вярата отпечатва, Той и новия живот устройва, Той и пътищата на живота насочва. А 
всичко туй било предсказано от пророк Еремия (31:31-33) и пророк Езекиил (11:19-20). 
Писмя бо убиваетъ, а Духъ животворитъ. “По вехтия закон грешникът се полагал на 
наказание, а 
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по новия той прибягва към кръщението и става праведен. Законът, ако улови убиеца, го 
осъжда на смърт; а ако благодатта улови убиеца, го освещава и оживява. Но що аз 
говоря за убийцата? Законът хванал и убил с камъни и оногова, който събирал дърва в 
събота (Числ. 15:32-36). Ето какво значи: писмя убиваетъ. Напротив, благодатта лови 
безбройните човекоубийци и разбойници и, като ги умие чрез водите на кръщението, 
освобождава ги от предишните злини. Ето какво значи: Духъ животворитъ. Законът 
когото хване, този от жив прави мъртъв, а благодатта престъпника от мъртъв духовно 
прави го жив”. (Златоуст). 
 Ст. 7-11. Аще ли служение смерти писмены (tou` qanavtou ejn gravmmasin), 
образовано (ejntetupwmevnh) в каменехъ, бысть въ славу… - ако служението (се разбира 
изобщо вехтозаветното) на смъртта чрез букви, или на смъртните букви (за смъртността 
на вехтозаветния закон гл. Римл. 7:9-13), служение отпечатано върху скрижалите на 
закона, било така славно, че Израилевите синове не могли да гледат Мойсеевото лице 
поради преходната слава на лицето му (светлината от Мойсеевото лице е блестяла само 
временно, а после угаснала), то не повече ли трябва да бъде славно служението на 
Духа? Превъзходството на новозаветното служение над вехтозаветното е така велико, 
че славата на служителите на последното, макар би и на самия просиял Мойсей, дори и 
да се сравни не може със славата на служителите на Новия Завет. Прославленное (т. е. 
вехтозаветното служение) не прославися (дори не се оказва славно) в части сей (от тази 
страна) за превосходящую славу (поради предишната слава на новозаветното). “Самата 
слава на закона - говори блаж. Теодорит - не е истинска слава, ако я сравняваме с 
превъзходната слава на Евангелието”. 
 Ст. 13. Мойсей полагаше покрывало на лице своемъ. Апостолът придава особено 
значение на покривалото, което възлагал Мойсей на лицето си, именно, за да не гледат 
Израилевите синове на конецъ престающаго, т. е. за да не забележат прекратяването на 
славата върху Мойсеевото лице, а това било прекратяване на славата и на самия закон. 
В приложение към закона покривалото символично означавало обредите, жертвите и 
всичката външност на Ветхия Завет, под които се скривала, като зърно, същността на 
новозаветната религия. Христос бил кончина закона (Римл. 10:4), и Той именно, според 
разбирането на св. Златоуст и др., се е скривал под покривалото на Мойсеевия закон. 
евреите, които не смеели да погледнат на откритото Мойсеево лице, не могли да видят 
Христос, 
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скрит в закона. По свидетелството на апостола, те не могат да направят това и сега. 
 Ст. 14. Ослепишася помышления ихъ. Ако древните евреи не могли да виждат 
славата на Мойсей, понеже те били скрити чрез покривало, то сегашните евреи 
престанали да я виждат, понеже умовете им са заслепени от различни предразсъдъци, 
наследявани от бащите. Преданията на старците и предразсъдъчните техни тълкувания 
на тези тълкувания, най-после ожесточаването на сърцето по повод обръщането на 
езичниците (Римл. 11:7-10), - всичко това изтъкало такава непроницаема завеса при 
четенето от евреите Вехтия Завет, че те никак не могат да видят ясно предизобразения в 
него Христос. 
 Ст. 17-18. Господъ же Духъ есть - а Духът е Господ; където пък е Духът 
Господен, там има и свобода. Т. е., ако многосложността на вехтозаветните 
предписания, като стеснявала свободата на тогавашните хора, само постепенно ги 
ръководела като растящи хора към Христос, то, напротив, синовете на новия Израил, 
под влияние на благодатта на Св. Дух, свободно и направо се приближават до самия 
Господ Иисус Христос; или, - както по-нататък се изразява апостолът, - “ние всички (т. 
е. не само апостолите, но и всички вярващи) с открито лице (в закона), като в огледало, 
гледайки (katoptrizo,menoi) на славата Господня (Христос), се преобразяваме в същия 
образ (Божи) от слава в слава, като от Господния Дух”, тогава когато във Вехтия Завет 
блестял само един Мойсей след беседите си с Бога. 
 Гл. 4:1-6. Бидейки избрани да разнасяме словото на благовестието, говори 
апостолът, всичката си грижа ние обръщаме на това, щото нищо към него да не 
примесваме, а да го представяме на съвестта на всеки в неговата чистота. Щом е прието 
със съвестта, то само вече произвежда своето дело; развива покаяние и привежда към 
Господа, в Чието име се дава прощение на греховете. Така върви обръщането на 
езичниците. Юдеите се обръщат чрез закона и пророците, ако не се омрачават умовете 
им от суеверие. Не стужаемъ си - не падаме в униние, не се стесняваме, не губим 
смелост. Тайныхъ врама - срамните дела, с каквито се характеризирала повечето пъти 
дейността на лъжеучителите. Богъ века тук също означава, което и на други места князъ 
мира (Йоан 12:31; 14:30), миродержитель тмы века сего (Еф. 6:12) духъ действующий 
въ сынахъ противления (Еф. 2:2). 
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Бог е той на този век, понеже живеещите по духа на века му се покоряват, охотно 
внимават на неговите опустошения и усърдно действат по неговите начала. Тази власт 
не е природна нему, а случайно, основана на нехайството на хората, ламти към 
плътския живот. 
 Ст. 6. Яко Богъ рекий изъ тмы свету возсияти… - понеже Бог, Който заповядал 
из тъмнината да огрее светлината, озари нашите сърца, за да ни просвети (къ 
просвещению) чрез познанието (разума - th̀V gnwvsewV) на славата Божия на лицето на 
Иисус Христос. Апостолът сравнява изкуплението на хората със създаването на света. 
Бог заповядал да се просветят умовете на хората чрез евангелието с цел, щото те чрез 
Христос да видят славата Божия, както чрез явяването на светлината в първия ден се 
открили чудесата на шестдневното творение. 
 

1) Силата Божия в човешката немощ (4:7; 5:10). 
 

 След като изложи, какво велико съкровище е новозаветното спасение, апостолът 
разказва, колко са непоказни и унижени външно служителите на благовестието за него. 
При това апостолът отначало показва промислителните цели на такъв порядък на 
нещата, а именно - славата Божия и съдействието във вярата на огласяваните чрез 
благовестието (4:7-12). След това излага, че, за пренасяне трудовете при такъв порядък, 
служителите на благовестието се въодушевяват от несъмнеността на съпрославянето с 
Господа в бъдеще (13-15). Докоснал се до този важен предмет, апостолът разкрива: 
колко е славно това бъдеще (16-18), колко е то желателно (5:1-5) и как трябва за него да 
се приготвяме (6-10). 
 Гл. 4, ст. 7. Сокровище нарича апостолът евангелското слово с пълнота 
благодатни дарове на Св. Дух за устройване на духовното Христово царство на земята, 
т. е. Неговата църква. Туй велико, преславно и многодействено съкровище носим ние, 
казва, въ скудельныхъ (глинени) сосудахъ, - като разбира под това своето немощно тяло 
и своето външно, винаги стеснено и унижено положение. А за какво това е така 
устроено? Нима Бог не е могъл да направи така, че апостолите само със своя вид или 
със своята показност да влияят на хората? Могъл е, но не благоволил така да нареди, 
казва, затова, защото в действането ни нищо наше да не се види, нищо наше да не се 
хвърля в очи, а всичко да бъде отнасяно към силата Божия. Тази сила с нищо от наша 
страна не бива заслонявана; тя се вижда във всичката си голота и пълнота. 
 Ст. 8-9. Казва вече апостолът, че великото Божие съкровище те носят в глинени 
съдове, за да може чрез 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 
 
това от всички да бъде изповядана силата Божия, действаща в тях. А сега рисува какви 
удари те получават от всякъде, а между това си остават цели. При такива поражения би 
трябвало да се счупят глинените съдове, и намиращото се в тях съкровище да загине, а 
те си остават несчупени и съкровището запазено. Не е ли очевидна тук силата Божия? 
Не стужающе си (ouJ stenocwroujmenoi) - не се стесняваме. Нечаеми (ajporouvmenoi) - 
неочаквано поразявани, изненадвани; неотчаяваеми (oujk ejxaporou;menoi) - неслисвани. 
 Ст. 10. Мертвость Господа - бедите, скърбите, страданията, смъртните 
опасности. Както Господ страдал, така страдаме и ние. При такива условия би трябвало 
да бъдем поразени от смъртта, а ние всички сме живи, и този живот получаваме от 
Иисус Христос. “Ако някой не вярва, -казва той, - че Иисус умря и възкръсна, такъв 
нека се увери в истината на възкресението, като види нас всекидневно умиращи и 
възкръсващи. Когато Господ ни изтръгва от опасностите, то чрез това животъ 
Иисусовъ является в теле нашемъ” (Златоуст). 
 Ст. 12. Смертя въ насъ действуетъ, а животъ въ васъ. Целта на апостолските 
страдания и умиране е - да достави на вярващите живот духовен, живот в Христос. Така 
че, смърт тук се разбира по тяло, а живот по дух. 
 Ст. 13-15. Апостолът могъл да подочуе въпрос: у нас действа животът Христов, а 
у вас, апостолите, нима само смъртта ще действа? Не, отговаря апостолът, не едничка 
смъртта. Ние сме уверени, че издигналият Господ Иисус и нас ще издигне в слава. Тази 
вяра ни въодушевява, и ние, като вярваме така, не преставаме да говорим, да 
проповядваме евангелското слово. Но не без вас ще ни прослави Господ, - добавя 
апостолът на своите привързани ученици, - а с вас, “понеже всичко е за вас (т.е. за 
всички вярващи), за да може изобилната благодат да роди у мнозина толкоз по-голяма 
благодат в слава Божия” (ст. 15). 
 Ст. 16. Апостолът говори тук за страданията, на които той се подлагал за 
проповедта, - и поради това под внешний человекъ можем да разбираме неговото тяло, 
неговия земен живот, слава, или всичко онова, което дава земният живот и в което се 
заключава той. Внутренний человекъ е неговият дух, неговият душевен живот (живот 
по духа), неговото възродено състояние и стремеж към съединение с Христос. 
 Ст. 17-18. Еже бо ныне легкое печали нашея (to; ejlafro;n th̀V qlivyewV hjmẁn) по 
преумножению в преспеяние (kaq j 
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ujperbolh;n eijV uJperbolh;n - от изобилие към изобилие, т. е. преизобилно) тяготу вечныя 
славы (aiJwvnion bavroV dovxhV - вечната тежест на славата) соделоваетъ намъ = защото 
леката сегашна наша скръб преизобилно се приготвя (изработва) вечната тежест на 
славата, т. е. великата, представителната, важната, пълната с тежест слава. Колкото и да 
е велико, казва апостолът, онова, което ние търпим, така че справедливо можем да 
бъдем наречени смъртници (осъдени на смърт), при всичко туй, това са само леки и 
скоропреходни скърби, ако се гледа на тях от становище на бъдещата слава. Що е този 
живот пред вечността, и струва ли си да го взимаме предвид, дори ако се случи и целия 
да го прекараме в непрекъснати страдания? А по какъв начин и твърде чувствителните 
скърби на апостола се явяват леки? - Не смотрящимъ намъ, казва той, видимыхъ, но 
невидимыхъ. Ако отвръщаме погледа си от видимото, то настоящето ще бъде за нас 
леко, а бъдещето велико. 
 Гл. 5, ст. 1-5. Бъдещият живот е особено желателен, понеже там ние ще се 
облечем в тяло небесно, чисто, леко, светло. Настоящето тяло е тежко и ни измъчва, 
като изисква за себе си много грижи, а само се отплаща с противене на нашите духовни 
стремежи към небесното тяло. Ето ние и желаем да отхвърлим това грубо тяло, за да се 
облечем в онова духовното. Бог при създаването ни е предназначил към това. Той е и 
Който е породил у нас това желание и въздишане, като ни е дал за залог Духа. А Духът 
нам предизобразява бъдещото светло състояние и ни удостоверява в неговата 
действителност. От тук и въздишанията. Земная наша храмина тела (hJ eJpigeioV hJmẁn 
oiJkiva tou` skhvnouV) - нашата земна скиния (шатрена) къща, нашето скиноподобно 
жилище. Така е наречено човешкото тяло поради неговата лесноразрушимост и 
кратковременността на тукашния живот. Создание (oijkodomhvn) - здание, жилище. - Аще 
точию и облекшеся, не нази обрящемся - само че да не би, и облечени, да се окажем 
голи, т. е. да не се окажем лишени от добри дела и вяра. “Макар всеки да се облече в 
нетленна дреха, обаче не всички ще станат съпричастници на божествената слава; тях 
той нарича голи” (Теодорит). - Пооблещися (ejpenduvsasqai) - да се преоблечем. 
 Ст. 6-10. За да се удостоим да влезнем в бъдещия славен живот, трябва всякак да 
се постараем да благоугодим на Господа. Отегчаваме се от живота в това тяло и искаме 
да го захвърлим, понеже то ни пречи да видим Господа. Затова и ние гледаме да се 
измъкнем от него, за да бъдем с Господа. Но ако е тъй, то докато сме 
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живи, трябва да се погрижим да угодим на Господа; защото неугодилите Нему не за 
своя радост ще се срещнат с Него, а само за да чуят своята осъдителна присъда. “И тъй, 
- казва апостолът, - ние винаги сме изпълнени с упование (дерзающе - бидейки уверени, 
смели); и понеже знаем, че докато живеем в тялото, сме отдалечени (отходимъ) от 
Господа, т. е. не можем да Го видим с телесни очи (понеже на Бога е било угодно да 
нареди, щото отначало с вяра да поживеем, а като се окажем във всичко верни на 
Господа, да встъпим в другия живот, където ще ходим пред Господа с виждане, ще 
бъдем с Него лице срещу лице), то…, желаем по-добре да излезем от тялото и да 
живеем с Господа”. 
 

1) Как апостолите проповядват евангелието (5:11; 7:1). 
 

 Бог примирил света със Себе Си в Христос и ни е дал словото на примирие - ето 
проповедта, говори апостолът, с която ходим навсякъде и всички убеждаваме да се 
примирят с Бога. И на вас същото говорим, като прилагаме и света: гледайте, не 
пропуснете благоприятното за спасение време (5:11; 6:2). Ние своето дело вършим, като 
всякак се грижим да не бъдем за никого спънка, а напротив на всички да съдействаме за 
обръщане във вярата (6:3-10). Погрижете се да направите и вие своето, като оставите 
всяко нечестие и беззаконие; прилепете се към Бога, за да бъдете Божи (6:11; 7:1). 
 Гл. 5, ст. 11. На нас ни е известен, - казва апостолът, -страхът от бъдещия съд и, 
бидейки проникнати от него, увещаваме хората да пазят себе си чисти и непорочни, 
понеже ще дават отчет на Бога за всяка дума и дело. Ние предлагаме увещателното 
слово като съзнаващи, че Бог ни вижда. Бог вижда, че в нашето слово няма нито лъжа, 
нито лукавство, нито измама. Уверени сме, че вие не иначе разбирате нас, защото ние 
не само външно сме ви познати, а сме ясно познати и на самата ваша съвест.  
 Ст. 12. Не мислете - казва апостолът на коринтяни, - че с туй искаме да 
препоръчаме (хвалим - sunistajnomen) себе си пред вас, понеже ние напълно сме 
известни на вас. Но говорим това за изясняване на цялото дело, откриваме пред вас 
своите чувства и настроението на нашия дух с цел, щото да ви дадем повод (вину) да се 
хвалите с нас, щото, като знаете всичко, как ние действаме, да не се червите заради 
учителите, а напротив да можете да се хвалите с нас, когато се яви от това нужда. 
Говорим ви за всичко това, не за да ни хвалите, а за да се хвалите с нас пред 
лъжеапостолите, за да  
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можете чрез защитаване високото достойнство на вашите учители да се опазите от 
тяхната измама; говорим това, за да имате какво да кажете къ хвалящимся въ лице, а не 
въ сердцы - на онези, които се хвалят с външна представителност, а в сърцето си нямат 
такива добродетели, каквито явяват на показ; които са лицемери, и едно имат на уста, а 
съвсем друго на сърце. 
 Ст. 13. Аще изумихомся Богови; аще ли целомудрствуемъ, вамъ. Изумяване 
(излизане от себе си) нарича тук апостолът упоменаването за своите успехи, което 
могло да се покаже самохвалство; а целомъдрието нарича смирението. Мисълта на 
апостола е да обясни на коринтяните, че той се хвали със своите успехи не за да 
превъзнесе себе си пред тях, но за да покаже силата и славата Божия; а ако твърде 
унижава себе си, то е за да покаже пример от скромност. 
 Ст. 14. Коя е причината, дето апостолът понякога излиза като, че ли из границите 
на скромността? “Любовта Христова - обяснява той - обхваща нас разсъждаващите 
така: ако един умря за всички, то всички са умрели”. Т. е. съзерцаването любовта на 
Христос, Който умрял за цялата вселена, лежаща в зло, запаля и нашето сърце с любов. 
Тази именно любов, която заставила Господ Иисус да умре за мен и за всички, и мен 
обхваща и научава вярно, къде и кога аз трябва, без да гледам на хорския съд, смело да 
отстоявам своите права за слава Божия, или пък чрез смирение да устроявам спасението 
на моите братя.  
 Ст. 16. Мы отныне ни единаго вемы по плоти. - Отныне - след като Спасителят 
умрял за всички и възкръснал. Да познаваме някого по плът, значи - да признаваме в 
него онези свойства и различия, по които хората се различават едни от други, като 
например: произход, образование, положение в обществото и пр. За апостола, като 
християнин, такива различия няма: той не различава нито юдеин, нито елин, нито 
мъдрец, нито невежа, нито роб, нито свободен, но всички са в Христос. Разумехомъ по 
плоти Христосъ, ныне же ктому не разумеемъ. С плътски очи гледал той някога и на 
Христос, когато гонел неговата църква; сега, след възраждането, гледа на Него като на 
Изкупител, като на истински Син Божи (ср. І Кор. 2:2). А блаж. Теодорит така тълкува: 
“като узнахме, че чрез Владичната смърт е унищожена смъртта, никого вече от хората 
не признаваме за смъртен; понеже, макар и сам Владиката Христос да имал подлежащо 
на страдание тяло, обаче след страданието направил го нетленно и безсмъртно”. 
 Ст. 17. Древняя мимоидоша, се быша вся нова, т. е. се дава нов образ на възглед 
върху всичко съществуващо, 
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въвеждат се нови порядъци живот, в основата на всичко се поставя съществена обнова 
на живота в най-скритите му извори - в духа и сърцето. 
 Ст. 20. По Христе убо молимъ (presbeuvomen) - и така, от името на Христос ние 
изпълняваме службата посланници (посольствуемъ). 
 Ст. 21. По насъ грех сотвори - Бог заради нас принесе в жертва за грях Оногова, 
Който не знаеше грях. 
 Гл. 6, ст. 13. Тожде же возмездие распространитеся и вы. Както аз вас широко 
обичам, в също такова отплащане разширете се и вие с любов към мен. 
 Ст. 14. Не бывайте преложни ко иному ярму, якоже невернии (mh; givnesqe 
eJterozugoùnteV ajpivstoiV) - не се впрягайте в един ярем с неверните, т. е. не се 
съединявайте с тях, понеже нямате нищо общо помежду си. Велиаръ значи безяремен, 
не носещ никакъв ярем, не признаващ закон, т. е. човек негоден, престъпен, нищоженн 
(ІІ Пар. 13:7). У апостола се подразбира сам дяволът, като баща на всички беззаконници 
и невярващи (езичници). 
 

2) Въздействие на първото послание  
и радостта на апостола (7:2-16). 

 
 След увещанията към загриженост за чист и свят живот, апостолът се старае да 
докаже на коринтяните своето благоразположение към тях, в което ги заставя да търсят 
причините, защо той се решил да действа със строгост против извършилите 
престъпления. Той не мислел никого да обиди или осъди, а винаги ги е носел в сърцето 
си, хвалел се с тях, скърбял и се радвал за тях (2-4). Така, той силно се обезпокоил, 
когато не намерил Тит след пристигането си в Македония, и твърде се израдвал на 
неговото пристигане и още повече на известието за приемането от тях неговото 
послание (5-8); зарадвал се за доброто въздействие на писмото върху коринтяните, 
понеже тяхното разкаяние ще послужи за тяхното спасение и като доказателство за 
тяхното послушание на апостола (9-12). Такъв един прием от страна коринтяните на 
неговото послание толкова по-добре подействало върху него, че апостолът и преди 
изпращане на посланието предсказвал на Тит благоприятния резултат от това писмо, и 
сега видял и сам той и Тит, че апостолът не се е измамил в своето мнение за 
коринтяните (14-16). 
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 Ст. 4. Много ми дерзновение (parJrjhsiva) къ вамъ - голямо доверие, 
чистосърдечие, искреност имам към вас. 
 Ст. 5. Внеуду брани, внутрьуду боязни - отвън нападения от неверните, отвътре 
страхове за немощните във вярата, да не би те да паднат в заблуждение. Това се 
случвало не само всред коринтяните, но и при другите. 
 Ст. 10. Покаяние нераскаянно (metavneian ajmetamevlhton) означава покаяние с 
твърда решимост да не се връщаме назад; или покаяние, в извършването, на което 
никой не се разкайва, без да гледа на немалките жертви, които то изисква, понеже 
веднага от опит узнава, какво голямо добро то донася със себе си. 
 Ст. 11. Но ответъ (ajllaj ajpologivan) - извинение (изразено може би пред Тит и 
от него предадено на апостола); но негодувание - и негодувание против съгрешилия; 
вожделение - топло към себе си разположение; отмение - наказание на нарушилите на 
Божия закон. 
 Ст. 12. Обидевший - кръвосмесителят; обидимый - неговият баща. 
 Ст. 16. Во всемъ дерзаю на васъ - във всичко се надявам на вас. 
 

Част трета (8 и 9 гл.). 
 

За подпомагането на бедните  
ерусалимски братя (гл. 8 и 9). 

 
 За милостинята апостолът вече говори и направи разпоредби в първото послание 
(гл. 16). За извършването на това дело в Коринт много съдействал и Тит по време на 
пребиваването си там (ІІ Кор. 8:6). Сега апостолът насочва речта си към това, щото да 
възбуди у коринтяните желание към бърза и неоскъдна милостиня, понеже сам той 
отивал там и с македонци, пред които се хвалел с тях. 
 По време на написването на второто послание ап. Павел, минавайки през 
Македония, събрал изобилна милостиня за йерусалимските бедни християни. С особена 
радост той известява на коринтяните за усърдието, което оказват македонските църкви, 
без да гледат на своята крайна бедност и на онова, че апостолът не се съгласявал да 
приеме техните пожертвувания. Пращайки при тях Тит, апостолът се надява, че те ще 
започнат да подражават на примера на другите и на дело ще покажат своята любов към 
ближните. Към това те имат подбуждение в любовта на Исуса Христос, Който Сам 
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станал нищ, за да обогати всички (8:1-9). Припомняйки им отдавнашното желание да 
помогнат на бедните със своите излишъци, апостолът съветва сега да приведат в 
изпълнение това, като съвсем не изисква от тях да стесняват себе си за облекчаване на 
другите, а само им предлага да дадат от излишъците (10-15). При това апостолът счита 
за нужно да похвали пред коринтяните усърдието на пратените от него за събиране 
милостиня - Тит и други двама ученика, и изказва опасение, да не би изобилното 
събиране да навлече против него някакво натякване (16-21). Пращайки тези усърдни 
събирачи при коринтяните, апостолът ги моли да докажат своята любов пред тях (22-
24). Впрочем, той смята за излишно да говори повече за подпомагане на бедните 
християни: той така е уверен в усърдието на коринтяните, че се хвали с тях пред 
македонците, и ако праща сега братята, то само за да ги приготви към неговото 
пристигане с македонците и за да не излезе като налог събирането на милостиня в 
негово присъствие (9:1-5). Сравнявайки това подаяние със сеенето, той с това подбужда 
към по-усърдно пожертвуване, като им обещава награда от Бога, даващ и семена за 
посяване и плодове в жетва, и като им изтъква, че милостинята предизвиква в 
получилите я слава и благодарение на Бога и покорност на евангелието, а също така и 
молитва за подавачите на милостиня. За всичко това и апостолът благодари на Бога (6-
15). 
 Гл. 8, ст. 1. Благодать Божию. И усърдието към милостиня апостолът нарича 
благодат Божия, за да покаже, че всичко добро у християните произтича от Бога, без 
обаче да унищожава тяхната свободна воля. 
 Ст. 2. Яко во мвозымъ искушении скорбей избытокъ радости ихъ (hJ perisseiva 
th̀V caràV aujtẁn) - изобилната тяхна радост е във великото скръбно изпитание, т. е. те 
твърде се радват, когато изпитват много скърби. И яже во глубине нищета ихъ 
избыточествова въ богатство ростоты ихъ - а тяхната дълбока нищета, оскъдност, 
преизобилно ражда от себе си богата щедрост. 
 Ст. 4. Общение служения, еже ко святымъ - тяхното участие в служенето на 
светиите, т. е. тяхната милостиня. 
 Ст. 5. И не якоже надуяхомся. Надминаха, казва, нашите очаквания. Не някаква 
част те дадоха, а друга задържаха за себе си. Не, те всичко дадоха, като не оставиха за 
себе си дори и средства за живот, а всяко за себе си попечение и промишление 
възложиха на Господа. 
 Ст. 6. В еже умолити намъ Титъ. Между този и предишния стих е изпуснат цял 
ред мисли, които коринтяните 
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ни сами трябвало да отгатнат. Очевидно от разбирало от само себе за какво става дума. 
Апостолът като, че ли им казал: събирането милостиня у вас се прави; подражавайте в 
това дело на македонците; вие и сами, разбира се, бихте могли всичко, отнасящо се до 
това, да устроите добре; но понеже Тит у вас вече започна това добро дело, то го 
изпращам, за да го довърши. На Апостола твърде много му се искало, щото 
коринтяните да не се окажат по-долу от македонците. 
 Ст. 10. Отъ прешедшаго лета. В първото послание вече са написани наредбите, 
как да се води делото. А сега Апостолът ги убеждава, за да побързат и да съберат 
повече. А защо да побързат? За това, казва, че вие започнахте не само да правите нещо, 
но и да го желаете преди македонците. Захванахте, но работата у вас вървеше бавно. 
Македонците, въпреки че по-късно решиха и се заловиха за работа, но успяха по-бързо 
да съберат повече. И тъй, погрижете се, щото вашето събиране на милостиня, както по 
начало стои напред, така да застане напред по съвършенство. 
 Ст. 14. Важе избыточествие во онехъ лишение - вашата изобилност да послужи 
за попълване на тяхното лишение. 
 Ст. 15. Когато маната паднала за пръв път, на всички било заповядано да събират 
по един гоморъ или кор на всеки. Въпреки това повеление обаче, някои, полакомени, 
събрали повече. Но когато взели да мерят, се оказало, че и у тях не е повече от гомор на 
всяко лице в семейство. И излязло по такъв начин, че и онзи, който повече събрал, 
нямал излишно, и онзи, който по-малко, нямал недостиг. Бог изравнявал всички по 
особено чудо. Но което тук ставало по чудо, туй Апостолът убеждава да правят по 
любов. Излишното дай, казва, на нуждаещия се, и ще излезе у двама по равно, т. е. 
колкото е потребно за нуждите на всекиго. 
 Ст. 18-19. Под братъ, според св. Златоуст, тук трябва да се подразбира Варнава. 
Той бил освященъ (ceirotonhqei`V) - ръкоположен, с общо решение избран и чрез 
възлагане ръце определен да бъде сътрудник на Апостолите в събирането на милостиня 
(ходити со благодатию сею служимою нами). К славе самаго Господа и усердию 
вашему - щото и Бог да се прослави, и вие да станете по-усърдни към пожертвуването, 
когато приемащите тези подаяния бъдат хора изпитани, така че на тях никой да не може 
да има никакво, дори лъжливо, подозрение (Златоуст). 
 Ст. 20. Апостолът усърдно се грижел за събирането на милостиня; но сам се 
държал далече от събирането. За 
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да не падне подозрение върху апостола, той понякога нареждал с него да отнесе 
милостинята в Йерусалим някой от местната църква, в която било събрана значителна 
сума, както той писал за това на коринтяните (І Кор. 16:3). Целта му в тези разпоредби 
била - да огради светото дело на милостинята от всякакви натяквания, и навсякъде да 
разпространи увереност, че даването отива несъмнено според желанието на даващите 
направо при нуждаещите се така, като че те сами са им подали в ръка. 
 Ст. 22. Под брата нашего тук се подразбира някой от приближените на ап. 
Павел, който изпълнявал разните му поръчки и по благовестието и по другите дела. 
 Ст. 23. Аще ли же о Тите, т. е. ако трябва да спомена нещо за Тит, то ще кажа, че 
той ми е другар (общникъ) и сътрудник (спостпешникъ) у вас. Ако пък желаете да 
знаете нещо и за другите двама братя, то те са посланницы церквей, пратени са от 
църквата и, което е най-важно, те всичко вършат за слава Христова. По такъв начин 
апостолът показал добродетелите на всичките свои пратеници. 
 Гл. 9, ст. 6. Се же глаголю - с туй (подаянието трябва да бъде яко благословение, 
а не яко лихоимство) искам да кажа, че сыяй скудостию (feidomevnwV) - който сее с 
жалене семената, със стисната ръка, скудостию (feidomevnwV) и пожнетъ - за този земята 
ще събере своите недра, както той ръката, и посятото ще му върне оскъдно. А който сее 
о благословении - с желание да посее, колкото се може повече, нему земята щедро ще 
разтвори своите недра, както той своите сеещи ръце. Що земята дава на сеещия, това 
Бог дава на подаващия милостиня, като съразмерва щедростта във въздаянието с 
добрата воля в подаването. 
 Ст. 13. Искушениемъ (dia; th̀V dokimh̀V) служения сего - бедните йерусалимски 
християни, като вкусят от плода на това служение (подаването на милостиня), като 
изпитат, как то е сладостно за тях, и като поблагодарят за това на Бога, започват да Го 
славословят. За какво? Първо, о покорении исповедания вашего во благовестие 
Христово, за това, дето Той покори вас на евангелието и разположил да изповядвате 
Христовата вяра. Те разсъждават така: Йерусалим и Коринт - как далече преминала 
Христовата светлина! Слава тебе, Господи! Тъмнината на заблуждението минава, 
светлината на истината се възцарява. Слава на Бога. - Другата причина на тяхното 
славословие е простота сообщения къ нимъ и ко всемъ, т. е. те славословят Бога, дето 
евангелието у вас не мъртво е прието, а благотворно е въздействало върху вас. У 
падналите навсякъде  
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царуват егоистични начала. Евангелието, като прониква в сърцата, изгонва егоизма и 
възцарява там самоотвержено жертване всичко за всички. Това виждаме у вас, във 
вашето искрено общение не само с нас, но и с всички, виждаме и това, че вие щедро сте 
готови да делите с всички всичко, което Бог ви е пратил. В това е славата на 
евангелието, славата на християнството. Нито една вяра не дава това. 
 Ст. 14. Граматичният строй на речта в този стих представя трудности и в 
оригинала. Мисълта е такава: облагодетелстваните бедни не само на Бога благодарят и 
Го славят, но и за вас се молят, като ви обикнат за изобилната у вас благодат Божия. 
 

Част четвърта (гл. 10-13). 
 

 В тази част апостолът се защитава от лъжеучителите; доказва своето апостолско 
достойнство чрез изброяване трудовете и успехите на проповедта и дори чрез особени 
видения; в заключение моли коринтяните да бъдат добродетелни не само показно, а 
истински, и им праща приветствия. 
 

1) Опровергаване клеветата на лъжеучителите (гл. 10). 
 

 В числото на главните виновници за неуредиците в коринтската църква били 
юдействащите лъжеучители, които за по-успешно разпространяване на своите 
лъжеучения се стараели да ослабят авторитета на ап. Павел в очите на коринтяните и го 
обвинявали във важни недостатъци, а те самите работели само за слава и собствен 
интерес. Възнамерявайки да покаже на коринтяните своя апостолски авторитет, Павел 
преди всичко опровергава свалената върху него клевета, че уж той само задочно е смел, 
а очи в очи е скромен, и моли да не го предизвикват до там, че наистина да се реши 
строго да постъпи против неговите обвинители (10:1-2). Като войник Христов, той има 
силни оръжия за принизяване на своите горди противници и без стеснение би могъл да 
се похвали със своите права, и затова напразно предполагат, че той е строг само в 
посланията: такъв е той и в действителност (3-11). Лъжеучителите се превъзнасят, като 
се ползват от чужди трудове; но апостолът се хвали само с онова, което действително е 
получил и което е направил, и не се превъзнася, като помни словото Божие, че 
хвалещият се трябва да се хвали с Господа (12-18). 
 Ст. 2. Надеяниемъ, имже помышляю (th/`/ pepoiqh;sei h| logivzomai) - по 
самоувереността (във властта, в строгостта), 
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която ми се приписва (когато отсъствам); да не дерзаю смети на некия - да не дръзна да 
постъпя против някои; че аз съм лицемерен, лукав, горд, че проповедта ми е работа 
човешка, и средствата ми са също така човешки. 
 Ст. 3. Во плоти бо ходяще, не по плоти воинствуемъ. Да погледне някой на нас, 
ние сме същото, което и всички хора, но всъщност ние сме съвсем не това. Имаме 
човешки образ и тяло, човешка реч и сили; но онова, което вършим, към което се 
стремим, и средствата, с които го постигаме, - съвсем не е човешко. 
 Ст. 4. На розерие твердемъ. Според св. Златоуст, под твердь (крепост) 
апостолът разбира гордорстта на елините, силата на техните софизми и силогизми, а 
заедно с това и всички оръжия, употребявани против апостолите. 
 Ст. 5. Возношение взаимающееся на разумъ Божий (се разбира низлагающе). 
Това са идеите, мненията и изводите на лъжливата наука, с които човешката мъдрост 
възстава против истината на откровението и против определенията на църквата. 
Пленити всякъ разумъ въ послушание Христово - да пленим всеки разум, да го заставим 
да се покори на истината Христова, да признае нейната висота и сила и сам да стане 
неин служител. 
 Ст. 6. Егда истолнится ваше послушание. Ние, - казва апостолът, - всякога 
имаме на готово власт и сила да накажем всяко престъпление в църквата, но чакаме, 
щото по-голямата част да се убедят чрез думи и увещания, а после да накажем онези, 
които ще се съпротивяват по-нататък; чакаме да се отделят послушните от 
непослушните. 
 Ст. 7. Яже ли предъ лицемъ зрите? - по външност ли, по лице ли съдите? 
Видяхте, че съм непредставителен, със слабо здраве, говоря тихо, - и повярвахте на 
онези клеветници, че аз нищо не знача и по благодатния ред на нещата. Нека знае 
всеки, че както той е Христов, така и аз; и както той като служител Христов, се старае 
да действа по християнска съвест, така нека по себе си съди и за мен, че и аз също така 
се грижа във всичко да бъда верен на Христос. 
 Ст. 13. По мире правила - (kata; to; meJtron toù kanovnoV) - според дадената от Бога 
благодат, или според големината на определената за апостола област на дейност, 
понеже той не обичал да проповядва там, където вече други са сложили начало на 
евангелската проповед.  
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Апостолът насочва своята реч против лъжеучителите, които могли да му припишат 
заграбване на чужда проповедническа област. 
 Ст. 15-16. Лъжеапостолите навлезли в чужда област и с чужди трудове се хвалят 
безмерно, а ние, говори апостолът, със своето се хвалим, и в такава степен, в каквато ни 
е дадено да извършим делото. Надявам се, че, когато пораснете във вярата, нашият дял 
и по-нататък ще се разпространи; ние ще отидем и по-нататък да проповядваме и се 
трудим, а не да се гордеем с онова, над което са се трудили други. 
 

2) Павел защитава своето апостолско достойнство 
(гл. 11). 

 
 Би било крайно неразумно някой да се хвали със своите достойнства, ако при 
това би имал предвид само да изтъкне себе си или да постигне някакви лични изгоди; 
но щом работата се касае до славата Божия и спасението на мнозина, тогава и 
самовъзхваляването не трябва да се счита за неразумно. В такова именно положение се 
намирал апостолът, когато трябвало да защитава своето апостолско достойнство. 
Искайки от коринтяните снизхождение към това, че той хвали сам себе си, и наричайки 
такова възхваляване безумие, той обяснява такова едно действие със своята ревност за 
тяхната чистота, от страх, да не би лъжеучителите да измамят коринтяните с 
неправилна проповед (11:1-4). Ако го и упрекват в непритежаване на красноречие, но 
не могат го упрекнат в липса на знания, и в липса на безкористност, понеже той, 
проповядвайки на коринтяните, не взимал от тях нищо (5-10). И самите негови 
изобличители в това отношение не могат да се сравняват с него, макар обикновено да се 
случва, че сатаната взема образ на светъл ангел, а неговите слуги образи на слуги 
Христови (11-15). Впрочем, ако някой похвалата на апостола счете за неразумие, то и в 
такъв случай нека не го осъжда: понеже на разумните хора е свойствено да оказват 
снизхождение на глупавия; а той смята коринтяните за твърде снизходителни, понеже 
те оставят себе си да ги обиждат и обират (16-20). И тъй, той може да се хвали със своя 
произход от Авраам, със своето служение на Христос, със своите трудове и страдания, 
които той пренесъл на тялото си, и с многобройните опасности, на които той навсякъде 
се полагал, при многото грижи за църквите и лицата, за което нещо привежда като 
свидетел самия Бог (21-31); накрая той може да посочи още един важен пример от 
своето страдание за Христос 
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от ранния период на своя християнски живот, именно, на обстоятелството, когато той с 
опасност за живота си се е спасил от преследването на управителя на град Дамаск (32). 
 Ст. 2. Ревную по васъ Божиею ревностию. Във Вехтия Завет отношенията между 
Бога и еврейския народ се представят като отношения между мъж и жена, жених и 
невяста, а увличането на евреите в идолопоклонство - като отстъпване от брачния съюз, 
като съпружеска измяна. Своя гняв против идолослужението на израилския народ Бог 
обяснява с ревността, каквато е свойствена на мъжа, когато той вижда, че жена му 
нарушава чистотата на брачния живот. От такава ревност се ръководи сега и апостолът, 
като другар на жениха Христос, с Когото той сгодил коринтската църква, до сега чиста 
девица, - а сега подхвърляща се от страна на лъжеучителите на опасност да наруши 
своя съюз с Христос. 
 Ст. 4. Аще грядый - ако някой дойде. Тук апостолът посочва на лице определено, 
известно (oj ejrcovmenoV), но не го нарича по име. Той само отбелязва, че коринтяните 
биха могли да послушат учители в такъв случай, когато те им проповядват друг Иисус, 
и им предадат такива дарове на Св. Дух, каквито коринтяните не са получили чрез ап. 
Павел, т. е. когато новите учители им дадат нещо по-добро, по-съвършено, отколкото те 
имали до сега. Но апостолът е уверен, че и висшите апостоли, очевидци на Христос, не 
биха проповядвали иначе и по-добре, отколкото той - Павел. 
 Ст. 6. Невежда словомъ. От свидетелствата на самия апостол е известно, че той 
изучавал равинската мъдрост и красноречието при знаменития Гамалиил, а от 
посланията му се вижда, че той превъзхождал току-речи всички апостоли в дара на 
словото. Затова под думите в този стих апостолът подразбира особеното изкуство и 
дара на красноречието, свойствен на гръцките оратори, с които били запознати 
коринтяните. Лъжеучителите, както се вижда и от първото послание до коринтяните, 
особено се величаели с това изкуство. Апостолът, който поставял силата на проповедта 
в проявата на духа, малко придавал значение на риторическите украшения, на 
диалектическите тънкости и ораторски обръщения в своята реч, - поради което и сам 
наричал себе си невежа в словото и на другите позволявал така да се наричат. 
 Ст. 8. Уях (ejsuvlhsa) - ограбих, взех, обремених. Приимъ оброкъ. Апостолът и 
себе си представя като войник на Христовата църква, който трябва да получи военна 
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заплата (оброкъ) за своето служение, макар той не навсякъде да я получавал. 
 Ст. 12. Да отсеку вину (ajformhvn) хотящимъ вины. Лъжеапостолите се 
възползвали от всеки удобен случай, за да представят в неблагоприятна светлина и 
самия ап. Павел и неговата проповед, и с това да попречат на успехите на евангелието. 
Затова, - казва, - аз правя това, за да не би моите противници, ако бих аз се ползвал с 
нещо от вас, да обърнат това в повод за причиняване вреда на Христовото евангелие. Да 
о немже хвалятся, обрящутся, якоже и мы. Извежда се мисълта, че лъжеапостолите 
вече се хвалят със своето безкористие. Предвиждайки това, - казва апостолът, - аз нищо 
не взимах от вас, и с това им пресякох възможността да се похвалят. Сега вече няма с 
какво да се хвалят, понеже нищо особено пред мене нямат. А ако бих взимал, те биха 
могли смело да говорят: ние нищо не взимаме, а той взима; нас слушайте, а не него; той 
действа с користни цели. Но трудно е да се допусне, щото лъжеучителите да са могли 
безкористно да действат. Затова думата хвалятся означава не, че те са безкористни, а че 
имат само вид на безкористни, без да са в действителност такива. Апостолът като, че ли 
говори: боях се, да не би те, като се правят на безкористни, да ви съблазнят; а сега нека, 
както искат да се прикриват с лицемерие; при всичката си хитрост те ще дойдат само до 
онова, какъвто съм и аз. Се подразбира: а в други отношения те са много по-долу от 
мен. 
 Ст. 17. Апостолът, знаейки думите на Христос: егда сотворите вся повеленная, 
глаголите, яко раби наключими есмы (Лука 17:10), казал: еже глаголю въ сей части 
похвалы, не глаголю по Господе, но яко въ безумии. Апостолът като, че ли така говори: 
при всичко че нуждата ме заставя да се хваля, при всичко, че това е за ваша полза и 
виждам какво хубаво действие произвежда върху вас, но пак ще кажа, че това нещо не е 
по волята Божия; и никой да не мисли да ми подражава в това. Признавам моето 
самохвалство за неразумно и неугодно на Господа дело; и принуден, бидейки към 
такова действие, едно само ще ви кажа, че, ако вземете да ме смятате за неразумен, да 
ограничавате неразумието ми само в самохвалството (в сей части повхвалы), а не да го 
простирате върху всичките ми дела и думи, върху цялото ми учение, върху всичките ми 
разпоредби и учреждения. 
 Ст. 18. Хвалятся по плоти. Своето достойнство апостолът полагал в Господа, в 
служението на Христос, в 
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познаването Бога. Лъжеучителтие, напротив, търсели плътски предимства, които се 
състояли в дара на красноречие, в силата на знанието, в произхода от Авраам и пр. 
Апостолът счита, че да се хвали с такива предимства може само поради неразумност. 
Но понеже коринтяните са дотолкова доверчиви и меки, че върху тях по-силно действат 
външните и плътски предимства, то той и сам се решава да говори с тях за своите 
плътски предимства. 
 Ст. 20. Аще кто проторитъ (lambavnei) - ако някой ви отнема нещо. По лицу 
биетъ вы. Метафоричен израз. Иска да каже, че лъжеапостолите така силно ги 
тиранизират, те така много страдат от тяхната алчност, че това е все едно, като да ги 
бие някой по лицето. 
 Ст. 21. По досаждению (ajtimivan) глаголю, зане аки мы изнемогохомъ 
(hjsqenhvsamen). Лъжеучителите, изтъквайки някои свои плътски предимства, успели 
твърде много да се издигнат в очите на коринтяните: коринтяните просто раболепно и 
се отнесли към тях. Припомняйки им това, апостолът говори: да, ами ние какво сме? 
Ние у вас станахме нищо, изнемогнахме, представяме ви се без никакво достойнство, 
нищожни?! Говоря ви това според чувството за безчестие, докачение, нанасяно на мен 
от такова ваше отношение към лъжеучителите. Или: за ваш срам говоря това. Не, това е 
несправедливо. Защото ако смее някой да изтъкне на вид някакво плътско показано 
предимство (о немже аще дерзаетъ кто), и аз (говоря по неразумие) дръзвам не по-
малко. И след това апостолът преброява, какви предимства предявявали 
лъжеучителите, като прибавя, че и той всички ги има. Едно само у тях не достига - 
страдания за Христос Господ. С тези дреболии да се величаят, и за това да бъдат на 
почет, и да изяждат състоянието на другите - те са готови; а щом трябва да се страда, те 
далече бягат, и за това не им достига смелост. 
 Ст. 24. От иудей пять краты четыредесятъ разве единыя прияхь. Мойсеевият 
закон заповядал за някои престъпления да се наказва виновният с 40 удара, но не 
повече (Втор. 25:3). За да не престъпват този закон, т. е. за да не ударят по погрешка 
излишен удар, евреите винаги наказвали само с 39 удара (40 разве единыя, се 
подразбира: раны). За тежестта на това наказание може да се съди от това, че мнозина 
умирали под ударите. Кога св. Павел е понесъл тези удари, Деяния на апостолите не 
посочват. Във Филипи го били, но не юдеите, а гражданското езическо началство. От 
където следва, че книгата Деяния на апостолите далеч не всички трудове на ап. Павел 
изобразява. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
309 

  
 Ст. 25. Трищи палицами биеннъ быхъ. Това било римско наказание. Книгата 
Деяния (16:22) говори само за един случай. Единою каменьми наметанъ быхъ. Това се 
случило в Листра (Деян. 14:19). Трикраты корабль опровержеся со мною. И за това не 
говори книгата Деяния на апостолите. А разказаното в нея корабокрушение (27:41) се 
случило след написване на това послание. Нощъ и день во глубине сотворихъ, т. е. цяло 
денонощие се носих по морските вълни, вероятно, в един от упоменатите случаи на 
корабокрушение. 
 Ст. 28. Кроме внешнихъ (cwrivV tẁn parektovV) - вън от тези неща, освен другото. 
 Ст. 32. В дамасце языческий князь (oJ ejqnavrchV) Ареты царя стрежаше Дамаскъ, 
яти мя хотя. Ап. Павел, след завръщането си от Арабия в Дамаск, проповядвал 
Евангелието тук с такава ревност, че раздразнил и юдеите и езичниците. Едните и 
другите съвместно възбудили против него езическия княз (народоначалник, или 
градоначалник, а може би и областен управител); и той се разпоредил да пази всички 
входове и изходи на Дамаск, за да улови апостола. Градът бил обиколен със стена; но 
градските къщи, както и до сега, се строили близко до тази стена и към нея били 
прилепвани, като се издигали понякога и по-горе от стената. При такъв порядък имало 
прозорци, които гледали вън от градската стена. През един такъв прозорец и бил 
спуснат ап. Павел в кош, и избягал от ръцете на народоуправителя и на своите врагове. 
След това той се отправил към Йерусалим да се види с Петър (Деян. 9:23; Гал. 1:17-18). 
 

1) Утешение чрез откровения (12:1-18). 
 

 Проповедническите трудове на апостола не оставали без награда и поддръжка. 
Бог, Който го повикал на апостолско служение чрез особено откровение, и през време 
на служението не веднъж го утешавал с откровения. Защитавайки своето апостолско 
достойнство, Павел трябвало да укаже и на своите видения и откровения, с които той се 
удостоил. За най-важното от тези откровения, станало преди 14 години, апостолът 
разказва сега, припомняйки, как той бил възхитен (грабнат) в рая и чул там неизразими 
думи (1-4). Впрочем, апостолът се хвали с тези видения като, че ли с чужди, а за себе си 
говори, че го измъчва ангел сатанински, и че Господ, Когото той молил да отдалечи 
този пакостник на плътта, не поискал това да направи, като му обещавал само своето 
съдействие. Предвид на това обещание апостолът благодушно пренася всички беди за 
Христос (5-10). След 
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всичко, което апостолът казал за своите трудове и видения, коринтяните могли да 
видят, че Павел никак не е по-долу от другите апостоли и че те не по-малко от другите 
църкви получили от него дарове. Едно само не достигало на коринтяните - апостолът да 
им бъде тежест и да иска от тях материални средства за своето издържане, сам или чрез 
другите (11-18). 
 Ст. 1. Похвалитися же не пользуетъ ми: прийду бо въ видения - за мене няма 
никаква полза да се хваля, това всичко, с което се хваля, е за ваша полза; затова и 
минавам на разказа за дадените ми откровения. Видение и откровение означава: 
откровение посредством видение. Откровението обхваща всичко, което е угодно на 
Бога да ни открие. То бива умствено, когато в ума се влага видение; бива външно, 
когато Бог или ангел се явява и казва нужното. Но бива и посредством видения. 
Видението или в образи представя духовното, каквито са например: виденията на 
Езекиил, на Йоан Богослов, и изисква ново откровение в ума, за да се разбере 
духовното; или пък то е видение на духовния свят в неговата същественост, когато 
духът на човека по необикновен начин се взима и въвежда да го съзерцава не в образи, 
а както то си е. За такова видение и разказва сега ап. Павел. 
 Ст. 2. Вемъ человека о Христе. От това указание на откровението като на чуждо 
може да се види, че Павел неохотно говори за своето видение; но че това видение е 
негово, а не чуждо, това се вижда от контекста, а най-ясно от 7 ст. Прежде летъ 
четыренадесяти. Точното определяне броя на годините, изминали от видението до 
разказа за него, показва какво дълбоко впечатление произвело то на апостола и какво 
важно значение му придавал самият апостол. Но да се определи с точност времето и 
обстоятелствата, когато се извършило туй видение, е трудно. Ако смятаме 14 години 
преди написването на посланието, ние ще се спрем на 44-та година, когато апостолът 
дошъл в Йерусалим със събрана милостиня от Антиохия. Навярно, тогава той имал това 
видение. Подобни екстатични състояния често се повтаряли с апостола. Така, той сам 
разказва, че веднъж, молейки се в йерусалимския храм, той дошъл в изстъпление и 
получил откровение от Господа (Деян. 22:17-18). Такова също изстъпление могло да 
бъде и упоменатото тука. Но какво било по онова време състоянието на апостола, той 
сам не може да определи: аще въ теле не вемъ, аще ли кроме тела, не вемъ, т. е. само 
душата му ли била възхитена на небето, а тялото останало като в сън, или с тялото си 
той бил удостоен на това възхищение. Самото възхищение указва на неволното,  
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несвободното състояние на Павел, а възнасянето до третото небе - на неговото 
отдалечаване от всичко земно, обикновено и човешко. В Св. Писание обикновено се 
различават - небе видимо, твърдо, или въздух, по който летят птиците и плуват 
облаците; небе звездно - онова безвъздушно пространство, в което сияят светилата и 
което се нарича безпределно; и небо небесе - невидимото или духовно небе, на което 
обитават безплътните духове и където е престолът на Самия Бог. На това височайше 
небе бил възхитен Павел. Вследствие на това, че то е предназначено за живот на 
блажените духове, както някога за това бил назначен земният рай, това небе още се 
нарича рай. 
 Ст. 4. Слыша неизреченны глаголы, ихже не леть есть человеку глаголати. 
Вместо глаголы някои разбират предмети, за които човек, ако би и искал, не би могъл 
да разкаже нищо. Други предполагат, че ап. Павел видял Самия Бог, и затова нищо не 
могъл да открие за своето видение.  
 Ст. 5. О таковымъ похвалюся, т. е. за човека в Христос (ст. 2). Апостолът като, 
че ли раздвоява себе си и различава в себе си човек висши, духовен, и човек обикновен, 
плътски. Той се хвали само с този духовен, изпълнен с благодат човек, а със себе си 
лично не се хвали, освен със своите немощи, т. е. освен с онова, дето той, при всичките 
си недостатъци, се удостоява с такива видения и, при помощта на благодатта, извършва 
такива дела. 
 Ст. 7. Дадеся ми пакостникъ (skovloy - жило) плоти, ангелъ сатанинъ, да ми 
пакости деетъ (I]na me kolafiJzh - за да ме бие по лицето, за да ме унижава и 
посрамява). Някои тълкуватели под сатанински пакости подразбират телесни недъзи и 
приписват на апостола разни болести, които го измъчвали и унижавали, като например: 
епилепсия, стомашно разстройство, силно главоболие, болест в очите, ушите, 
ревматизъм и пр. Но едва ли дяволът могъл така да властва над тялото на ап. Павел, за 
да му праща болести, когато е известно, че сам той се покорявал на Христовия апостол 
и треперел от неговата власт (І Кор. 5:4-5; Деян. 16:8; 19:13). Най-естествено и най-
съгласно с духа и намерението на апостолската реч е да подразбираме под “жило в 
плътта” и “пакости на ангел сатанин” онези външни скърби и гонения и онези телесни 
мъчения (биения, затваряне в окови, беднотия и пр.), които устройвал за апостола 
сатаната, за да постави колкото се може повече пречки на проповедта за Христос. Така 
тълкуват това св. Златоуст, Теофилакт, Теодорит и Амвросий, и туй тълкуване на 
църковните отци напълно се  
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оправдава от по-нататъшната апостолска реч. Така например, когато апостолът молел 
Бога да отдалечи от Него ангела сатанински и да прекрати неговите пакости, Господ 
отговорил: “Стига ти Моята благодат, понеже Моята сила се проявява съвършена в 
немощта”, - след което апостолът забелязва: “затова аз благодушествам в немощите, в 
обидите, в нуждите, в гоненията, в притесненията за Христос, защото когато съм 
немощен, тогава съм силен” (ст. 10). 
 Ст. 13. Дадите ми неправду сию - ако вие считате това като несправедливост от 
моя страна спрямо вас, подарете ми милост, простете ми тази неправда. 
 Ст. 16. Буди же (e[stw de - нека бъде, да допуснем), аз не отягчихъ васъ: но 
коваренъ (panou`rgoV) сый, лестию васъ прияхъ (e{labon - взех от вас, ви обрах). 
Апостолът строи вероятни предположения от страна на своите недоброжелатели. Някой 
ще каже за мен, че аз лично действително с нищо не съм ви обременявал; но това е била 
само хитра уловка. При този безкористен образ, аз, като хитрец, така ловко водех 
работата, че и незабелязано за вас грабех от вас. Но ако съм вземал от вас по такъв 
незабелязан начин, то не иначе, освен чрез своите помощници и съслужители. Кажете, - 
пита апостолът по-нататък, - чрез кого от пратените съм ви обирал? 
 

2) Заключение на посланието (12:19; 13:13). 
 

 Хвърляйки заключителен поглед на своето второ послание и, особено, на своята 
самозащита пред коринтяните, апостолът им дава да разберат, че той пише всичко това 
не за да се оправдае, както това е свойствено на виновните или обвиняваните, но за 
назидание на самите коринтяни, щото след идването си в Коринт той да не срещне там 
онези безредици и грехове, каквито е имало всред тях до сега и които винаги 
възбуждали у апостола чувство на дълбока скръб (12:19-21). Той сега непременно ще 
дойде при тях и навреме предупреждава виновните, за да не би после да стане нужда да 
ги накаже. А за онова - силен ли е апостолът да изпълни своите заплашвания, няма що и 
да се пита: там е известно, че той действа в Христос и Христов е в него, - и затуй те по-
добре ще направят, ако се погрижат да не извършат нещо лошо (13:1-6). Той сам моли 
Бога за това, а за своята сила само им напомня чрез посланието, като не желае при 
личната среща да употреби строги мерки (7-10). След това, като ги възбужда към 
радост и единомислие и като им 
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праща приветствие от окръжаващите го верни, изпросва им благодат от всичките лица 
на Св. Троица (11-13). 
 Гл. 12, ст. 19. Ответъ вамъ творимъ (ajpovlogouvmeqa). Както първото послание 
дало повод на лъжеучителите да обвиняват апостола в излишна строгост и да допускат 
в него лична слабост, така и второто послание, което имало за цел да възвиси неговото 
апостолско достойнство, могло да се покаже като оправдание в справедливите 
натяквания, отправени към него от лъжеучителите. Апостолът предупреждава такова 
мнение и казва: мислите, че аз имам намерение да се защитя, да се оправдая пред вас? 
Не, аз пиша всичко това, възстановявам истинското понятие за себе си за ваше 
назидание, за ваша полза. 
 Ст. 20. Рети - крамоли. 
 Ст. 21. Да не паки пришедши мя смиритъ Бог мой. Които сте извършили грехове, 
казва апостолът, покайте се, защото, като дойда, макар и да ми бъде жал и да плача, ще 
отсека грешните от тялото на църквата: в църквата са нетърпими упоритите грешници. 
И ще плача, а все пак ще трябва да ги отсека, ако не се покаят. Срамно ще ми бъде и 
пред себе си, и пред Бога, и пред хората, че се хвалих с вас пред тях и в себе си, а 
между това ще бъда принуден така да постъпя с вас. 
 Гл. 13, ст. 1. Третицею се гряду къ вамъ - трети път идвам да ви увещавам. 
Своите лични увещания и писмени внушения апостолът нарича свидетели. Станетъ 
всякъ глаголъ - се установява, става твърда всяка дума. 
 Ст. 4. Растятъ бысть отъ немощи. Апостолът взема за пример Христос, Който 
говори и действа в него. Както Христос, разпнат със слабо човешко тяло, възкръснал 
чрез Божията сила и дал в туй най-силно доказателство за истинността на Своето 
учение и за оборване на всички клевети на Своите врагове, така апостолът, немощен по 
плът, снизходителен досега към коринтяните като се яви при тях, ще докаже своята 
апостолска сила пред своите ученици и противници. 
 Ст. 5. Разве точию чимъ неискусни (ajdojkimoi) есте - само ако някак не сте 
станали неизкусни, неизпитаеми, неиздържащи проба, т. е. ако само не куцате във 
вярата, ако не сте слаби в живота на вярата. Ако не издържате такава проба, то разбира 
се във вас и Христос го няма. 
 Ст. 8. Ничтоже бо можемъ на истину, но по истине - понеже нищо не можем 
да направим против истината, но за истината. Т. е., ако ви намерим наредени, очистени 
от 
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греховете чрез покаяние, то не можем да ви накажем, макар и да искаме. Ако се решим 
на такова нещо, Бог няма да ни съдейства, понеже Той ни е дал сила да произнасяме 
присъда вярно, справедливо, и не против истината. 
      
 
 ----------------------- 
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Послание до Галатяните. 
 

Основаване на църквата в Галатия. 
 

 Галатия или Гало-Гърция била област в Мала Азия и се намирала между 
Пафлагония, Фригия, Ликаония и Понт. Това име й дали войнствените племена от 
галски и келтски произход, които около 280-та година до Р. Хр. нахлули в Тракия и 
отчасти се заселили в Азия, където се смесили с гърците. По време на второто си 
пътешествие в Мала Азия ап. Павел минал и през Галатия (Деян. 16:6) и, задържан от 
болест (Гал. 4:13), останал тук известно време. Галатяните го приели като ангел Божи 
(Гал. 4:14), те скоро се отказали от идолослужението, хубаво тръгнали по пътя на 
евангелието (4:8; 5:7) и след това търпеливо пренасяли изпитанията във вярата (3:5). В 
третото си пътешествие апостолът от Антиохия отишъл пак в Галатия, за да укрепи 
новообърнатите във вярата (Деян. 18:23; 19:1). Така щото, устройството на църквите в 
Галатия първоначално и окончателно принадлежи на ап. Павел. Макар в тази страна да 
се е трудил в благовестието и ап. Петър, както се вижда от надписа в неговото послание 
(І Петр. 1:1 ср. Гал. 2:11), но честта за първоначалното просветяване галатяните, ап. 
Павел приписва изключително на себе си (Гал. 1:6, 8, 11). 
 

Повод за написване на посланието. 
 

 Скоро след второто посвещение на Галатия от ап. Павел и след връщането му в 
Ефес, галатяните били отвърнати в друго благовестие чрез хитростта и измамата на 
лъжеучителите (1:6). Тези лъжеучители, които принадлежали към юдействащите, се 
стараели да унижат ап. Павел, задето той не пазел Мойсеевия закон и най-вече за това, 
че не признавал необходимостта от обрязването на езичниците. Опирайки се на мнимия 
авторитет на най-старите апостоли, стълбовете на църквата, Петър, Йоан и Яков, - те 
говорели, че трябва да се приеме обрязването и да се съблюдава Мойсеевия закон, че 
ап. Павел не заслужава доверие по този въпрос, понеже той не е очевидец на Господа, а 
само ученик на другите апостоли. Вече при второто си отиване в Галатия апостолът 
имал случай да говори против тези  
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лъжеучители (Гал. 5:3, 21), но понеже лъжеучението още не било пуснало дълбоки 
корени и самите галатяни изказали голяма радост при посрещането на апостола (4:18), 
то той считал опасността за отстранена. Но не успял още да се установи в Ефес, и до 
него дошла неприятната вест за отпадането на галатяните, - той неотложно побързал да 
изправи заблудилите се, като им написал кратко послание. 
 

Цел на посланието. 
 

 Апостолът силно скърбял за отвръщането на галатяните и се страхувал да не би 
всичките му трудове бъдат унищожени чрез действието на лъжеучителите. Той разбрал, 
че на него преди всичко предстои да възвиси или, по-точно, да възстанови своето 
собствено достойнство в очите на галатяните и да докаже, че неговият авторитет не е 
по-долу от авторитета на другите апостоли; след това трябвало да разкрие истинското 
значение на закона, неговата недостатъчност за спасението и необходимостта от 
оправданието чрез вярата, - щото по такъв начин да порази юдействащите в тяхното 
собствено убежище. С тази цел апостолът и написал своето послание. 
 

Време и място на написване на посланието. 
 

 От изложените по-горе обстоятелства може вече да се види, че своето послание 
до галатяните ап. Павел написал по време на третото си проповедническо пътешествие 
- от Ефес, в началото на тригодишния си престой там. Наистина в посланието има 
пряко указание на първото и второто посещаване на Галатия от апостола (Гал. 4:13); 
пише той, разбира се, след второто. А понеже при това изказва учудване, че галатяните 
бързо минават отъ взавшаго ихъ благодатию Христово во ино благовествование (Гал. 
1:6) то значи и посланието се пише скоро след второто отиване на апостола в Галатия. 
Всичко това се пада някъде към 56-та година след Р. Хр., когато ап. Павел, като 
предприел второто апостолско пътешествие, току-що се установил в Ефес. 
 

Особености в посланието. 
 

 Посланието до галатяните представя тази особеност, че е като съкращение на 
посланието до римляните и, следователно, съкращение на цялото догматично учение на 
ап. Павел: същите основания за доказване недостатъчността на закона за оправдание и 
необходимостта от вярата,  
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същите примери за потвърждаване и същите изводи от умозаключенията. Важността на 
истините, съдържащи се в това послание, правят го твърде забележително в реда на 
другите послания на ап. Павел, а сбитостта и краткостта в израза - тъмно и трудно за 
изясняване. Друга особеност е тази, че цялото послание е написано от апостола 
собственоръчно (6:11), което апостолът не правел при другите послания. Това е 
станало, навярно, поради отсъствието на добър преписвач или, както се досеща някои, 
поради желанието на апостола да не даде повод на лъжеучителите да заподозрат 
автентичността на посланието. 
 

Съдържание на посланието. 
 

 По съдържание посланието до галатяните се дели на четири части: І) 
предисловие, в което апостолът, като приветства галатийските църкви, набелязва вече 
главните мисли на посланието (гл. 1-10) ІІ) защитителна част, в която ап. Павел 
разяснява и доказва на галатяни своето апостолско достойнство (гл. 1:1, 11; 2:14); ІІІ) 
вероучителна част, където апостолът със сила и пълнота разкрива основната и главна 
мисъл на своето послание - за отношението на Вехтия Завет към Новия и за 
прекратилото се значение на Мойсеевия закон, с неговите обреди, в делото за 
спасението на човеците (гл. 2:15; 4:31); ІV) нравоучителна част, където се разкриват 
началата на християнския живот при свободата от вехтозаветния закон (гл. 5:1; 6:10). 
Посланието се завършва с някои заключителни наставления (гл. 6:11-18). 
 

І. Предисловие 
 

Апостолско приветствие и пристъп (1:1-10). 
 

 В самото приветствие ап. Павел съкратено изказва главните мисли на цялото 
послание, именно своето апостолско достойнство и изкуплението на човека единствено 
чрез кръстната смърт на Иисус Христос. Повикан за апостол не от човеците, а от Бога, 
Павел измолва за галатяните благодат от Бог Отец и от Господ Иисус - Изкупителят на 
човеците (1:15), и веднага минава към главния предмет и повод за написване на 
посланието. Него го учудва скорото отстъпване на галатяните от проповядваната от 
него вяра; между това неговото благовествование е така истинско, че ако би дори ангел 
от небето благовествал не онова, което благовествал Павел, то и той би се подложил на 
анатема, понеже апостолът проповядвал, с цел да угоди на Бога, а не на хората (6-10). 
 Ст. 1. Ни отъ человекъ, ни человекомъ - не от човеците избран, нито пък чрез 
някакъв човек.  
 
 
 
 



 
 
 

318 
 
Апостолството на Павел произлиза не от хората; той е пратен от Самия Иисус Христос. 
На това не противоречи разказът на св. Лука за онова, как Павел и Варнава след 
ръковъзложението, извършено от предстоятелите на антиохийската църква, били 
изпратени на проповед (Деян. 13:2-3). Самото изпращане на проповед и 
ръковъзлагането станало вследствие повелята на Светия Дух. Говорейки за своето 
изпращане от Бог Отец и от Христос, ап. Павел опровергава лъжливото мнение за него, 
уж че той получил правото на апостолска проповед от апостолите и бил техен 
сътрудник, както и на самия него били помощници Тимотей, Тит и др. 
 Ст. 4. От настоящаго века лукаваго, т. е. от силата на греха, която движи всички 
дела в хората от този век. 
 Ст. 6. Завиший тук е Сам Иисуса Христос. Той ни е призвал, за да се ползваме от 
Неговата благодат, от приготвеното от Него спасение. Такава мисъл внушава гръцкият 
текст. Но под завший може да се подразбира и самият апостол. 
 Ст. 7. Еже несть ино. Минавате в друго благовестие, а то не е друго 
благовестие, не е учение, което би било достойно да се нарече благовестие, Евангелие. 
Благовестието е едно, друго не съществува. Вашето учение не е нищо друго, освен 
смущение на умовете, смешение на понятията и изопачение на Евангелието. 
 Ст. 8-9. Но нека знаят и помнят такива изопачители, - добавя апостолът, - че те 
подлежат на отлъчване от царството Божие. “Ако би дори ние (т. е. апостолите), или 
ангел от небето, да вземе да ви благовества не онова (паче - par jo} - освен онова), което 
ние ви благовествахме, да бъде анатема! Както преди ви казахме (т.е. при второто 
отиване в Галатия, когато апостолът, вероятно, имал стълкновение с юдействащите 
лъжеучители), така и сега още говоря…”. Тези одушевени думи на апостола трябва да 
се разглеждат, разбира се, само като известен обрат на речта (понеже е невъзможно 
ангел небесен да отстъпи от евангелската истина), - обрат употребен за най-силно 
изразяване неизменяемостта на божественото учение на християнската вяра. Св. 
Златоуст забелязва, че апостолът така се изразил, за да покаже че “достойнството на 
лицата, макар дори и на най-високите, не се взима в уважение, когато става дума за 
истината.” 
 Ст. 10. Ныне бо человеки препираю или Бога? Думата препираю на гръцки стои: 
peivqw, което значи: убеждавам, 
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посредством убеждения привличам на своя страна, или посредством хитрословие и 
извъртания привличам към себе си, спечелвам благоволение, иначе - измамвам. 
Апостолът като, че говори: след такива думи, определящи анатема на оногова, който 
изменя Евангелието, или нещо в Евангелието, съдете сами, мога ли аз сам да бъда 
изменчив, измамлив, за да спечеля благоволение, за да угодя на хората? В такъв случай, 
кого бих измамил - хората, или Бога? Погледнете, към хората ли се приспособявам, на 
хората ли да угодя се старая в моята проповед? Ако аз бих имал човекоугодлив нрав, то 
не щях и служител Христов да стана. - За да каже тези думи апостолът, повод му дали 
юдействащите негови противници, които внушавали на галатяните, че Павел, не 
бидейки истински апостол, освобождавал езичниците от съблюдаване на Мойсеевия 
закон само, за да спечели тяхното благоразположение и за да се приспособи към 
тяхното отвращение от всичко юдейско. Апостолът намерил за нужно по този повод да 
обясни, че той служи на единия Христос. 

 
ІІ. Защитна част (1:11; 2:14). 

 
1) Повикване на Павел към апостолство (1:11-24). 

 
 Лъжеучителите унижавали проповедта на ап. Павел на това основание, че той не 
бил очевидец на Иисус Христос, и евангелското учение, което приел от други 
променял, въпреки истинското учение на другите апостоли. Павел отхвърля тази 
клевета на лъжеучителите, като доказва, че проповядваното от него евангелие той 
получил непосредствено из откровенията на Господа, та и не могъл да го получи от 
друг източник (11-12). Историята на неговото обръщане в християнството на тях е 
добре известна. Отначало той бил ревностен юдеин и гонел Божията църква, но 
предизбралият го от майчината утроба Бог го повикал да благовества на езичниците, и 
от този момент Павел вече с никого не се е съветвал (13-16). При апостолите той не 
ходил в Йерусалим, за да се учи от тях на евангелските истини; макар след три години 
от обръщането и да посетил Петър в Йерусалим и се видял с Яков, брата Господен, но 
той прекарал там само 15 дни (17-20). По-нататък той не бил в общение с апостолите и 
дори с юдейските църкви, а проповядвал в Сирия и Киликия; до Юдея пък само слухове 
достигали за неговата проповедническа дейност (21-24). 
 Ст. 1. Несть по человекому. Евангелието, проповядвано от Павел, е съставено не 
въз основа на човешки  
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предания при помощта на собствените човешки усилия на апостолите или на другите 
проповедници, но въз основа на Христовото откровение. 
 Ст. 12. Явлениемъ Иисусъ Христовымъ. Разбира се не едно откровение, което 
Павел получил на пътя за Дамаск, но много последващи откровения, малко известни, 
или съвсем неизвестни на нас. 
 Ст. 14. Отеческихъ преданий. По рождение и възпитание Павел принадлежал 
към фарисейската партия, която строго пазела изпълнението на разните отечески 
предания. 
 Ст. 15. Избравый мя от чрева матере моея. Повикването към апостолството 
било не по неговите заслуги, а по Божията благодат, и било предопределено още преди 
рождението на Павел. Ако пък Бог го допуснал дълго време да прекара в заслепяване и 
да гони църквата, то и това било направено с цел да възбуди в него още по-силна 
ревност за разпространяване гоненото преди това от него учение. 
 Ст. 16. Явити Сына Своего во мне. Апостолът тук подразбира не външно 
явление: мне, но вътрешно: во мне. В светилището на неговата душа му бил явен Сина 
Божи. Чрез вътрешно озарение видял ап. Павел, че Господ Иисус е еднороден Божи 
Син, въплътил се заради нашето спасение. Бил е момент, когато в неговия ум се 
изобразило цялото същество на Евангелието и целият образ на спасението в Господ 
Иисус Христос. Само едно външно явяване, без това вътрешно озарение не би 
произвело действие. Не приложихся плоти и крови - оставих роднини, дом, познати, 
отечество (защото и в туй не стоя по-назад от Петър и Йоан), и веднага се упътих на 
проповед. Или: като получих откровение на Евангелието свише, аз не се обръщах вече 
за помощ в изучаването му към някой човек, например към апостолите. 
 Ст. 17. Но идохъ во Аравию. Аравия е страна съпределна на Дамаскската област, 
в която имало свое гражданско устройство. По това време аравийският княз Арета 
владеел Дамаск (ІІ Кор. 11:32). Понеже това завладяване било случайно и нетрайно, то 
ап. Павел не говори, защо е ходил в Аравия. Но самото това мълчание и трябва да ни 
наведе на тази мисъл, че е ходил да проповядва. Понеже той не говори и за онова, защо 
се върнал в Дамаск и какво е вършил там.  
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В Деяния на апостолите св. Лука говори, че той в Дамаск проповядвал Иисус, че е Син 
Божи (Деян. 9:20). Понеже той с нищо не отличава тук разказа си за Аравия от разказа 
за Дамаск, то естествено е да се дойде до мисълта, че той и там проповядвал, както и в 
Дамаск. 
 Ст. 18. По триехъ летехъ - от обръщането. Толкова време се мина, - казва 
апостолът, - и аз не се погрижих, не счетох за крайно необходимо да отида там, където 
за всички е източникът на християнската истина, а между това проповядвах тази 
истина. А откъде е тя у мене? От там, откъдето е и в Йерусалим. И аз ходих там не за да 
се науча, но соглядати Петър, да видя неговото лице, лично с него да се запозная. 
Гръцкият глагол iJstorh̀sai се употребява за наблюденията на пътешествениците. 
Следователно, Павел отишъл, за да узнае на дело, кой е този Петър, за когото навсякъде 
било известно, че той е първият апостол. И пребыхъ у него дний пятьнадесять. 
Апостолът с точност определя дори продължителността на своето стоене в обществото 
на Петър, за по-ясно да покаже на галатяните, че в такова кратко време той не е могъл 
да се научи на всичко необходимо за проповедта, ако би дори и искал в това дело да 
прибегне до помощта на първите апостоли. От друга страна това не било и мимолетно 
свиждане, което не давало на апостолите възможност по-близко да узнаят 
съдържанието на Павловата проповед; в течение на 15 дни те добре могли да узнаят, че 
Павел учи на същото, на което учат и те. 
 

2) Павел пред другите апостоли (2:1-14). 
 

 Макар ап. Павел, като тръгвал на проповед да не се съветвал с другите апостоли 
и не заел от тях своето учение, но той във всичко бил съгласен с тях относно учението, 
и при срещата с апостолите получил от тях одобрение. Така, когато след 14 години от 
своето обръщане той с Варнава и необрязания Тит посетил Йерусалим и предложил там 
пред лицето на апостолския събор (Деян. 15 гл.) проповядваното от него между 
езичниците благовестие, не правейки в него никакво изменение в полза на 
противниците си, то не намерил никаква разлика между своето учение и учението на 
най-знаменитите апостоли (1-6). Напротив, те сами се убедили, че на Павел е връчено 
благовестието за необрязаните, както на Петър за обрязаните, и най-важните от тях - 
Яков, Кифа и Йоан, дали на Павел и Варнава своето съгласие за това, щото те да отидат 
всред езичниците, изисквайки само постоянна грижа за нищите 
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(7-10). До колко независим от чуждите мнения бил Павел в своето учение и как се 
уважавало неговото мнение дори от най-старите апостоли, се вижда от това, че когато 
Петър в Антиохия поискал да направи отстъпка на неправилните мнения на 
юдействащите и започнал да избягва общението с християните от езичниците, от което 
се увлякъл дори Варнава, то Павел не се постеснил да направи бележка на Петър и му 
казал, че ако той, бидейки юдеин, в сношенията си с езичниците намирал нужно да 
живее по езически, то на самите езичници трябва да предостави правото да живеят по 
езически, а не да ги принуждава по юдейски да живеят (11-14). 
 Ст. 1. По четыренадесяти летехъ - от обръщането на Павел. Тук се говори за 
онова пътешествие, което описва св. Лука в книгата Деяния на апостолите (гл. 15) и 
което е било направено от Павел и Варнава по поръчка на антиохийската църква, за 
решаване спора относно обрязването на езичниците; следователно, тук става дума за 
отиването на апостолския събор. Ако пък тук (ст. 2) Павел говори, че ходил в 
Йерусалим по откровению, то това се касае до неговото лично подбуждение. Лука 
говори за външния повод на Павловото пътешествие, а сам Павел прибавя, че имало и 
вътрешен повод - откровение. 
 Ст. 2. Наедине же мнимымъ. тези мними (dokou`si - показани, знаменити, 
бележити) са същите, които апостолът в 6 ст. нарича мнящиеся быти что (считаните от 
всички за нещо), а в 9 ст. мними столпи (считаните за стълбове, знаменитите стълбове) 
Яков, Кифа и Йоан Ап. Павел предлага своето учение пред лицето на всички 
Йерусалимски християни, и отделно, насаме, пред най-знаменитите от апостолите, 
щото по такъв начин с техния авторитет да разположи в полза на своето учение онези, 
които виждали в ап. Павел нарушител на евангелското учение. Да не како вотще теку, 
или текохъ. Странно може да се покаже, че Павел се решава да провери и подкрепи 
своето учение с авторитета на другите апостоли след дълъг промеждутък от време, 
именно, след изтичане на 14 години от началото на своята първа проповед; но такова 
късно съглашение на апостола в учението с най-старите апостоли било предизвикано от 
обстоятелствата и направено от Павел не за себе си, а заради другите. Умножението на 
лъжеучителите в онези места, където проповядвал Павел, и техните усилия да унизят 
авторитета му в очите на обърнатите от него християни могли да направят напразен 
целия негов труд, да го лишат от плодове. Опасявайки се от това, апостолът по  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
323 

 
внушение на Св. Дух отива в Йерусалим, щото в присъствието на верни свидетели, 
Варнава от обрязаните и Тит от необрязаните, пред знаменитите стълбове на църквата 
да изложи своето учение и да предизвика от тяхна страна разрешение на въпроса за 
необходимостта или безполезността на обрязването за християните от езичниците. Вече 
самото присъствие на Тива - необрязан - в обществото на апостолите, за които се 
пускала мълва, че искат обрязване на езичниците, - туй присъствие трябвало да докаже 
и на елините и на юдеите, че върховните апостоли решават въпроса за обрязването в 
полза на езичниците. Павел затова и прибавя, че ни Тит, иже со мною, еллинъ сый, 
нужден бысть (hvnagka;sqh - принуден бе), обрязатися (ст. 3). 
 Ст. 4. Привнидоша соглядати свободы нашея. Тук се подразбира свободата от 
закона. Лъжебратята мислели, че ап. Павел в присъствието на главните апостоли не ще 
се реши така свободно да отстъпва от Мойсеевия закон, както това той правел пред 
езичниците, или пък ще срещне осъждане от страна на апостолите; следователно тогава 
те ще имат възможност да изобличат Павел в нерешителност и в умишлена измама или 
в неумишлено заблуждение. С тази цел те и дошли в Йерусалим. Кои именно били тези 
лъжебратя, апостолът не посочва. Някои мислят, че главният между тях бил Керинт. 
Всички тълкуватели на този стих го свързват с третия: Тит не бил принуден да се 
обрязва дори и за дошлите в Йерусалим лъжебратя. 
 Ст. 5. Имже ни къ часу повинухомся въ покорение (ei]xamen th̀/ uJpotagh̀/) - нито за 
минута не отстъпихме с покорност, т. е. не се съгласихме да се върнем към никакви 
обредови дела на закона. 
 Ст. 6. Отъ мнящихся же быти что, якови некогда беша, ничтоже ми 
разнствуетъ. След като каза, че предлагал своето учение на знаменитите апостоли, 
Павел забелязва, че мними (знаменитите) ничтоже привозложиша ему, т. е. не 
прибавили нищо от себе си към изложеното от него учение. Що се касае до онова, как 
учели другите апостоли преди, какви те били някога, това за апостола е безразлично: за 
него е важно, че те не се различавали в своето учение от него тогава, когато той 
беседвал с тях. Можем тези думи да отнесем и към последващото време. Апостолът 
говори: аз предавам учението в онзи вид, в който го предлагах на знаменитите 
апостоли; ако пък говорят, че сега те учат не така, както аз, то това не ме смущава; аз ги 
представям пред вас в онзи вид, каквито те бяха тогава. 
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 Ст. 7-9. Но сопротивное - но напротив. Апостолът иска да каже следното: 
въпреки разпространеното мнение, че аз не мога да се наричам апостол, оказа се, че 
най-знаменитите апостоли признаха моето призвание да бъда апостол на необрязаните, 
а Петър да бъде на обрязаните. Павел и Петър се явяват представители на 
необрязването и обрязването не затова, че само те проповядвали у езичниците и 
юдеите, и не затова, че с тях само не могли да се сравнят другите апостоли. Мнимии 
столпи быти. С думата мнимии, според св. Златоуст, апостолът не отхвърля, че 
върховните апостоли действително били такива, но привежда мнението и на другите. 
 Ст. 10. Точию нищихъ да помнимъ, еже и потщахся сие истое сотворити. Под 
нищи тук се разбират бедните християни от юдеите, изпаднали материално поради 
гоненията, лишенията и разоренията, причинени им от невярващите. Езичниците 
християни, които по-малко от юдеите търпели разорение от своите, били по-
състоятелни и без обременение за себе си могли да дават помощ на бедните вярващи 
юдеи, - което те охотно и изпълнявали, по убежденията и разпоредбите на св. Павел. С 
това заедно се поддържала и духовната връзка с центъра на християнството - 
Йерусалим, и се поддържало тежнението на всички църкви към тяхната майка - 
Йерусалимската църква. За това ап. Павел, може би упоменава, заради това, за да 
покаже, че направената от него у тях разпоредба - по съботите всеки, кой колкото 
намери за добре, да отделя за бедните Йерусалимски християни (І Кор. 16:1), била 
предизвикана от възложената му заповед от апостолите, а не е някакво излишно, 
самоволно постановление, лично от него измислено. 
 Ст. 11-12. Егда же приде Петръ во Антиохию въ лице ему противостахъ, яко 
зазоренъ (kategnwsmejnoV) бе - когато Петър дойде в Антиохия, аз лично му се 
възпротивих, понеже той бе осъждан, порицаван от антиохийските християни. Тук ап. 
Павел разказва за следното обстоятелство: 
 След апостолския събор ап. Петър дошъл в Антиохия, където с Павел бил и 
Варнава. Антиохийската църква се състояла цяла току-речи от повярвали езичници; 
имало в нея и юдеи, но в незначителен брой. Ап. Петър, научен чрез откровение свише 
да не се гнуси от езичниците и чрез опит удостоверен, че необрязването не пречи на 
получаването благодатта на Св. Дух и на встъпването в църквата, в която поради това 
няма 
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нито юдеин, нито елин, но всички са едно в Христос и са длъжни да имат помежду си 
братско общение, - живеел в Антиохия с езичници християни - в пълно общение, без 
съблюдаване обичайните спрямо езичниците юдейски правила, и ядял с тях, - което 
ревностните юдеи никак не допускали, и за което ап. Петър вече бил заставен да се 
оправдава в Йерусалим след кръщението на Корнилий и яденето в неговия дом. Но 
когато някои вярващи юдеи дошли в Антиохия от ап. Яков (т. е. от Йерусалим), той 
взел да страни от вярващите езичници и прекратил свободното с тях общение, като се 
боял от тези обрязани християни. Към него се присъединили и другите юдейски 
християни (антиохийските), така щото дори и Варнава се увлякъл от техния пример. 
Произлязло разделение, съблазнително и опасно. Ап. Павел, като забелязал туй, 
обяснил на ап. Петър, а в негово лице и на всички юдеи-християни, че така не трябва да 
се действа. Какво последвало от това обяснение, ап. Павел не разказва, но от 
мълчанието на ап. Петър може да се заключи, че всички се съгласили с ап. Павел, 
встъпили пак в общение с езичниците християни и мирът в църквата се възстановил. 
 В конкретния случай първовърховният не се е ли поколебал в убежденията, 
както искат мнозина да кажат? Не. Но по погрешка и не по колебание на убежденията 
действал тук апостол Петър, а по апостолската съвест и убежденията, които разделял и 
ап. Павел. В началото на евангелската проповед, която започнала в Йерусалим, за 
участието на езичниците в нея никому и на ум не идвало, макар всички апостоли да 
получи заповед да идат и научат на вярата всички народи. Навело ги на това особено 
дивно указание свише. Като оръдие за туй от страна на апостолите бил избран ап. 
Петър, а от страна на езичниците благоговейният Корнилий. Чрез видението на 
плащаницата с гадовете на ап. Петър силно му било внушено да не се гнуси от 
езичниците и без смущение да ги приема в църквата, щом те повярват. А слизането на 
Св. Дух върху Корнилий и повярвалото му семейство доказвало, че езичниците, за да 
станат чада Божи, няма нужда предварително да се обрязват, нито пък после да 
изпълняват всички юдейски наредби. Но оттук следвало, че ако за езичниците 
получаването на благодатта не се обуславяло от обрязването, то същото трябвало да 
бъде и за юдеите. Светите апостоли и всички по-разумни 
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юдеи така и разбирали. А други по-слаби не могли да разберат това бързо, и се 
придържали от убеждението, че за спасението и благодатта необходимо е и 
юдействането. Ап. Петър и другите, знаейки по опит, колко е трудно да се остави това 
убеждение, решили да щадят немощните вярващи из юдеите, без да настояват за 
отдалечаване от юдейството на привикналите от детство към това юдеи, и предоставяли 
на времето, обстоятелствата и Божията благодат да ги просвети и да измени техните 
убеждения. В същия дух те и сами продължавали да се придържат към предишните 
юдейски наредби сред юдеите и в другите места; но разбира се, под онова непременно 
условие, щото туй да не вреди на делото на вярата и на успехите на евангелската 
проповед. Решили всичко да бъдат за всички, дано някои спасят. Но щом юдействането 
или свободата от него причинявали някаква вреда на евангелието, те не се стеснявали 
да се отказват било от връзките на закона, било от свободата. В действията на св. Павел 
това се изразява до осезателна очевидност. 
 От това именно становище трябва да се гледа на действието на ап. Петър в 
Антиохия. Когато не се представела никаква нужда да се свързва с юдейските наредби, 
той свободно живеел с християните от езичниците. А когато видял, че това е 
необходимо, той се отказал от тази свобода и свързал себе си с тези наредби. И това 
вършел не само защото щадял немощта на дошлите от Йерусалим, но това изисквал 
покоят и мирът на всички църкви, събрани из юдеите. Когато те дошли, на ап. Петър 
предстояло да реши - да продължава ли да се държи свободно, както до сега, или да 
стане с тези дошли юдеи юдеин. Той избрал последното, както и следвало да направи. 
Той вече знаел, как юдеите ревнители са раздразнителни и не могат равнодушно да 
гледат на праведните, както на тях им се струвало, отстъпки на езичниците. Да остане 
по предишному в близост с езичниците, той, разбира се, би раздразнил тези новодошли. 
И това само по себе не било още важно; но те, връщайки се пак в Йерусалим, навсякъде 
били разлели своето раздразнение и по цяла Юдея и в Йерусалим. И биха се появили 
там разделения и вълнения, които не биха могли да останат без вредни последствия за 
Божията църква. Това и значат думите: бояся сущихъ отъ обрезания. Предвиждайки 
това, въз основа на предишните опити, ап. Петър длъжен бил да започне с тези юдеи да 
живее по юдейски. Него могла да спре от това само очевидната вреда за езичниците 
християни, каквато могла да причини неговото поведение. Но това той не могъл да 
предполага и да види. От дохристиянската история било известно, че езичниците вече 
били  
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привикнали към страненето на юдеите от тях; в християнството още нямало опити, как 
те ще посрещнат подобно временно странене. Затова ап. Петър трябвало да направи 
избор - между съвършено вероятното смущение сред юдеите, и вредата за езичниците, 
каквато той дори да предполага не могъл, или, по-точно, нямало никакъв избор, а 
предстоял един начин да действа, който и бил възприет от него. 
 Ап. Павел съвършено така действал в други случаи. Затова и тук той, разбира се, 
не видял нищо, против което би трябвало да въстава. Той видял, че апостолското 
благоразумие заставяло Петър така да постъпва; и нищо не би казал, ако това поведение 
на Петър не указало неблагоприятно впечатление на вярващите антиохийци, което не 
видял ап. Петър, и което могъл да забележи само един ап. Павел. Щом се явила и била 
забелязана тази вреда, ходът на работа взел съвсем друг обрат. Тук изпъкнала на 
средата очевидната вреда, и изисквала към себе си внимание повече отколкото 
предполагаемото смущение сред юдеите. На ап. Павел - апостола на езичниците - лежал 
дългът да разясни това, което той и направил. Но при това той не могъл пред всички да 
открие онова скрито намерение на ап. Петър, а говорил така, като че ли ап. Петър 
наистина направил грешка. Ап. Петър съзнал правотата на указанията на Павел и 
изразил своето съгласие с него чрез мълчание. И може дори да се предполага, че на 
него много драго му станало, дето ап. Павел започнал такава реч. Тя могла силно да 
подейства върху присъствалите ревнители на юдейството и да им послужи като 
подбуждение за охладняване ревността към юдейството и за преминаване към 
евангелската простота. При този ред на нещата съвършено естествено е да 
предположим, че ап. Петър изпитал удоволствие от думите на Павел. Светите отци 
допускат дори предварително съглашение между Петър и Павел в умишлено 
устрояване цялото събитие, с цел за по-силно вразумяване на юдео-християните - и 
присъствалите, и всички. Това е естественият ход на делото. - Изразът отъ Якова 
показва, че юдеите дошли от онова място, дето първенствувал ап. Яков, т. е. от 
Йерусалим. И никак не може да се заключава, че те били един дух с Яков. Понеже ап. 
Яков, макар живеейки в Йерусалим сред юдеите, тъй строго да изпълнявал всичко 
подзаконно, че самите подзаконни го почитали за свят, обаче той никак не смятал 
подзаконността за условие на спасението. Той пръв подал решителен глас на събора за 
свободата на езичниците от закона (Деян. 15:13); той същият, когато ап.  
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Павел дошъл в Йерусалим след третото си апостолско пътешествие, го посъветвал да 
запази някои обредности за смекчаване носилия се за него слух, че уж той презира 
закона (Деян. 21:18), с което показал, че изпълнението на закона не смята за условие на 
спасението, а временна благоразумна мярка за привличане и удържане във вярата 
юдеите. Ако дошлите в Антиохия били от такъв дух, то ап. Петър нямало защо да се от 
бои от тях, но те били от онези, които не търпели никакво снизхождение към 
езичниците. 
 Ст. 13. Ап. Петър действал, за да не съблазни любителите на юдейството и да 
запази мира в църквите. А излязло друго - разделение в антиохийската църква. Юдеите, 
които чрез внушение на ап. Павел тук се слели с езичниците, като се увлекли от 
примера на Петър, започнали сега да се отделят от тях. Лицемеришася съ нимъ и прочии 
юдеи, казва ап. Павел. Те не знаели за намерението на ап. Петър и, само подражавайки 
му, се отделяли от езичниците. Но на тях могло да им хрумне мисълта: та, в 
действителност, не трябва ли да се държат далече от езичниците? Това не могло да не 
разколебае тяхното предишно убеждение, че средостението, което разделяло юдеи и 
езичници, вече се е разрушило. По такъв начин трудовете на ап. Павел пропадали. Той 
имал една грижа - от юдеите и езичниците да слее една църква, в която да няма следи 
нито от юдейство, нито от езичество, а да царува само християнството, и всички 
вярващи да живеят с един дух в Христос Иисус. Образцова в това отношение църква 
била антиохийската, за образуване на която били употребени от него толкова трудове. 
Самото разделение вече било вредно. Но, освен това, могли да се явят колебания в 
убежденията на самите езичници християни. Те могли да помислят, че са някак си 
отхвърлени, и някои да си направят заключение: ако за общение трябва да се юдейства, 
то и ние сме готови - а други: ако за общение трябва да се юдейства, а ние за нищо на 
света няма да се съгласим да юдействаме, то остава да се обърнем към старите си 
езически вярвания. Така че, пред очите на ап. Павел се извършвала опасната раздяла и 
рушене на антиохийската църква, за която той толкова се трудил. В постъпката на 
Варнава няма нищо странно: той действал в същия дух, както и ап. Петър, и както и в 
други случаи действал сам ап. Павел. 
 Ст. 14. Аще ты, иудей сый, язычески, а не иудейски живеши. Ап. Петър, който 
израснал в юдейските правила, като встъпил в обществото на езичниците християни, 
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дал си пълна свобода от тези стеснения, без да съблюдава обичайните у юдеите правила 
за отношенията им към езичниците. Ап. Павел като, че ли говори: на себе си, който бе 
несвободен, ти даде свобода от юдейството, а езичниците, които не знаят това 
свързване, принуждаваш да юдействат. Същността на укора не е в това, че той станал с 
юдеите юдеин, а в това, че с туй - със своя пример, който в него имал сила на 
убеждаващо слово и дори на закон - принуждавал езичниците да юдействат. Речта на 
ап. Павел не предизвикала раздяла между него и Петър. Ап. Петър видял нейната 
правота, и останал в добри отношения с Павел, както сам за това свидетелства (ІІ Петр. 
3:15). Какво отношение има всичко това към галатяните, св. Дамскин пояснява така: “с 
това обстоятелство св. Павел пътьом научава галатяните благодушно да приемат и към 
тях обърнатия укор. Защото ако Петър, бидейки от юдеите, като се подложил на укор, 
за дето другите предразполагал да юдействат, спокойно приел този укор, като дело 
уместно и хубаво; толкова повече галатяните, бидейки от езичниците, и след 
повярването в Христос, навеждащи се според игото на закона, като били укорявани за 
това, трябвало благодушно да приемат този укор”. 
 

ІІІ. Вероучителна част (2:15; 5:12). 
 

1) Оправдание чрез вяра (2:15; 3:14). 
 

 Разказвайки историята на своите обръщения със знаменитите апостоли, Павел 
непряко вече се докоснал до въпроса за оправданието чрез делата на закона: защото, 
ако езичниците не били задължени да изпълняват Мойсеевия закон, то от само себе си 
следвало, че те трябвало да получат оправдание само чрез вярата. Сега апостолът 
направо утвърждава тази истина и, като признава нейната несъмненост, изкарва от нея 
заключение, че търсеното оправдание в делата на закона би доказвало, какво ние, 
вярвайки в Христос, все пак си оставаме грешници или, по-точно, че Христос служи на 
греха (2:15-17). Ето защо, не желаейки да разруши създаденото от Христос спасение, 
апостолът по искането на самия закон умира за закона чрез вярата в Неговите заслуги 
(18-21). Обръщайки се лично към галатяните, апостолът в техния живот намира 
потвърждение на това, какво значение има за тях вярата: те получили Святия Дух не 
чрез изпълнението на закона, а чрез наставлението на вярата (3:1-5). Що се касае до 
Авраам, на когото обичат да указват юдействащите като на пример за 
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оправдание чрез дела, то този пример, въпреки лъжеучението на юдействащите, най-
хубаво доказва истинността на апостоловото учение. Авраам се оправдал чрез вярата и 
само вярващите са негови синове и ще получат онова благословение, което било 
обещано на Авраам заради неговата вяра. А опиращите се върху делата на закона, по 
твърдението на самия закон, се намират под клетва, понеже не могат съвършено да 
изпълнят целия закон (6-10). И самото Писание приписва живот на праведния чрез 
вярата, а не на изпълнителя на закона. Затова и умря Христос и се подложи на клетвата, 
висяща над нас, за да ни избави от клетвата на закона и да разпространи над всички 
вярващи обещаното на Авраам благословение (11-14). 
 Гл. 2, ст. 15-16. В тези и по-нататъшните стихове до края на главата продължава 
речта на ап. Павел към ап. Петър. Понеже изказаните тук мисли служат за основа на 
нататъшните разсъждения на ап. Павел за оправданието чрез вярата, то те могат да се 
отделят от предишния исторически разказ, без да се наруши последователността в 
речта. Мы естествомъ иудеи, а не отъ языкъ грешницы - ние с тебе, Петре, пък и с 
всички повярвали в Христос юдеи, по рождение и произход сме юдеи, възпитавани сме 
в юдейския закон, познаваме Бога, пазени сме  и сме ръководени от Него, Негов народ 
сме; Той ни е указал истинския път за угаждане Нему, снабдил ни е с всички средства 
за оправдание пред Него, следователно, сме народ свят, предназначен към святост и 
приспособен към нейното достигане; не сме от езичниците, които не познават 
истинския Бог, които нямат закон да им посочва, как да станат праведни пред Бога, и 
поради това постоянно вършат грехове. И ние не би трябвало да търсим други пътища 
на спасение и оправдание пред Бога. Обаче, уведевше - като узнахме очевидно, се 
убедихме осезателно, отчасти и от собствен опит, а главно от откровението в Христос 
Иисус, - яко не оправдится человекъ, - че не може да достигне праведност и святост 
никой, не само вие юдеите, но и всеки човек, който би застанал на наше място, - отъ 
делъ закона, но токмо верою Иисус Христовою, и мы во Христосъ Иисусъ веровахомъ. 
Че човек не може да се оправдае от делата на закона - апостолът дошъл до това 
заключение не само от собствения си опит и размишления върху закона, но и от ясните 
указания на Писанието, където се говори, че никой не може да се похвали с чистота на 
сърцето и със свобода от греха (Пр. 20:9; ІІІ Цар. 8:46; Йов 14:4; Пс. 142:2). Тук 
апостолът ни открива онази предварителна вътрешна работа на неговата мисъл, чрез 
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която той дошъл до съзнанието на своето безсилие за оправдаване и до признанието за 
необходимостта от вярата в Христос. И макар не всички християни да са дошли по 
такъв път до признанието на предложената от апостола истина, но, имайки предвид да я 
докаже, апостолът я счита като, че ли узната, известна на всички. В този случай той 
изхожда от факта на вярата в Иисус Христос като от такъв акт, който вече скрива в себе 
си неволното признание от вярващия за недостатъчността на закона; понеже който 
повярвал в Христос, с цел да получи чрез Него оправдание, той с този акт на вярата 
ясно се е отрекъл от предишните средства за спасение или е изказал, че законът е 
безсилен да го спаси. - Под делъ закона се подразбира обредовата част на Мойсеевия 
закон - обрязването, празниците, жертвите, умиванията и пр. Този външен религиозен 
чин отделял юдеите от всички други народи и представлявал тяхна изключителна 
собственост. А правилата за благочестие и добронравие - за страха от Бога, за упование 
на Бога, състрадание, благотворителност, търпение, въздържание и пр. били общи за 
целия човешки род, а не принадлежали само на юдеите. Те тук и не трябва да се 
подразбират под закон, защото такова разбиране би било противно на прекия смисъл на 
този отдел и на всичко онова, за което пише ап. Павел във втората глава. Понеже и на 
Йерусалимския събор трактували за външните юдейски чиноположения, и случаят с ап. 
Петър в Антиохия бил заради външните наредби. Когато апостолите на събора 
написали на анитохийци, че те решили нищо да не възлагат на вярващите от 
езичниците, освен известните ограничения, то, разбира се, не продразбирали, че им 
дават пълна свобода от всички правила на благочестие и добронравие, но че не ги 
задължават да изпълняват никакви закони на юдейския външен живот, започвайки от 
обрязването (Деян. 15:24). 
 Какво значи тук оправдание? По общото разбиране, да се оправдаеш значи да 
представиш уважителни причини, по които законно от тебе се снема сваляната върху ти 
вина, и ти се обявяваш за прав. Оправданието пред Бога никак не може да се разбира в 
този смисъл. Между хората е възможно, че за някого, като свалят върху му вина, която 
той няма, е достатъчно само да обясни делото, и ще се яви невинен. Но пред Бога ние 
всички сме действително виновни - и за прародителския грях, и за собствените си 
грехове. Никакви извинения не можем да представим за свое оправдание, и не можем 
да направим нищо, с което бихме загладили вината си. Така бихме и си останали 
завинаги под съда на Божията правда, 
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ако благостта Божия не бе ни устроила с особен способ на оправдание. За да разберем 
по-добре това, да си представим нашата виновност под вид на дълг пред Божията 
правда. Длъжникът сам може да не е в състояние да изплати своя дълг, но за него може 
да го изплати друг, и когато изплати, заемодавецът повече не го счита отговорен пред 
себе си, прави го свободен от дълга. Това самото и устроила за нас благостта Божия за 
оправдание пред Бога. Нашите дългове са неизплатими. Но за всички ни ги изплатил на 
правдата Божия Иисус Христос чрез кръстната Си смърт, силата на която се определя 
така, че в нея Господ сам взе греховете ни върху тялото Си и ги издигна на дървото (І 
Петр. 2:24), ръкописа на нашите грехове прикова на кръста (Кол. 2, 14). Остава само да 
се направи, щото правдата Божия да признае всекиго от нас отделно, лично, попадащ 
под тази милост, или щото всеки от нас да предяви на правдата Божия, че в общата маса 
лица, на които дълговете са изплатени, изплащане е направено и за него. Да си 
представим, че в един град има много длъжници, и някакъв богаташ обявява на техния 
заемодавец: който длъжник представи разписка или свидетелство от мене, нему дългът 
да се счита изплатен от моята каса, а той да се смята свободен от дълга. Ето тази 
разписка или свидетелство от лицето на Господа трябва всеки грешник да представи на 
правдата Божия, за да стане пред нея свободен от дълга за своите грехове. А коя е тази 
разписка или свидетелство? Тя е вярата в Господ Иисус Христос. Повярвалият в 
Господа е прав пред лицето на Божията правда. Напразно искат някои да определят 
вярата в Господа с една дума. Тя трябва да се опише, понеже е състояние на сърцето, 
съчетаващо не едно чувство, убеждение или разположение, а няколко. Тя се явява чрез 
покаяние (Марк 1:15). От тази лаборатория на каещия се дух вярата излиза вече не една, 
но любовию споспешествуема (Гал. 5:6). Съжалението, че грешим, и желанието да не се 
поддаваме повече на греховните влечения - това са две чувства, които ни привеждат 
към Господа и раждат вярата ни в Него. Когато в тайнството кръщение се потопим в 
смъртта Христова и се измием от греховете, а при излизане от купела се облечем със 
сила, за да се противим на греха, тогава именно у нас се явява напълно сфромирана 
вярващата християнска личност. 
 Ст. 17. Христосъ греху ли служтилель? Вярването в Христос показва, че 
вярващите търсят в него оправдание, което не е могъл да им даде законът. Връщането 
наново към закона показва, че християните и след повярването си 
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в Христос се признават за грешници, за които е нужно изпълнението на закона. Но 
такова признание на своята греховност в християнството довежда до въпроса: за какво 
пък служи вярата в Христос? За това ли, за да бъдем грешници? Христос, като се 
прилепваме към Него с вяра, в грях ли ни хвърля? Виновникът на нашето оправдание 
виновник ли е на греха? Да не будетъ. Вярата в Христос ни води към такава святост, 
към такава чистота в живота, че тук за греха и помен не трябва да има. С тези дими 
апостолът е изразил силата и пълнотата на оправданието, извършено от Иисус Христос 
и заедно с това дал скрито увещание за безгрешен живот. Св. Златоуст говори: “Но за 
какво, Павле, говориш и съветваш с туй Петър, който знаел всичко това съвършено? Не 
нему ли Бог открил, че необрязания човек не трябва да осъждаме затуй, задето е 
необрязан?… Не за изправяне Петър говори той това, но, като обърнал речта си към 
Петър затова, защото намерил за нужно, да говори между туй на учениците”. 
 Ст. 18. С пример от битовия живот апостолът обяснява как ставаме грешници, 
когато, като сме оставили закона, пак към него се обръщаме. Никой не събаря здание 
без да обмисли, а само като се убеди, че то е ненужно. Но ако някой, след като събори 
зданието, пак започне да го гради в същия вид, то с туй изобличава себе си, че зле сме 
постъпили, като сме оставили закона, сгрешили сме с туй пред Бога. Ако, наопаки, ние 
хвърлихме закона по убеждението, че той овехтял и изгубил силата, и към Христос се 
прилепихме по убеждение, че Той е единият истински Спасител, то, връщайки се сега 
отново към захвърления закон, отиваме против своята съвест и съзнателно нарушаваме 
вярно познатата от нас воля Божия - да търсим спасение само в Господ Иисус Христос. 
Следователно, ние се явяваме грешници и пред Бога и пред своята съвест. “Виждаш ли 
благоразумието на Павел, - говори св. Златоуст. Юдеите искали да покажат, че 
несъблюдаващият закона е престъпник, а той говори противното, че изпълняващият 
закона е престъпник, и престъпник не само против вярата, но и против самия закон”. 
 Ст. 19-20. Азъ бо закономъ закону умрохъ. Законът ме умъртви, понеже не можех 
да изпълнявам неговите 
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предписания, и като мъртвец аз излязох из под властта на закона; но Бог ме оживи, и аз 
сега живея за Бога. Или така: аз съм мъртъв за закона, понеже се разпнах с Христос и 
умрях с Него в кръщението (Римл. 6:6); но в същото кръщение аз и оживях, само не с 
плътта и не за закона, а с духа и за Бога. Живу же не ктому азъ но живетъ во мне 
Христосъ. Аз умрях, но не за да бъда мъртъв, а за да живея друг живот най-съвършен. 
Аз се разпнах с Христос; и Христос, Който живее и в разпятието, със Своя живот ме 
изпълни, започна да живее в мене. Сега вече не аз живея, но живее в мене Христос. И 
това е не само нравствено, в смисъл, че Му съм всецяло предаден и Нему посвещавам 
всичко - и мисли, и чувства, и дела, и думи, - но и на дело, съществено, Той е в мене. А 
еже нане живу во плоти. Изразът живу во плоти значи - живея външно, държа себе си 
видимо за всички. Мисълта на апостола е: а дето сега видимо за всички се държа така, 
т. е. свободно от всички задължения към закона - нито жертва принасям, нито съботи и 
празници пазя, нито самото обрязване считам за нещо, - то от това е, дето верою живу 
Сына Божий; на нищо друго не се опирам, освен на Него; на него възложих цялото си 
упование за спасение, с непоколебима увереност, че Той и греховете ми ще прости, и 
живота ми ще изправи, и в Своето вечно царство ще ме вкара. 
 Гл. 3, ст. 1. О несмысленнии Галате, кто вы прельстилъ есть (ejbavskane) - о 
безразсъдни галатяни, кой ви измами, кой ви завидя на вашето добро и богатство и ви 
прелъсти? Не просто негодувание и презрение изказва тук апостолът, но негодувание от 
любов и ревнуване за тяхното спасение. Бащинската нежност се усеща във въпроса: 
кто вы прельстилъ? Не говори направо: защо така направихте? Но се обръща към 
външни лица, които злодейски са постъпили с тях. С това той смекчава бащинския 
укор, като приписва тяхното отклонение от истината не толкова на техния произвол, 
колкото на увлекателната измама на лъжеучителите. Такава е речта на любвеобилния 
баща, който и мъмрене прави и в самото мъмрене включва думи, извиняващи донякъде 
виновния, за да не убоде, а да изцери и въодушеви провинения да се върне към 
истината, като указва в отклонението от нея враждебно действие на злонамерени хора. - 
Христосъ преднаписаннъ бысть, въ васъ распятъ. Тези думи се намират в тясна връзка 
с предходното. Галатяните най-малко от всички могли да се увлекат от учението, че 
оправданието се дава чрез закона, а не чрез кръстните заслуги на Иисус Христос,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

335 
 
понеже у тях така силна била вярата в разпнатия, че те като, че ли със собствените си 
очи Го видели пред себе си на кръста - тъй живо Павел им Го нарисувал с проповедта 
си. 
 Ст. 4. Толика пострадасте туне? Галатяните, както и всички християни, не 
малко страдания понесли и, разбира се, трябвало да се признаят, че тези страдания били 
за Христос, а не заради закона. Апостолът ги заставя да пожалеят за тези страдания, 
понеже ако те се връщат пак към закона, то понесеното от тях за Христос ще се окаже 
напразно, - и нещо повече, апостолът се бои, да не би тези страдания да се обърнат за 
тях самите във вреда, т. е. да не би в бъдещия век, ако не се изправят, да получат 
наказание за измяна. Това именно изразява в думите: точию аще туче - ако е само 
даром, само без полза. А древните тълкуватели обясняват, че с тези думи апостолът 
изказва надежда, че галатяните няма да допуснат, щото страданията им да пропаднат 
даром, като захвърлят закона и отново всецяло възприемат безпримесната вяра. 
Апостолът като, че така говори: толкова много пострадахте, нима даром? Надяваме се, 
че няма да бъде даром. 
 Ст. 6. Якоже Авраамъ верова Богу, и вменися ему в правду. Връзката с 
предишния стих е такава: ако галатяните са получили даровете на Св. Дух, то те са 
оправдани, а оправдание те са получили чрез вярата, както и за Авраам е казано, че той 
повярва в Бога и това му се вмени за оправдание. (По обширно за това виж Римл. 4:3). 
 Ст. 7. След като апостолът каза на галатяните, че те чрез вярата се уподобили на 
Авраам, сега им напомня, че това именно и ги поставя в родство с Авраам, това именно 
и ги прави негови синове. Но говори това не към тях в лице, а изтъква като общо 
положение, че онези именно и са синове на Авраам, които вярват. Вие високо цените да 
бъдете Авраамови: та знайте, че вие вече имате това чрез едната вяра, и няма защо да 
търсите друг способ, за да встъпите в родство с него. 
 Ст. 8. Авраам чрез вярата угодил на Бога и за вярата получил обетование, че 
заради него ще се благословят всички народи. Това станало още преди повелята за 
обрязването. Който сега вярва подобно на Авраам, той духовно става негов потомък, и 
заради тази едната вяра се сдобива и с Авраамовото благословение. Като предвидил Бог 
(предуведевше же Писание), че езичниците в бъдеще чрез вяра в Христос - Авраамовия 
Потомък, ще се оправдаят, предварително (преди всяко обрязване), изрекъл 
обетованието на Авраам, че чрез него ще се благословят всички народи. 
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 Ст. 10. Елицы бо отъ делъ закона суть, подъ клятвою суть. Нищо тъй не могло 
да доказва безполезността на закона при вярата, както сравнението между хората, които 
се ръководят от вярата, и онези, които се намират под закона. Първите несъмнено 
получавали благословение, понеже чрез вярата ставали потомци на Авраам и 
наследници на даденото му обетование; а последните се подхвърляли на проклятие, 
понеже законът застрашавал с проклятие всички онези, които не изпълняват всичко 
написано в закона; да изпълни пък целия закон, както е доказано и от опита и от 
Писанието, никой не може. 
 Ст. 11. Апостолът внушава мисълта, че законът, и по първоначалния си характер, 
нямал сила да оправдава пред Бога, или да поставя някого в такова състояние, щото той 
от Бога да бъде признат за праведен. Това е явно от онова, което е написано там: 
праведный от веры, (който е от вярата оправдан) живъ будетъ (Ав. 2:4). Това не щяло 
да бъде казано, ако законът, сам по себе си, имаше сила да оправдава и оживотворява. И 
всички вехтозаветни праведници се спасили не само чрез закона, но и чрез вярата. Пред 
Бога няма праведен без вяра. Блаж. Йероним пише: “Какво? И Мойсей, и Исая, и 
другите пророци, които се намирали под игото на закона, също така са под клетва? На 
това ще отговорим: Господ Иисус Христос с безценната Си кръв изкупил от законната 
клетва и нас всички, и Мойсей с Аарон, и всички пророци и патриарси. И не мислете, че 
това говоря от своя разум; самото Писание свидетелства за това, като говори: Христос 
един за всех умре (ІІ Кор. 5:14). Ако за всички, то и за Мойсей, и за всички пророци, от 
които никой не могъл да унищожи древното ръкописание, написано против нас, и да го 
прикове към кръста (Кол. 2:14). И те се оправдавали и спасявали чрез вярата. Трябва да 
се отбележи, че апостолът не е казал: всеки човек от вярата ще бъде жив, за да не даде 
повод да се презират добродетелнитет дела, - но: праведный отъ веры живъ будетъ. 
Освен това, някой може да бъде праведен, и обаче да не бъде жив, докато не възприеме 
вярата Христова. Вспомни си думите на ап. Павел за него си: по правды законный быхъ 
непороченъ (Фил. 3:6). Ето Павел бил тогава праведен за закона, но не можел още да 
бъде жив, понеже нямал в себе си Христос, Който говори: Азъ есмь животъ (Йоан 
11:25). Той започнал да живее след като повярвал”. 
 Ст. 12. Законъ же несть отъ веры - а законът не е от такова свойство, както 
вярата. Или: а законът не от вярата обещава живот, но говори: направи, и жив ще 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



337 
 
бъдеш. Вехтозаветният Божи план за спасение, по своя дух, изобщо говори: праведният 
от вярата ще бъде жив; а законът, един, отделен от вярата, твърди: направи, и жив ще 
бъдеш; по такъв начин държащите се само за закона и си остават без възможност да 
достигнат живота. 
 Ст. 13. Христосъ ни искупилъ есть отъ клятвы законныя, бывъ по насъ клятва. 
Клетвата законова върви по петите на всеки, който е престъпил закона. Тя е срасната с 
престъпването на закона, както благословението е сраснато с неговото изпълнение. В 
тази било казано: в оньже аще день снысте, смертию умрете (Бит. 2:17). Това е 
клетвата, която и влязла в сила след вкусване от забраненото дърво. В закона тя ясно 
била повторена и тежала върху всички, които не изпълнявали този закон. И върху 
езичниците лежала клетвата, само че не чрез писания закон, а чрез закона на съвестта; 
понеже гризането на съвестта не е нищо друго, освен действие на клетвата, определено 
от правдата Божия за всяко престъпление на закона. Тази именно клетва, която тежала 
върху цялото човечество, и приковал Иисус Христос на кръста, така че тя вече не 
съществува за никого от онези, които се укриват под сянката на кръста. Св. Златоуст 
говори: “Желаещият да разруши клетвата сам трябва да бъде свободен от клетва, трябва 
да приеме върху си незаслужена клетва, вместо онази заслужената: такава клетва е 
приел на Себе Си Христос и с нея унищожил заслужената. Понеже Той не подлежал на 
проклятието за престъпване на закона, то приел върху Себе Си, вместо заслуженото от 
нас, незаслужено от Него проклятие, за да освободи всички от заслуженото”. - “Никой 
да не се смущава, - пише блаж. Йероним, - от това, че Христос станал за нас клетва. 
Бог, Който Го направил клетва, направил Него и грях за нас (ІІ Кор. 5:21), за да ни 
очисти от греховете. Направил Го е клетва, за да слезне на нас благословението”. 
Писано бо есть: проклятъ всякъ висяй на древе. Това е писано във Второзаконие (21, 
22), където се заповядва: синът непокорен, сластолюбец и пияница да се убие и обеси 
на дърво; привечер да се снеме и погребе, за да не пренощува на дървото; понеже 
проклет е пред Бога всеки, който виси на дърво. Това висене било знак на крайната 
порочност на висещия, заради която и е проклет пред Бога. Не самото висене влечало 
проклятие, а грехът, който довел до това смъртно наказание. Това място е 
предобразователно и пророческо; понеже както всичко във Вехтия Завет е сянка на 
идещото, то и това установяване било предобраз на кръстната смърт на Господа. И Той 
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е обесен на дърво, а вечерта снет. Както в закона висенето собствено означавало грях и 
клетва, така и висенето на Господа означавало също така грях и клетва, но не Негов 
собствен грях, както криво мислели юдеите и се съблазнявали от учението за разпнатия 
Христос (Ис. 53:4), а греха и клетвата, която лежали върху цялото човечество (І Петр. 
2:24; Ис. 53:5). 
 Ст. 14. Да во языцехъ благословение Авраамле будетъ о Христе Иисусе. На 
Авраам било дадено обетование, че чрез него ще бъдат благословени всички езичници. 
Това благословение било скрито в закона, който до идването на Христос бил стена 
между езичници и юдеи. Благословението могло да стане достъпно за езичниците не 
иначе, освен чрез отменяне на закона, разрушаване на стената. Това и направила 
кръстната смърт на Спасителя. Тя направила ненужни всички подзаконни наредби, 
понеже те били сянка на истината, която сега на дело се явила. Но тази смърт затова 
имала такава сила, че била изкупление от законната клетва (за нарушение на писания 
закон от юдеите и неписания от езичниците). С изкупуването от законната клетва се 
съединявало разпространението на Авраамовото благословение върху езичниците. 
 

2) Обетованието и законът (3:15-29). 
 

 От казаното до тук галатяните ясно виждали, че те несъмнено се удостояват с 
Авраамовото благословение чрез едната вяра, въпреки закона. И може да се предполага, 
че християните измежду езичниците това окончателно ги успокоявало. Но у 
християните от юдеите могли да се родят при това противомислия, силни да 
разколебаят образувалите се убеждения, или да им попречат дори да се образуват. Те 
могли да помислят: на Авраам дадени били обетования заради вярата, и тяхното 
изпълнение е обусловено чрез вярата, понеже тогава нямало закон. Но дошъл законът и 
променил условията; така че, след учредяването му получаването на обетованието 
взело да се обуславя не чрез вярата, а чрез закона. Апостолът предвидил това 
възражение, и го отстранява. Христос, както е известно, се явил по обетованието или 
като, че ли по завещанието, дадено от Бога още на Авраам, и към Него, като към главен 
предмет на завещанието, се отнасяли всички останали обещания, дадени на Авраам и на 
неговото потомство. Но както и между хората е прието, че никой няма право нито да 
отменя, нито да прибавя нищо в направеното завещание; така същото трябва да бъде 
изпълнявано и спрямо завета, даден от Бога на Авраам. 
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Законът, който се явил 430 години след завета за Христос, не могъл да отмени и да 
отнеме от Израиля правото на наследството, т. е. на Христос (15-18). За какво пък е 
даден законът? За това, отговаря апостолът, за да указва на хората техните 
престъпления и да ги ръководи до времето на Христовото пришествие, а съвсем не за да 
им достави оправдание, което могло да бъде дадено само чрез вярата в Христос (19-23). 
Така щото от само себе си следвало, че след идването на Иисус Христос, законът, като 
детеводител, трябва да изгуби силата си над ония, които той възпитавал и подготвял 
към вярата (24-25). А понеже всички християни, повярвали в Христос, станали 
Христови и престанали да се различават по народности, по състояния и дори по полове, 
то, като принадлежащи на Христос - Авраамовия потомък, те и сами станали потомци 
на Авраам и на наследници на дадените му обетования (26-29). 
 Ст. 15. Человеческаго предутвержденна (kekurwmevnhn - отдавна утвърден) 
завета никтоже отметаетъ (ajqeteiv - нарушава) или приповелеваетъ (diatavssetai - 
пренарежда, изменя). За поясняване своята мисъл за важното значение на обетованието, 
което се отнасяло към Христос, апостолът се ползва от значението на думата заветъ 
(diaqhvkh), употребявана в обикновената реч в смисъл на духовно завещание, - и, 
разбирайки в този смисъл завета на Бога с Авраам, който се придружавал от обетование 
за произхода от него на Христос, говори, че този завет никой не могъл да го наруши 
или да прибави нови пунктове. 
 Ст. 16. И семени его. Семе, - говори апостолът, - тук означава не целия народ, не 
всичкото Авраамово потомство, а едно лице от потомството, именно Христос Господ. 
За разясняване на това апостолът взема самата буква на обетованието и от нея прави 
заключение за туй. Не глаголетъ же: и семенемъ (toi`V spevrmasin), яко о мнозехъ, но яко 
о единомъ: и семени твоему (tẁ// spevrmativ sou), иже есть Христосъ. Макар към буквата 
да прикрепя апостолът своето обяснение, но самата буква тук е с такова свойство, че и 
на своето място, в текста на обетованието, тя иначе не може да бъде разбирана. 
Обетованията на Авраам били изразявани така: умножу семя твое, дамъ землю сию. 
Това били плътски обетования. Но към това винаги се прилагало: и благославлятса о 
семени твоемъ вся племена. Това не можело да бъде плътско. Макар в словото към 
Авраам да не е ясно, как това могло да стане но силата на речта е такава, че сама по 
себе си навеждала на мисъл за някое от семето на Авраам лице, излизащо от 
обикновения ред, от което и ще се разлее благословение върху всички 
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народи. Вярващото сърце на най-достойните Авраамови потомци усещало тази истина, 
и ги подбуждало да очакват именно такова лице; пророците указвали на него 
определено; и целият Израил в това семе виждал очаквания от всички Месия. 
 Ст. 18. Аще отъ закона наследие. Под наследство не можем да разбираме 
обетованата земя, понеже нея владеели патриарсите преди закона, а се разбира 
обещанието за Месия, за благословението на народите чрез семето на Авраам. 
 Ст. 19. Что убо законъ? Преступлений ради приложися. Смисълът на този израз 
се разбира различно. Според блаж. Августин, законът е даден, за да покаже на човека 
неговата греховност и безсилието му в освобождението от греховете, както и на друго 
място апостолът говори: закономъ бо познание греха (Римл. 3:20); и пришедшей 
заповеди грехъ оживе (Римл. 7:9); следователно, назначението на закона било да научи 
човека да не се надява на своите собствени сили в изправянето си, а да търси такива 
сили в Бога. Според Златоуст, Теофилакт и др., на закона принадлежи и положително 
достойнство, именно да удържа човека от престъпления чрез указване на последните 
или чрез застрашаване с наказание. Действително, ап. Павел не веднъж говори, че за 
живеещите по дух, за праведниците закон няма, а съществува той само за неправедните, 
като има за цел да обуздава техните страсти (Гал. 5:23; І Тим. 1:9). - Вчиненъ (diatagei;V 
- заповядан, обявен) ангелы, рукою ходатая. За участието на ангелите в обявяването на 
синайския закон Вехтият Завет не упоменава, но по свидетелството на новозаветните 
писатели, законът е даден при служението на ангелите (Деян. 7:53; Евр. 2:2; ср. Втор. 
33:2). Ходатай е наречен тук Мойсей, за какъвто той и сам счита себе си (Втор. 5:5). 
 Ст. 20. Ходатай же единаго несть: Богъ же единъ есть - но посредник при един 
не бива, а Бог е един. Този стих трябва да се отнесе към числото на онези, за които 
писал още ап. Петър, че у ап. Павел има неразбираеми места. Всяко положение по 
отделно е разбираемо. Понятно е, че посредник при едного няма; той бива обикновено 
между две страни или лица. Понятно е, че Бог е един, макар и в три Лица почитан. Но 
как тези положения тук се свързват помежду си и с хода на апостоловата реч - е 
непонятно. Древните наши тълкуватели и не се вдълбочавали в това, но, след като 
изказали мисълта на всяко положение по-нататък не отишли. Най-новите тълкуватели 
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започнали да гадаят, как да се разбира това място в неговата връзка. Към началото на 
миналото столетие критиката наброявала до 250 различни тълкувания на този текст и, 
според бележката на един от тълкувателите, нито едно напълно удовлетворително. От 
всички многобройни обяснения на това място най-просто е следното: “Законът е даден 
чрез посредника Мойсей, който бил посредник между Бога и народа; напротив Бог, 
Който дал обетованието за семето, действал един, без всякакъв посредник. А 
отсъствието на посредник пак говори в полза на завета на вярата, понеже поставя 
вярващия в непосредствено общение с Бога” (еп. Филар. Черниг.). 
 Ст. 22. Затвори Писание всехъ подъ грехомъ. Блаж. Теодорит затвори заменя с 
изобличи (ср. Римл. 3:9). Макар езичниците и да нямали писан закон, но и те попаднали 
под Божието осъждане, и св. Писание свидетелства за тяхната виновност. 
 Ст. 23. Подъ закономъ стрегоми быхомъ затворени. Каза апостолът, че законът 
е даден преступлений ради, т. е., по приведеното по-горе обяснение на св. Златоуст, от 
една страна, за да обуздава греха и да учи на по-силна добродетел, и от друга, за да 
разкрива съзнанието за греховност и да поддържа да търсим Спасителя, на Когото 
указвал скрито сам законът и после по-ясно указали пророците. Имайки това в мисълта, 
не можем да не съзнаем, че ние под закона, като под строга стража, сме били опазвани 
за вярата, която имало да се открие. 
 Ст. 24-25. Темже законъ пестунъ (paidagwgovV) намъ бысть во Христос, да от 
веры оправдимся. - Темже - по такъв начин, или, от всичко казано следва, че законът 
спрямо нас изпълнявал длъжността на пестун, педагог, възпитател. И тук е 
окончателният отговор на въпроса: что убо законъ? Той е детеводител към Христос. 
Той изисквал святост и ни раздразнявал да я желаем, а да я дава не я давал, указвал 
само, че нея може да даде само един Христос, предизобразен от закона. Към Него той и 
водел нас, като ни хванал като, че ли за ръката, за да се оправдаем, за да станем прави и 
свети посредством вярата в Христос, която, като привлича благодатта на Св. Дух, 
освещава цялата наша вътрешност. Но ако е такова назначението на закона, само за да 
ни ръководи към вярата, да ни доведе до нея, то, когато дошла вярата, пестунството на 
закона трябвало да приключи; ние вече не трябва да бъдем по него. Законът имал 
временно, преходно значение. Като извършил своята работа, той 
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трябва да престане. Всяко наше задължение към него се е прекратило. 
 Ст. 26. Ние, юдеите, - говори апостолът, - с идването на вярата, с настъпване на 
новозаветното спасение, не сме вече под пестуна. А езичниците, въпреки закона, 
направо чрез вярата се прилепиха към Господа и се удостоиха със същите обещани 
блага. Обръщам се сега към вас, галатяни, които сте приели моето благовестие за 
спасението в Господа Иисус Христос, чрез благодатта на Св. Дух, не виждате ли, че 
всички вие, и юдеи и езичници, еднакво станахте Божи синове чрез вярата в Христос 
Иисус; всички вие еднакво станахте Христови. А ако вие сте Христови, то сте семе 
Авраамово и наследници според обетованието, наследници на обещаните на Авраам 
блага. Значи, вие всичко имате чрез вярата, няма защо повече да се свързвате със 
закона. 
 Ст. 27. Елицы бо во Христос крестистеся, во Христос облекостеся. 
Кръщаващите се вече по това само, че в кръщението се раждат от Бога, са синове Божи. 
Но апостолът, за да представи по-близка тази синовност, употребява по-силен израз: во 
Христосъ облекостеся. Рождението от Бога, което в същността си е същото, което е и 
творението, не необходимо сближава родения с Бога: той може да остане твърде далече 
от Бога. Но облеклият се в Христос Сина Божи, не може да бъде далече от Бога. 
Ставайки едно с Христос, съществено се съединява той и с Бога. Да се облечем в 
Христос, значи да организираме нашия вътрешен строй по образа на Христос Господа. 
Св. Златоуст говори: “Както душата дава образ на тялото, покрива и заглажда неговото 
безобразие и животинство, така също Иисус Христос чрез кръщението става образ и 
душа на нашата душа; а ние, влизайки с него в родствено общение, чрез Него именно, 
като чрез Син Божи по естество, ставаме синове Божи по благодат”. 
 Ст. 28. Несть Иудей, ни Еллинъ несть рабъ, ни свободь: несть мужеский полъ, 
ни женский. Когато всички християни чрез благодатта на Св. Дух се устройват 
вътрешно по един образец - Господ Иисус Христос, то явно е, че те всички по дух са 
еднакви. Както външно хората имат свой тип, отличаващ ги от всички други твари, така 
християните вътрешно имат един тип на нравствено религиозен строй, отличаващ ги от 
всички хора. “Всички имат един облик и един образ Христов” (Златоуст). Външността в 
християнството е нищо. То има работа с душата. Външните предимства и непредимства 
никакво влияние нямат върху собственото  
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християнско достойнство. Тук всичко зависи от силата на вярата, предаността на 
Христос Господа и готовността на всякакви жертви да угаждаме на Него. Мярката на 
тези благоразположения определя в душата мярката на приемливостта на благодатните 
сили, които и устройват. От тук можем да видим, че робът и простият човек стои 
понякога несравнено по-горе от мъдрите и от царете, и слабата жена по-горе от мъжете. 
Вси вы удено есте о Христе Иисусе. Апостолът изобличава лъжата на юдействащите, 
които доказвали превъзходството на юдеите в Христовото царство и безправността на 
езичниците. Всички вие, - казва той на галатяните, - сте като един, като едно тяло, или - 
което е единият, това същото е и другият: което се дава на един, това се дава и на друг. 
Заради външни отличия никой не се лишава от нищо, което му подобава като на 
християнин. 
  

3) Робството при закона  
и свободата при евангелието (гл. 4). 

 
 Нищо не убеждава така ума да се откаже от своите мисли, както изтъкването 
нелепостта на последните. Ап. Павел на първо място поставя убежденията, 
произтичащи от представата - колко е безсмислено да се придържаме към закона след 
идването на Христос Спасителя. Той като, че ли така говори на юдеите: и тъй, вие 
виждате, че законът е пестун нам. Бащата обикновено дава сина под пестунство до 
известно време. Свършва се това време, свършва се и пестунството; синът встъпва в 
правата на син. Колко безсмислено би било, ако този син все се свиваше под 
пестунство, когато е вече облечен в права на син! Така и ние бяхме под пестунството на 
закона до известно време. Но дойде краят на това време; Бог прати Своя Син, и чрез 
Него въведе нас в синовност, в правата на синове. Колко е безсмислено сега за нас да се 
свиваме под закона и да се държим наред с робите, когато сме вече синове (1-10). 
Обръщайки речта към галатяните, апостолът изказва страх, да не би неговият труд за 
обръщането им към Христос се окаже напразен. Нека само галатяните си припомнят, 
как те посрещнали апостола за пръв път и как му вярвали; нима той станал техен враг, 
че те не приемат думите му, а слушат лъжливите ревнители за тяхното благо? (11-18). 
Не изменяйки към тях своите бащински отношения, апостолът само пита, знаят ли те, 
как гледа самият закон на Авраамовите синове? Единият от тези синове бил от 
робинята, бил син по плът; другият - от жената по обетование (19-23). В иносказателен 
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смисъл тези двама сина означават двата завета - Вехтия, от Синай, планина в Аравия, 
където се заселила Агар, и Новия, свободния, отнасящ се към горния Йерусалим. Но 
както там рабинята със своя син била изгонена, така и тук законът трябва да бъде 
отстранен (24-31). 
 Ст. 1. Ничимже лучший есть раба, господь сый всехъ (макар да е господар на 
всичко). Наследникът до пълнолетието не може да се ползва от принадлежащото му от 
бащата имущество, но сам се намира под надзора на попечители и икономи, наравно 
със слугите, не във възпитателно отношение, а в отношение на правата върху 
имуществото. 
 Ст. 2. Някои тълкуватели предполагат, че у евреите бащата в завещанието 
означавал и времето (нарока - proqesmivaV), когато неговият син могъл да встъпи в право 
на разпореждане със своето имущество. Това било толкова необходимо, когато след 
смъртта на бащата синът оставал непълнолетен. 
 Ст. 3. Подъ стихиями мира быхомъ порабощени. Под стихии мира апостолът 
разбира закона, като служение на Бога предимно чрез предмети - веществено. Всички 
оправдателни, осветителни и умилостивителни наредби на закона се извършвали 
посредством стихии, т. е. веществени елементи. Такива са: обрязването, жертвите, 
новомесечията, съботите и пр. И всичко тук било до подробност определено като 
неотложен закон, нарушението на който навличал гнева Божи. Искаш, не искаш, 
върши; иначе - смъртно наказание. Това и е поробване. При всичко туй това било такъв 
род поробване, което възпитавало и обучавало. Ето защо тук можем да имаме предвид 
и преносното значение на думата стихии. У гърците stoicei`a се наричат буквите, от 
които се сричат думите, а по-нататък първоначалното обучение, предлагано на децата. 
Това е твърде приложимо към закона. Той бил сякаш първоначално обучение. Ние 
бяхме поробени, - казва апостолът, - на закона, предвид на първоначалното обучение, 
което трябва да приключи щом е дошъл Учителят на настоящата премъдрост. 
 Ст. 4. Егда же прииде кончина лета (to; plhvrwma tou` crovnou - пълнотата на 
времето). Кончина лета апостолът нарича времето, назначено за възпитанието на 
юдеите и езичниците, следователно, той се приспособява към предишните изрази: до 
нарока отча и под стихиями мира. С това възпитание и се определя собствено 
продължението на времето на Вехтия завет, понеже за извършване спасението от страна 
на Бога не липсвали средствата в самото 
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начало на падението на човека. Раждаемаго (gennovmenon - бываемаго) отъ жены. 
Изглежда, че в гръцкия текст първоначално стояло: genovmenon - раждаемаго, както е в 
славянския. Освен това в славянския текст след Сына Своего е прибавено: 
единороднаго, което сега го няма в гръцкия. Думата жена е употребена тук в същия 
смисъл, в който е у евангелист Матей 1:20: Мариамъ жену, и у Лука 2:5: с обрученною 
ему женою. Иисус Христос се ражда от жена, следователно, без баща. Не намерил за 
нужно да обясни апостолът, как се ражда. Но понеже се праща от Отца, то тук уместна 
е мисълта, че чрез Неговото действие и се ражда като човек. Бываемаго подъ закономъ. 
Следователно, Сам по Себе Си, Той не подлежал на закона, а доброволно застанал под 
закона, съгласно с целите на Неговото изпращане в света. 
 Ст. 5. Да подзаконныя искупитъ, да всыновление воспримемъ. Господ изкупил 
всички хора, но ап. Павел, според своята цел, се спрял само на юдеите. Иисус Христос 
се е подчинявал на закона, за да изкупи подзаконните, т. е. юдеите. Той бил син на 
жена, за да направи тях синове Божи. Макар юдеите и да могли да кажат, че те по своя 
произход от Авраам, като народ Божи, могли и преди да се наричат синове Божи; но те, 
поради младенчеството на своя ум, не се ползували с права на наследници: тези 
синовни права на тях им били дадени с идването на Сина Божи. При това апостолът с 
предвидливост употребява всыновление (uijoqesivan), - като показва, че евреите били 
синове не по естество, но по приемане в числото на синовете; следователно, без 
Христос те не биха могли да се наричат синове Божи. 
 Ст. 6. И понеже есте сынове. И тук, както в 3:25-26, ап. Павел изведнъж минава 
от ние на вие. Той иска да каже: и ние юдеите християни, и вие езичниците християни, - 
всички вярващи - станахме синове. А, че вие сте синове, за доказване на това няма 
нужда да се ходи далече. Свидетелството за това е у вас самите, - Духът във вас 
живеещ, чрез Който всичко вътрешно ваше се разполага да вика към Бога: Авва, Отче! 
Понеже този Дух вие не бихте могли да Го имате, ако не бихте били синове; както и 
синове сте за това, задето Той е във вас. 
 Ст. 8-9. Обърнатите езичници като, че ли възразяват на апостола: та как нас 
преди обръщаха в юдейство с такава радост, и при това в близки взаимоотношения 
влизаха само с онези от нас, които приемаха обрязването и всичко останало, - а сега 
учите, че всичко това съвсем не е нужно? Апостолът им отговаря: но тогава вие Бога не 
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знаехте и служехте на лъжливите богове; тогава само една вяра на земята бе истинската 
- юдейската, а вие добре правехте, като приемахте юдейството: от лъжата и 
заблуждението вие минавахте към истината. А сега, когато истинският Бог сам ви 
повиква в общение със Себе Си въпреки закона, както това виждате, - защо да се 
обръщате към тези немощни стихии, т. е. към вещественото служение, изисквано от 
закона? Не по естеству - не в действителност. Паки свыше (pavlin a[nwqen) - пак отново. 
 Ст. 10. Дни смотряете - наблюдавате религиозни дни, например, съботата, 
месяцы - новомесечията, времена - многодневните празници (Пасха, празника на 
Колибите), лета - съботната и юбилейната година. С това изброяване, апостолът 
представя пояснителен пример на служенето на стихиите или на вехтозаветното 
робство на обредността, разпределена по дни, месеци и години. 
 Ст. 12. Будите якоже азъ, зане и азъ, акоже вы. Апостолът иска да каже на 
галатяните: захвърлете закона, както аз го захвърлих. Защото и аз бях привързан към 
закона, както вие сега, но го захвърлих. 
 Ст. 13-14. За немощъ плоти. Тълкувателите се стараят да определят каква е била 
тази немощъ плоти у апостола. Някои мислят, че това била някаква телесна болест, а 
други - че това били гонения, оскърбления, рани, които е по-прилично да се нарекат 
искушение во плоти. Но няма нужда това да се определи с точност. Апостолът иска 
само да каже това: помнете, какъв бях аз у вас външно? Такъв, че, съдейки по 
човешките отношения и понятия, можеха да ме унизят и оплюят. Но моето учение бе 
светлоносно, възвишено, божествено. И вие умеехте тогава да различите същността на 
многоценното дело под такава една невзрачна моя външност. 
 Ст. 17-18. Св. Павел направо говори на галатяните, че неговите противници 
нямат добри намерения спрямо тях, и искат да ги увлекат на своя страна единствено за 
свое тщеславие. “Ревнуват по вас нечисто, а искат да ви отлъчат (от мене), за да 
ревнувате вие по тях. Хубаво е да се ревнува в доброто всякога, а не само в мое 
присъствие сред вас”. Като, че ли възражение е чул апостолът от галатяните: а по 
Христос ние нима не бяхме ревнители? Не ти ли си свидетел на това? Да, да! Отговаря 
апостолът. Вие пламенно ревнувахте, но не за онова аз говоря, което е било, а за това, 
което е. Поревнувахте и престанахте. А в такъв начин на действие няма нищо похвално. 
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 Ст. 19. Чадца моя, ими же паки болезную. И рождението на духовните чада се 
придружавало от такива също мъки, както и рождението на естествените деца. 
Апостолът страдал от тези мъки сега втори път, понеже галатяните чрез своето 
увлечение като, че ли изгубили своя предишен образ, даден им при рождението от 
Павел. Дондеже вообразитися Христосъ въ васъ. Носеното в утробата дете 
първоначално няма човешки образ, и само след като изтиче известен период от време 
то получава този вид. Така и в заченатите духовно галатяни трябва да се изобрази 
Христос, в името на Когото те се раждат в кръщението чрез вяра. Говорейки обаче за 
себе си, че се намира в родилни болки, св. Павел изразява надеждата, че галатяните пак 
ще се възродят в същия дух, като изоставят приетите от тях умъртвяващи елементи. 
 Ст. 20. Изменити гласъ мой. На галатяните могъл да се строи строг гласът на 
апостола, който преди така ласкаво се обръщал към тях. Апостолът говори, че към 
такава суровост той е принуден от тяхното поведение, - и той сам би искал да промени 
този глас да стане глас на майка, която милва своите деца. 
 Ст. 23. Иже отъ рабы по плоти родися. Измаил се родил от робинята Агар, 
когато Авраам бил на 86 години, когато още естествените сили на патриарха били 
способни за раждане на деца, а също така и Агар била способна за това. Но Исаак се 
родил от Сара, когато вече двамата съпрузи били в преклонни години и изгубили 
естествената способност за раждане на деца. Поради това и се говори, че синът на Сара 
бил син на обетованието. 
 Ст. 24. Яже суть иносказаема. Историята на Авраамовите синове служела като 
предобраз на бъдещето състояние на тяхното потомство; затова апостолът и разглежда 
факта на тяхното раждане и взаимно отношение. Единъ убо отъ горы Синайския, в 
работу раждаяй. Мойсеевият закон изисквал строго изпълнение на своите заповеди, 
водел в робство; той се изобразява от Агар, родила Измаил, от когото произлезли 
аравийските племена, които населявали Аравия, и в по-голямата част робували на 
съседните народи (Бит. 16:12). 
 Ст. 25. Агаръ бо, Сина гора есть во Аравии. Някои считат името Агар 
равнозначещо или подобно значещо на името Синай. Така мислят, понеже апостолът 
употребил името на Агар не според еврейското му значение (странница), а по 
арабското (Hagar - каменъ) и доказват, че гората Синай у арабите обикновено се 
наричала “камен”, за което апостолът могъл да узнае по време на своя престой в 
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Аравия. Св. Златоуст тълкува иначе: Агар - казва той - значи робиня, а планината 
Синай, на езика на онази страна означава също робиня”. И без да издирваме строгото 
филологично съответствие между имената Агар и Синай, достатъчно е да укажем, че 
законът е даден не в обетованата земя, а в земята, която принадлежала на племената, 
произлезли от Агар, и той като, че ли носел върху си характер на робски произход. 
Прилагается же нынешнему Йерусалиму. Законът е даден за Израиля, който 
произлизал от Авраам по плът. По такъв начин, Йерусалим, който служел на този закон, 
означавал робското и плътско състояние на еврейския народ. 
 Ст. 26. Вышний Йерусалимъ свободь есть. В противоположност на настоящия, 
земния, апостолът трябвало да каже будущий, но понеже той вече се открил за 
християните (Евр. 12:22), то противоположността е отнесена не към времето, а към 
положението - единият на земята, другият на небето. Този последният Йерусалим 
означава християнската църква, свободна по дух от робството на греха и закона. Нарича 
се той вышний, защото в съществото си той не е нищо друго, освен преобразование в 
най-възвишена и духовна форма на целия Вехти завет, който тежал над духовния и 
земен Йерусалим (Мат. 5:18; Йоан 4:23). 
 Ст. 27. Возвеселися неплоды не раждающая. Това пророчество се привежда за 
потвърждаване не на туй, че безчадната ражда, и че тя има повече деца, отколкото 
имащата мъж, - това са понятия второстепенни, - а на туй, че многобройните чада на 
новия Йерусалим - църквата, се раждат не плътски, а духовно чрез сила отгоре, както 
Сара родила по обетование. Такова рождение нито от време, нито от място, нито от 
други съприкосновения се спъва. То може да се извърши всякога всякъде, в един миг, и 
в голямо количество. 
 Ст. 29. По плоти родивыйся гоняше духовнаго. Гонение тук са наречени 
насмешките, за които говори Писанието (Бит. 21:9). Вероятно, Измаил, подбуждан от 
майка си, която се бояла, че син й ще се лиши от наследство, търсел случай да оскърби 
своя съперник и го преследвал със своите присмивки. Тако и ныне. Вече във времената 
на апостолите юдейската църква, като се страхувала да не се лиши от особеното Божие 
благоволение, с което до тогава се ползвала, започнала своето преследване на 
християните - с насмешки, укори, и кървави гонения, като мнозина се вмъквали дори в 
църквата в образ на юдействащи и като порицавали християните за неизпълнението на 
закона. 
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 Ст. 30. Изжени рабу и сына ея. Агар със сина си, по настояването на Сара, била 
изгонена, независимо от първоначалното несъгласие на Авраам. С това апостолът 
указва, че и Мойсеевият закон, без да се гледа на неговия висок произход, трябвало да 
бъде отдалечен от практиката на християните. 
 Ст. 31. Темже, братие, несмы рабынина чада, но свободныя. Ние казва 
апостолът, не сме деца на робинята, но на свободната. И така, стойте в свободата, която 
ни е дарил Христос, и не се подлагайте пак под игото на робството. Т. е., ако искате да 
бъдете деца на горния Йерусалим, свободни, наследници Божи, - захвърлете закона! 
 

ІV. Нравоучителна част. 
Увещания към християнската свобода (5:1; 6:10). 

 
 В тясна връзка с учението за свободата на християните от игото на 
вехтозаветния закон апостолът поставя учението за нравствената християнска дейност. 
Ако християните искат да се възползват от дарената им от Христос свобода, то не 
трябва вече да се обрязват, понеже с обрязването е свързано изпълнението на целия 
закон. А оправданието чрез закона отлъчва от благодатта Христова (5:1-4). Но 
истинските християни, уверени в това, че за тях няма никакво значение нито 
обрязването, нито необрязването, търсят оправдание във вярата, съединена с любов (5-
6). И галатяните преди също така постъпили, но сега се отклонили от този добър път. 
Апостолът, впрочем, е уверен, че те отново ще вземат да мислят по предишному (7-12). 
Християнската свобода не трябва да води само към угаждане на плътта, а трябва да се 
ограничава от любовта към ближния, понеже в любовта е изпълнението на закона (13-
15). За избягване игото на плътта трябва да се постъпва по духа. Дела на плътта са 
всички родове нечистота, вражда, безчинство, с които не можем да наследим царството 
Божие; а делата на духа са: любовта, мирът, въздържанието и, изобщо, поддаването на 
всички страсти у себе си и у другите (16-26). Но понеже не всеки може добре да 
управлява себе си и, като падне, да стане, то дългът на взаимната любов е да изправяме 
съгрешаващия и да поддържаме един другиго в изпълнението на закона; от друга 
страна, за да се ползва по-успешно от поддръжката на ближния, християнинът не 
трябва много да мисли за себе си (6, 1-6). Изобщо, всички не трябва да забравят, че 
сеещият плътско и ще пожъне плътско, а сеещият духовно и ще пожъне такова. Затова 
апостолът и моли галатяните да правят добро, докато е време (7-10). 
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 Гл. 5, ст. 1. Не паки подъ игомъ работы держитеся. Тук апостолът иго работы 
нарича подзаконния живот, и макар галатяните да не се намирали под това иго, а само 
под игото на езичеството, обаче апостолът ги убеждава да не се вдават пак в игото на 
робството, като уподобява по такъв начин служението на вехтозаветната буква - на 
служението на бездушните идоли. 
 Ст. 2. Се азъ Павелъ глаголю вамъ. Наместо всякакви доказателства апостолът 
поставя своето име, като им посочва и на своето апостолство и на учителските права, 
които изключително му принадлежали всред галатяните. Аще обрезается. Христосъ 
васъ ничтоже пользуетъ. И за юдеите обрязването изгубило своето значение с 
идването на Месия, така че те не били престъпници на закона и на завета с Бога, ако 
след приемане на християнството не обрязвали децата си; толкова по-малко то могло да 
има значение за езичниците: дори напротив, то било за тях положително вредно, 
понеже който след кръщението приемал обрязването, той се отричал от Христос, той 
изказвал с това, че той не се надява да се спаси чрез Христос, - и ако още вярвал в Него, 
то такава вяра била безплодна, клатеща се. 
 Ст. 3. Обрязващият се долженъ есть весь законъ творити. Обрязването се явило 
преди закона и само по себе си служело като знак на завета с Бога; но понеже от 
времето на Мойсей потомците на обетованието били подчинени на игото на закона и 
самият знак на завета станал знак на послушание на закона, т. е. включен бил в числото 
на заповедите на закона, то приемащите обрязването, с цел да встъпят в числото на 
потомците на обетованието, подчинявали саами себе си на закона и длъжни били да го 
изпълняват. 
 Ст. 4. Иже закономъ оправдается: отъ благодати отпадосте. Който търси 
оправдание в закона, на него и не е нужна благодат, понеже той признава за възможно 
да изпълни закона, надява се само на своите сили; а благодатта се дава само на 
немощните, за каквито признават себе си всички вярващи. 
 Ст. 6. Вяра любовию спосте шествуема (ejnergoume;nh). Думата ejnergoumevnh може 
да означава действаща и въздействана. Първото значение дава такава мисъл, че вярата 
привежда към любовта, възбужда и я оживява; и второто - вярата се възбужда и 
оживотворява от любовта. Едното и другото показва, че вярата и любовта в живота на 
християнина са неразлъчни. Любовта във вярата, вярата в любовта намират живителни 
начала. Чувайки евангелието, 
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ние вярваме в Господа; повярвайки, обикваме Него и всички заради Него; след като Го 
обикваме, още повече вярваме и се утвърждаваме във вярата; усилената вяра в реда си 
възвишава любовта. Така и се усъвършенства живота на християнина. От момента на 
тяхното разделяне почва да изгасва истинският живот; а със съвършеното разделяне и 
животът съвсем замира. Християнинът остава християнин само с името и някои външни 
дела; всъщност той е станал юдеин, очакващ да се оправдае чрез външна 
принадлежност към църквата Божия. Че вярата, която няма любов, е бездействена, 
потвърждава и ап. Яков с думите: вяра безъ делъ мертва есть (Як. 2:26). Понеже не е 
указано, към кого трябва да се проявява любовта, то трябва да разбираме любов и към 
Господа и към ближните. Блаж. Йероним под любов разбира цялата съвкупност от 
добродетели. “Желаещите в Христос да живеят, - казва той, - трябва да търсят всички 
добродетели и да избягват всички пороци. Ап. Павел на друго място говори: еже бо не 
прелюбы сотвориши, не убиеши, не украдеши, не лжесвидетельствуеши, не похощеши, 
и аще кая ина заповедъ, въ сем словеси совершается, во еже: возлюбиши искренняго 
твоего, яко самъ себе (Римл. 13:9). И така, ако всички заповеди се съвместяват в една: 
возлюбиши искренняго твоего яко самъ себе, то, като вложим този смисъл в думите - 
вяра любовию споспешествуема, ясно ще видим, че това съдействане на вярата от 
любовта обхваща пълнотата на всички заповеди. И наопаки, както, според апостол 
Яков, вярата без дела е мъртва, така и добрите дела без вяра трябва да бъдат считани за 
мъртви. Невярващите в Христос, но добри по нрави, нищо друго нямат, освен добри 
дела, т. е., следователно, те са нищо пред Господа като невярващи”. Св. Златоуст 
говори: “Гледай, как той отхвърлил обрязването, като го поставил наред с 
необрязването. Понеже само вярата дава различие. Ако някой набира борци, то ще 
бъдат ли те черни или бели, всичко това няма значение при избора; но трябва да се 
търси в тях туй, щото те да бъдат силни и опитни в своето дело. Така и на желаещия да 
встъпи в Новия Завет, никак не вреди онова, че той не опазил всички онези телесни 
обреди; също така не би му принесло полза и онова, ако би ги опазил. Тук всичко 
решава вярата с любовта.” 
 Ст. 8. Препрение (peismonh; - убеждението) не от Призвавшаго вы. Апостолът 
като, че ли така говори: сами вие се убедихте в евангелската истина, никой насилствено 
не ви наложи това убеждение; вие сами се отклонихте от него, сами пък сега и ще се 
върнете към него. Никакъв труд, никаква пречка за това няма. Хвърлете новата лъжа, 
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вземете предишната истина напълно, каквато си е тя и както ви е предадена. 
 Ст. 9. Малъ квасъ все смешение кваситъ. На укора на апостола: бяхте убедени, 
защо променихте убеждението? Върнете се към предишното - галатяните могли да 
кажат: та ние и сега сме убедени, а това, че като послушахме други, приехме нещо 
юдейско, голямо нещо ли е? То е така малко, че не си струва и да се говори за него. 
Апостолът на това и отговаря: малък квас всичкото тесто заквасва. Не много юдейско 
нещо приехте, но всичко заквасихте с юдейство, повредихте целостта на вярата, и тя 
вече не може да ви принася пълна спасителност. Освен туй, това “не много” ще поведе 
към повече и ще ви увлече в юдейство в цялата му ширина. Злото е заразително. 
 Ст. 11. Аще обрезание еще проповедую, почто еще гонимъ есмъ. Вероятно 
лъжеучителите за потвърждаване справедливостта на своята проповед указвали на 
примера на самия Павел, който извършил обрязване над Тимотей (Деян. 16:3). Не 
отричайки факта на обрязването, ап. Павел говори, че това още не значи, че той и 
проповядва така, понеже ако той би проповядвал необходимостта от обрязването, то не 
би се подложил на гонение от страна на юдействащите, и учението за кръста не би 
съблазнило никого. По бележката на св. Златоуст, юдеите съблазнявала не толкова 
проповедта за Разпнатия, колкото искането да не следват отеческия закон и обичаи 
(Йоан 5:18; Деян. 6:13). 
 Ст. 12. О дабы отсечены были развращающий васъ - о, ако бяха съвършено 
отделени, (ако нямаха никакво общение с вас) онези, които ви възбуждат, ви правят да 
се бунтувате (ajnastatoùnteV) против истината Вие се убедихте вече, че не трябва да се 
свързвате със закона, поправете грешката, но когато и лъжеучителите бихте прогонили 
от своята среда, тогава аз щях да бъда съвършено спокоен за вас. Апостолът, като че ли 
слабо действа. Той сам не отсича съблазнителите, а изказва само желание да бъдат те 
отсечени от самите галатяни. Очаквал, може би, св. Павел, че лъжеучителите ще се 
осъзнаят и обърнат към истината, като, в случай на упорство и продължаване да 
съблазняват, си оставил свободата да се разпореди за това; или пък бил уверен, че 
галатяните и сами ще направят това, като узнаят неговото желание. 
 Ст. 13. Да не свобода ваша въ вину плати. Законът определял всяка крачка на 
юдеина. Юдеинът ходел 
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по привичните правила като по клетки. Когато тези клетки били разкъсани, естествено, 
могли да се явяват въпроси - как пък сега да се действа? Свободата след стеснение води 
към разпуснатост; чувства се силен позив да се вкуси повече и по-широко от всякакъв 
род удоволствия. Понеже чувствените удоволствия са по-близки и по-известни, то на 
тях и се предава свободният. Но тук започва нов плен - пагубен1. За да не се случи това, 
апостолът и предпазва: гледайте, да не би вашата свобода послужи за вину плоти, т. е. 
повод (ajrormhvn) за вървене по волята на чувствеността; гледайте да не заживеете 
плътски и да станете роби на плътта. Св. Златоуст перифразира думите на апостола 
така: “Христос е снел от вас игото, не за да скачате и вилнеете като коне, а за да 
можете, освободени от бремето, да вървите по-благоустроени. Нататък апостолът 
показва и лек способ за постигане на това: любовию, казва, работайте другъ другу. Да 
не би те, като са се освободили от игото на закона; станат безредни, той налага на тях 
друго иго - любовта, което макар да е по-голямо и по-крепко от първото, но е много по-
леко и по-приятно.” 
 Ст. 17. Плотъ бо похотствуетъ духа, духъ же на плоть - плътта (самолюбието 
със страстите) поражда противни на духа пожелания, враждебно възстава против духа, 
а духът възбужда противни на самоугодието желания, или: духът враждебно се отнася 
към плътските пожелания. Да не яже хощете, сия творите - плътта ви внушава, да не 
вършите добрите неща, които желаете, но вие не се поддавайте на тези вредни 
внушения, надделявайте им, като имате съдействащата благодат на Духа. 
 Ст. 19. Дела плотская. Апостолът изброява осемнадесет видове греховни дела, 
свойствени на плътския живот. От това изброяване може да се направи заключение, че 
не само грубото чувствено удоволствие се нарича у него дело на плътта, а и 
изтънчените душевни страсти: ненавист, завист и дори ересите. 
 Ст. 22-23. Истинският християнин, в приемането на вярата и в кръщението, 
веднъж завинаги се отказва, а после, в живота, постоянно се отказва от внушенията и 
влеченията на самоугаждането със страстите; всякога верен на своето призвание, той, 
под действие на благодатта на Св. Дух, развива у себе си и отраства, в протиположност 
на страстите и похотите, добри и богоугодни разположения и стремежи, които, като 
стават строй на  
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неговото сърце, съставят в него оня скрит, в сърцето човек, комуто е предопределено да 
бъде човек на блажената вечност. Похотите и страстите (плътските дела) са дошли от 
вън в нас и се разплодили от самотията - туй зло семе, посяно от изкусителя; а добрите 
разположения са сродни нам: те са неотнемаеми качества на богоугодния дух. Когато 
благодатта, като слезне в нас, оживява духа ни, идват в движение и всички сродни нему 
разположения и стремежи. Не отведнъж обаче те идват в сила. Тях ги възвръщат 
трудовете на действането по влечението на духа. Понеже отхвърленото самоугаждането 
с пълчището свои страсти стои тук лице срещу лице и пречи им свободно да се 
развиват. Всяко добро разположение има противоположна на себе си страст. 
Постепенно, с убиване на страстта, възниква доброто разположение. Без труд и подвиг 
нищо хубаво не се постига. Но и трудът ни и потенето ни нищо твърдо и трайно не 
дават, ако не е Божият Дух. Желанието, търсенето и трудът са наши, а плодът в сърцето 
се произвежда от Духа. Бори се, например, със себе си гневливият и търси кротост, но 
самата кротост расте и закрепва в сърцето от благодатта на Св. Дух. Ето защо св. Павел 
озаглавява този списък на добри разположения така: плодъ духовный есть. - Не 
таковыхъ (kata; toioujtwn) несть закона - против такива, т. е. против тези добродетели, 
или против онези, които притежават тези добродетели, няма закон. Мисълта си остава 
една и съща. Законът се представя гонител на всякакъв грях и пазител на хората от 
него. Който обладава посочените плодове от Духа, у него не само от кръга на делата е 
изгонен всякакъв грях, но и от сърцето всякаква страст. Следователно, у такъв няма що 
да гони законът, няма що и самия него да пази. Той не е за такива лица. Св. Златоуст 
говори: “кой може да учи оногова, който сам в себе си има всичко и най-съвършения 
учител на мъдростта - любовта? Както кротките коне, и сами по себе вършещи всичко, 
нямат нужда от бич, така и душата, вършеща добро чрез действието на Духа, няма 
нужда от предписанията на закона. И тъй, апостолът и тук с удивителна мъдрост 
отхвърля закона, не затова, че той бил лош, но затова, че той е по-долу от мъдростта, 
дарявана от Духа. 
 Ст. 24. А иже Христови суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Кои са 
Христови? Онези, които са повярвали в Него и се прилепили към Него с любов, и които 
Той затова и приел в общение със Себе Си, или ги е признал за Свои. Такива разпъват 
плътта си в самия акт на пристъпването към Господа: без това и да пристъпят към Него 
не могат. Под плът тук се  
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разбира, както и по-горе, живеещият в нас грях или самолюбието и самоугодието, от 
които произлизат всички страсти и похоти. А който пристъпя към Господа, неговата 
първа крачка се определя така: да отвержется себе, и возметъ крестъ свой. 
Отричането от себе си  е и потъпкване на самоугаждането, или разпъване на плътта. 
Такъв род действане като завет се сключва с Господа в кръщението, когато 
кръщаваният се отрича от сатана и от всичките му дела и се съчетава с Господа. Този 
нравствен акт се запечатва после чрез благодатта в кръщението, и на кръщавания 
заради него се дава сила да не робува повече на греха, а да отхвърля, да го ненавижда и 
преследва. Това и значи, че кръщаваният умира за греха и оживява за новия благодатен 
живот в Господа. Иначе у апостола това самото е наречено разпъване на вехтия човек и 
опразване на греховното тяло, т. е. на целия корпус на греха - на самоугаждането със 
страстите. Ето как християнинът в това същото време, когато става Христов, разпъва и 
своята плът със страстите и похотите. 
 Ст. 26. Не бываимъ тщеславни, другъ друга раздражающе. Блаж. Теодорит 
пише: “Може би, твърдите във вярата, като осъждали непрестанно поколебалите се, 
възбуждали, предизвиквали спорове. Тях именно и увещава апостолът да подадат ръка 
на онези, които се прекланяли пред закона”. 
 Гл. 6, ст. 1. Аще и впадетъ человекъ въ некое прегрешение, вы духовнии 
исправляйте таковаго. Под духовни тук предимно се разбират пастирите на 
Христовото стадо, като най-съвършени в добродетелите, а после и всички християни, 
живеещи според духа. От многото дела, лежащи върху такива лица, апостолът се спира 
на едно, как те трябва да се отнасят към падащите. Това изисквали обстоятелствата на 
галатските църкви и, може би, грешките на самите тези лица. С каква нежност се отнася 
св. Павел към падащите! Възможни са и тежки падения; но той вече предварително 
разполага към снизхождение и към тях, като нарича всички падения случайни 
подплъзвания, не от зло намерение произлизащи, а от увлечение и насилие странично, 
т. е., или от греха, живеещ в нас, или от врага на нашето спасение. Затова и говори: аще 
впадетъ (eja;n prolhfqh̀) - ако бъде заловен, увлечен неочаквано, преди да обмисли 
работата както трябва. В същия този дух и самия грях нарекъл той paravptwma - 
случайно падение, подплъзване. С такива очи апостолът учи да гледаме на 
прегрешенията на другите, за да не би предварително да се възбуди у нас 
немилостивата неразумна ревност, а напротив - дух на снизхождение,  
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състрадание и любов да срещне и прегърне падналия. Когато това го има, тогава е 
лесно да се изпълни заповедта на апостола: исправляйте (но не: наказвайте, или 
осъждайте) таковаго духомъ крепости. - Блюдый себе, да не и ты искушенъ будеши. 
Общата опасност от падение трябва да разполага към взаимна грижа един за друг. 
Нищо тъй не прави човека снизходителен към слабостите на другите, както своето 
собствено падение. “За да не би изправящият другия се възгордее, той застрашава и 
него с опасността от подобно падение.” (Златоуст). “В изкушението да бъдем победени, 
или да победим - е в нашата власт; но да бъдем изкушавани - това зависи от произвола 
на изкушаващия. Ако и Спасителят бил изкушван, кой може да бъде уверен, че без 
изкушения ще преплува морето на този живот”. (Йероним). 
 Ст. 2. И тако исполните законъ Христовъ. Запълвайки недостатъците на 
ближните със своите добродетели и своите недостатъци с техните съвършенства, хората 
ще постигнат изпълнението на целия Христов закон, който цял е съсредоточен в 
любовта към ближния. 
 Ст. 4. В себе точию хваление да имать. Според св. Златоуст, тук апостолът 
показва, че ние трябва да бъдем строги съдии на своя собствен живот, като изследваме 
извършеното от нас не повърхностно, а усърдно. Похвалявай себе си, казва апостолът, 
не като се сравняваш с нормата на християнското съвършенство. Ако след строгото 
изследване ти намериш, че отговаряш на тази норма, то и похвала имай в това 
съответствие, а не в онова, дето другият е някак си по-слаб от тебе. Така казал 
апостолът, като прикрил своето намерение - съвсем да отвлече от самохвалството. 
 Ст. 6. Да общается же учайся словеси учащему во всехъ благихъ. Тук апостолът 
наставя учащите се и ръководените да отделят на учащите от своите материални блага. 
 Ст. 7-10. Апостолът излага подбужденията към постоянно вършене на добро и 
към духовен живот. Първото подбуждение указва във всеведението Божие. Бог всичко 
вижда и точно знае степента на силите у всеки човек, а затова никой не може да се 
укрие от Бога в своето нехайство. Не льститеся, Богъ поругаемъ не бываетъ, т. е. 
всеведещият Бог не оставя без наказание нарушителите на Своите заповеди, а също 
така не оставя без награда и вършещите добро. - Второ подбуждение апостолът 
предлага, като обръща нашите погледи на завършителната сметка при края на живота. 
Каквото посее човек, това и ще  
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пожъне. Сеяй въ плоть свою, (т. е. раболепстващият на страстите), отъ плоти пожнетъ 
истление; а сеяй въ духъ (т. е. водещият духовен и свят живот) от духа пожнетъ 
животъ вечный. - Третото подбуждение към неотслабващо вършене  на добро е в 
това, че жетвата или събирането на плодовете бива обикновено в края на работното 
време, а не в началото и не в средата. И затова добро творяще, да не стужаемъ си (да 
не се оттегчаваме, да не ни дотегва): во время бо свое пожнемъ, не ослабеюще. - 
Четвъртото подбуждение е в това, че не можем да върнем изгубеното на земята време 
за добродеяние. За това, докато е време, да делаимъ благое ко всемъ, паче же къ 
приснымъ (tou;V oijkeivouV - своите, близките) въ вере. 
 

Заключителни наставления (6:11-18). 
 

 Завършвайки своето послание до галатяните, писано собственоръчно, апостолът 
още веднъж се връща към предмета на своето събеседване с тях, и говори, че 
принуждаващите ги да изпълняват закона сами не го изпълняват и само искат да се 
хвалят със своите успехи в разпространението на своето учение, а апостолът се хвали 
само с кръста Христов, понеже за Христос има значение само новата твар (11-15). След 
като пожелава мир и милост Божия на истинския Израил и предупреждава галатяните 
за носените от него на тялото рани на Иисус, апостолът им праща обичайното 
благословение (16-18). 
 Ст. 11. Видите, колицеми книгами phlivkoiV gravmmasin - с колко дълги писания, 
или с колко големи букви) писахъ вамъ моею рукою. При трудността на древното 
писмо, което се състояло обикновено от едри главни букви, не голямото по обем 
послание до галатяните трябвало да заеме няколко големи листове написана материя. 
Св. Златоуст се досеща, че апостолът не умеел да пише красиво, а това могло още 
повече да увеличи труда по написването. 
 Ст. 12. Хвалитися по плоти - да се хвалят с изпълнението на закона, със своето 
обрязване, със своя плътски произход. Да не креста ради Христова гоними будутъ. 
Задържайки обрязването и обредовия закон, юдействащите мислели да се примирят с 
юдеите и да се избавят от гоненията за изповядването на кръста. 
 Ст. 13. Да въ вашей плоти похвалятся. Изпълнението на закона от галатяните по 
внушение на лъжеучителите доставяло чест на лъжеучителите като на такива ревнители 
на закона, които не само сами изпълняват закона, но и другите водят към същото. 
Апостолът разобличава тези 
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ревнители, като доказва, че сами те не изпълняват онова, което предписват на другите. 
 Ст. 14. Апостолът противопоставя на себе си лъжеучителите. У тях има само 
едно притворство, хитрост и самолюбиви цели. Ревността им по закона е само лична. 
Аз, -говори апостолът, - отхвърлям обрязването и целия закон и проповядвам спасение 
чрез едната вяра в разпнатия Господ. Но в това е целият мой живот. За мене всичко е 
мъртво; зад кръста нищо не виждам; той заслони всичко от мене. В него е погледът на 
моя ум; в него е цялото ми сърце и всичките ми надежди. При неговото подножие аз 
сложих всички свои земни предимства. Нека се хвали кой с каквото иска. Аз не се хваля 
с нищо, освен с кръста Господен. 
 Ст. 15. О Христе бо Иисусае ни обрезание что можетъ, ни необрезание, но нова 
тварь. В Христос Иисус, в новата благодат, в благодатното домостроителство на 
спасението, не се взема предвид - обрязан ли е някой, или необрязан, а само това, щото 
всеки да стане нова твар. Паднахме ние, изгубихме настоящия живот. Дойде Господ, за 
да ни дари този живот отново, и всичко към това устрои. Който пристъпва към Господа 
с вяра, той в светото кръщение умира за грешния живот и оживява за живота духовен, - 
става съвсем нов. Който се удостоил с това, няма какво повече да търси: той всичко 
има. Иди и живей в обновен живот, и ти си спасен. Това е и разпъване на себе си за 
света и света за себе си. Това е и кръстът, с който всеки трябва да се хвали. Нека се 
хвали с онова, което вече получава чрез него, прониквайки с погледа си и в това, което 
има да получи: понеже тукашното обновление чрез кръстното разпятие е само начало. 
В пълната си сила и слава то ще се яви в бъдещото преобразование на всичко. 
 Ст. 16. На Израили Божии - като на Божи Израил. Като изпраща мир на онези, 
които вярно изпълняват правилата на апостолското учение, св. Павел нарича тях 
Израил, понеже християните станали верен Божи народ, наместо отреклия се и 
отхвърления Израил по плът. 
 Ст. 17. Прочее труды да никтоже ми даетъ. Не това иска да каже апостолът, че 
не иска повече да се труди, като че ли се е изморил. Защото той бил готов на всичко, 
стига само да напредва делото на проповедта. Но иска да каже, че след направеното 
изтълкуване, в което е същността на християнството, на галатяните за нищо вече не 
оставало да го питат. Всичко е ясно. И след това да се предлагат въпроси и изказват 
недоумения ще бъде вече от  
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желание за спор, удовлетворяването на което е напразен труд. Може би, по време на 
пребиваването си всред галатяните, апостолът е забелязал, че те са склонни да спорят. 
За да отсече всякакъв позив към това, апостолът и казал така: не ме затруднявайте със 
спорове и възражения, а вдълбочете се в онова, което е вече написано, и се 
удовлетворете. Аз бо язвы Господа Иисус на теле моемъ ношу. Апостолът, като че ли 
говори: ето ви отговорът на всички ваши възражения и на всички недоумения - раните, 
които нося. “Тия рани ме оправдават по-добре от всяка дума, по-хубаво от всякакъв 
глас. Те издават глас по-силен от всякаква тръба против враговете ми, които говорят, че 
аз уча притворно и говоря понякога в угода на хората. Ако някой би видял окървавения 
и покрит с безбройни рани войник, излязъл от строя, би ли взел да го обвинява в 
страхливост и предателство, когато той на тялото си носи доказателство за своето 
мъжество? Също така, говори, трябва да се съди и за мене. И който иска да чуе моето 
оправдание и да знае моите мисли, той нека гледа на моите рани, които представят 
доказателство по-силно от тези думи и по-обширно от туй описание” (Златоуст). 
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Послание до ефесяните. 

 
Сведения за ефеската църква. 

 
 Ефес, в Егейско море, бил важен търговски град и, може да се каже, столица на 
всички йонически градове в Мала Азия; славел се с великолепния храм на Диана, който 
в древността се броял за едно от седемте чудеса на света. Вследствие на обширната 
търговия и стичането на поклонниците на Диана от цяла Азия и Европа, тук 
процъфтявали тайните науки и всякакъв род суеверия и вълшебства; философията и 
изкуствата също така си намерили тук свърталище и покровителство. По време на 
второто апостолско пътешествие, по пътя от Коринт за Йерусалим, св. Павел за пръв 
път посетил Ефес (Деян. 18:19) и, вероятно, тогава още решил да се устрои тук за по-
дълго време, като обещал на ефесяните да се върне отново при тях. Понеже след това, 
подир завръщането от Йерусалим в Мала Азия, той избира Ефес за място на 
дълговременната своя дейност; в течение на три месеца проповядва в ефеските 
синагоги, след това две години се занимава с проповед в училището на някого си Тиран 
(някой софист, или народен учител), извършва много чудеса и придобива за Христос 
така много последователи, че последователите на суеверните науки и религия 
започнали да гледат на него като на опасен и вреден човек. В течение на този току-речи 
тригодишен престой на св. Павел в Ефес били изгорени толкова магьоснически книги, 
че ценността им достигала до 50 000 драхми; а в продажбата на сребърни изображения 
на Дианиния храм се почувствал такъв упадък, че главният техен фабрикант, някой си 
Димитър, със своите сътрудници организирал бунт против апостола и неговите 
спътници и принудил св. Павел да напусне Ефес (Деян. 19 гл). Времето на Павловата 
дейност в Ефес пада между 56 и 58 година. Оттогава вече апостолът не се е връщал в 
Ефес, но не го и забравил. Връщайки се през следващата година от Коринт и Йерусалим 
и минавайки близо край Ефес, той счел за нужно да се прости с ефеските пастири и ги 
повикал в Милит, където в прощалната реч предрекъл вмъкване на люти вълци в 
ефеската църква и им дал наставление внимателно да пасат повереното им стадо 
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Христово (Деян. 20 гл.). По-рано той ръкоположил за епископ на ефеската църква своя 
любим ученик Тимотей (І Тим. 1:3). А след няколко десетки години, след Павел и 
Тимотей, тук се установил ап. Йоан Богослов и продължил започнатото от Павел дело 
във връзка с устройството на ефеската църква. Проповедта на апостолите била така 
силна, че вече в началото на ІІ век, управителят на Витиния Плиний Млади се оплаквал 
на император Траян относно упадъка на езичеството в малоазиатските области. За 
жалост, такова процъфтяване на християнството не било твърде продължително. 
Появата на предсказаните от ап. Павел лъжеучители, не спряна и от застрашаванията на 
ап. Йоан (Откр. 2:5), отместила светилника на ефеската църква, и Ефес не веднъж губил 
своето православие. Сега на мястото на Ефес има само едни развалини и няколко 
колиби от бедното турско селце Айя Селукъ (св. Богослов). А самото име Ефес е 
забравено. 

 
Подбуждения за написване на посланието. 

 
 В самото послание твърде ясно са означени подбужденията за написването му. 
1) Първо такова подбуждение могло да бъде особеното усърдие и ревност на ефеските 
християнин за вярата в Иисус Христос и любовта към всички светии; това възбудило в 
сърцето на апостола радост и благодарност към Бога (Еф. 1:15-17). 2) Могла също така 
да разположи апостола за написване посланието нуждата да утеши ефесяните, които 
скърбели за бедите, които постигнали техния отец и учител на вярата. “Затова ви моля - 
пише им той - да не се обезсърчавате при моите заради вас скърби, които са ваша 
слава” (Еф. 3:13). 3) Желанието да предпази учениците си от влиянието на онези хора, 
които всичко говорели изопачено, за да увлекат учениците след себе си - могло също 
така да предразположи апостола да пише в Ефес, толкова повече, че той сам 
пророчески предупредил за появата на такива зловредни хора (Деян. 20:30). “Да не 
бъдем повече младенци, - наставлява в посланието си апостолът, - колебаещи се и 
увличащи се от всяко ветрено учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство 
на измама… Никой да не ви прелъстява с празни думи, понеже за това дохожда Божият 
гняв на непокорните синове” (Еф. 4:14; 5:6). 4) Накрая апостолът, както се вижда, 
желаел да укрепи своите ефески ученици от юдеите и езичниците във взаимна любов и 
съгласие и да ги подбуди достойно да ходят в своето високо християнско звание, а 
затова и пише им: “И тъй аз, затворник за Господа, моля ви да постъпвате достойно на 
званието, в което сте призвани, с 
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всяко смиреномъдрие, кротост и дълготърпение, като си указвате с любов 
снизхождение един към другиго, като се стараете да запазите единството на духа в съюз 
с мира. Едно е тялото и един е духът, както и сте повикани към една надежда на вашето 
званине; един е Господ, една е вярата, едно е кръщението, един е Бог и Отец на всички, 
Който е над всички и чрез всички и във всички нас” (Еф. 4:1-6). 
 Как и откъде узнал св. Павел, че неговите ученици в Ефес скърбят за затварянето 
му в Рим? Те, специално, както се предполага, пратили при него Тихик да изрази 
тяхното съчувствие. Той именно и изложил на апостола подробно за всичко, което 
ставало в Ефес. А когато Тихик тръгнал обратно, св. Павел и изпратил с него своето 
послание с устни известия за своето положение в Рим, за да могат учениците му в Ефес 
да се успокоят за него и утешат. "А за да знаете и вие за моите обстоятелства и дела, - 
пише той в посланието до тях, - за всичко ще ви извести Тихик, възлюбеният брат и 
верен в Господа служител, когото аз изпратих у вас за туй самото, за да узнаете за нас и 
за да утеши той вашите сърца” (Еф. 6:21-22). 
 

Място и време на написване на посланието. 
 

 Мястото и времето на написване на посланието апостолът достатъчно ясно 
определя чрез нееднократното указание в него на своите окови (Еф. 3:1; 4:1; 6:20). По 
мнението на по-голямата част тълкуватели, това били римските, а не кесарийските 
окови. А че това били първите, а не вторите римски окови, - се вижда от онова, че 
апостолът се надява още смело да проповядва евангелието и иска от ефесяни да се 
молят за него, “да му бъде дадено слово, за да може с устата си открито и с дръзновение 
да възвестява тайната на благовестието…, да може той смело да проповядва, както 
трябва” (Еф. 6:19-20). Тогава когато по време на вторите окови той вече пророкува за 
предстоящата му близка смърт: “аз вече ставам жертва, и времето на моето заминаване 
настъпи. С подвиг добър се подвизавах, пътя свърших, вярата запазих (ІІ Тим. 4:6-7). 

 
Главни мисли на посланието и неговата важност. 

 
 По своето съдържание посланието до ефесяните се дели на две части: 
вероучителна (1-3 гл.) и нравоучителна (4-6 гл.). Вероучителната представя 
съкращение на главните християнски истини и изображение на благодеянията 
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в изкуплението, извършено от Христос, а предимно развива идеята за църквата като 
Христово тяло. Нравоучителната част се учи на единство във вярата и единодушие в 
дейността, оставяне предишното езическо поведение и въоръжава за духовна борба. 
Разгледано по съдържание, посланието се явява твърде важно. То указва в 
християнството единствено средство за спасение, победоносно го защитава против 
юдействащите и, изобщо, съставя прекрасна апология на християнството. Св. Отци 
(Златоуст, Йероним) обръщали внимание на тайнствената дълбочина на посланието. Св. 
Атанасий го наричал катехизис на християнското учение, и мнозина от тълкувателите 
гледат на него като на програма на апостолската проповед. 

 
Вероучителна част. 

 
1. Изкуплението чрез Иисус Христос (1:1-14). 

 
 След кратко приветствие (1:1-2) апостолът благодари на Бога Отца, задето ни 
избрал за свят живот. Това избиране било предопределено преди вековете и се състои в 
осиновяването ни от Бога чрез Иисус Христос (3-6), Който, като извършил нашето 
спасение с кръвта Си и като открил на човеците тайната на Божието благоволение, 
станал глава на всичко небесно и земно и чрез Себе Си ни направил Божи наследници 
за слава на Извършилия спасението (7-12), от Когото и ефесяните чрез вяра получили 
Святия Дух като залог на наследство (13-14). 
 Ст. 3. Блягословениемъ духовнымъ въ небесныхъ. Думата в небесныхъ всички 
тълкуватели считат като пояснение на духовното благословение и я превеждат: 
небесно. От небето излиза началото на благословението, и там получава то 
окончателното свое завършване. 
 Ст. 4. Якоже (kaqẁV) - понеже. След казаното в 3-я стих могли да се породят два 
въпроса: защо пък чак сега благоволил Бог така да ни награди? И още: каква нужда 
имало да изхарчи за нас толкова божествени съкровища? - На това апостолът отговаря в 
настоящият стих: не, не едва сега е постановено така да бъде, а от века, сега само е 
приведено туй в изпълнение. А че сега много духовни съкровища върху нас са излети, - 
това е за туй, понеже иначе невъзможно било да бъдем светии. Определил Бог да ни 
възведе пак към святост и непорочност, и всичко към туй насочил. Избра въ Немъ, т. е. 
в Христос. Христос е съвместител на цялото спасено човечество, както Адам - на 
падналото и загиващо 
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човечество. Из цялата маса загиващи в Адам, Бог избрал нас за Себе Си чрез вярата в 
Христос Иисус. Всички от Адам са грешни пред Бога и са без благодат. Като на такива 
гледа на тях Бог. Снема се това мрачно покривало и Божието благословение се 
простира само на онази част от тях, която се подслонява под покрива Христов. Чрез 
Христос - преблагословения - и тях Бог не само вижда като благословени, но и изпълва 
с благословение. Ако за нас от века е постановено да бъдем спасени чрез Иисус 
Христос, то и Христос от вечността е предопределен да извърши нашето спасение. 
 Ст. 5. По благоволению хотения Своего. Изкуплението на хората било напълно 
дело на Божията благодат и не се обуславяло чрез никакви заслуги, чрез никакви права 
от страна на падналите човеци, - както не се обуславяло чрез никаква необходимост и 
тяхното сътворение. Но веднъж извършеното изобщо за всички изкупление се дарява в 
частност на всеки човек вече по мярката на неговата вяра, обуславя се от неговите 
заслуги, които Бог предвижда и в сила на които предназначава едни за слава, други за 
блаженство - заблуждението на пелагианите се състояло в това, че те делото на 
спасението изобщо представяли като необходимо следствие от заслугите на човека, 
които били предвидени от Бога и изисквали от Божията правда спасение като награда. 
По бляговолению (euJdokivan - по главното желание, основата на другите желания) 
хотения (tou` qelhvmatoV - на волята). 
 Ст. 6. В похвалу славы благодати Своея - за похвала на Своята велика, пълна, 
съвършена, славна благодат. Приелите Божията благодат не могат се удържа от 
възхваляване и благодатта и Самия благодатстващ, не могат да не извикат: преславна 
благодат! Такива са и всички Божии дела. Не за туй те се правят, за да бъдат хвалени, а 
така се правят, че изтръгват похвала. Предвид се има не тази похвала, а пълното 
съвършенство на делото; а хвалата е следствие, неволно пораждащо се в душата 
изумление при гледане съвършенството на един предмет или дело. В това е и 
блаженството на разумните твари. Защото чувството за съвършенство във всичко 
обкръжаващо ни е най-сладостното чувство. Св. Златоуст говори: “В похвалу славы 
благодати; що това значи? Туй ли, че Нему е нужно всеки да Го хвали, да Го хвалим и 
прославяме ние, ангелите, архангелите и цялата твар? - Не! Божеството не се нуждае от 
това. И така, за какво пък Той желае да Го хвалим и прославяме? - За туй, щото чрез 
това да направи най-топла нашата любов към Него. Не иска Той от нас нито  
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служение, нито прославяне, нито нещо друго; Той желае само нашето спасение, и 
всичко върши за него. Наистина, славословещият и благоговеещият пред благодатта, 
явена в Иисус Христос, ще бъде по-внимателен и по-усърден към своето спасение”. - 
Еюже облагодати насъ - обляни с блягодат. Св. Златоуст говори: “Не казал: 
благодатта, която ни дарил - ejcarivsato, но: благодатта, с която ни облагодатил - 
ejcarivtwsen hJma`V, т. е. не само от греховете избави, но и ни направи мили на Себе Си”. О 
Возлюбленнымъ, т. е. Единородномъ Сынъ Своемъ. 
 Ст. 9. Тайну воли Своея. тази тайна се състояла в Божието намерение да съедини 
всичко небесно и земно под един глава - Христос; тя станала известна чак с идването на 
Иисус Христос. 
 Ст. 10. В смотрение исполнения временъ. Речта е сбита. Апостолът иска да каже, 
че Бог благоволил след изпълнението на определеното време да устрои съединение на 
всичко в Христос. Смотрение (oijkonomiva) - домостроителство изобщо, нареждане 
цялото течение на работите в дома, в който всичко се насочва към една цел - 
благосъстоянието. Бог има особена икономия при устройване спасението на човешкия 
род. Планът, как и кога какво да стане, е предначертан в божествения съвет от века; а в 
изпълнение дохожда това или онова, когато му идва времето. Туй настъпване на 
времето апостолът тук нарича изпълнение на времената (plhvrwma tẁn kairẁn), а в 
посланието до Галатяни - plhvrwma tou` crovnou (кончина лета). С такъв израз може да се 
означава времето на всяка особена божествена разпоредба за устройване на нашето 
спасение; но у апостола с това се означава изключителното идване на земята на 
единородния Син Божи, както направо и указва той в посланието до галатяните: егда 
же прииде кончина лета, посла Богъ Сына Своего (Гал. 4:4). - Возглавити всяческая. 
Според св. Златоуст, в Христос по плът Бог сложил един за глава за всички - и ангели, и 
човеци. Чрез падението на човека произлязло разделение между небесното и земното, и 
сега това разделение се унищожава чрез Христос, и всички се съединяват. Това 
съединение се открива в това, че ангели и човеци, под предводителството на Христос 
заедно се борят против дявола и против всичко, което грехът внесе в природата на 
човека и на земята. И като следствие от такова единение под един глава ще бъде 
образуването на едно обширно духовно царство, състоящо се от ангели и святи хора. 
 Ст. 11. Наследницы сотворихомся (ejklhrwvqhmen) - получихме наследство по 
жребие. Апостолът говори, че християните са наследници на обетованието не по 
произход 
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от Авраам, а по избор Божи, като че ли случайно, понеже избирането по жребие у 
евреите се считало указание на волята Божия. Или пък - християните са призвани да 
бъдат жребие Божие, както древният Израил бил достояние (klh̀roV) Божие (Втор. 4:20; 
9:26-29). А за да не би избирането или призванието към спасение се покаже случайно, 
апостолът прибавя: прежде наречени (proorisqevnteV - предопределени, предназначени) 
бывше по прозрению (provqesin - предложение, решение) Божию (в гръцкия текст няма 
тази дума) вся действающаго. 
 Ст. 12. Прежде уповавшимъ во Христосъ. Се разбират юдеите, които и до 
пришествието на Христос се надявали на Него. 
 Ст. 13-14. Знаменастеся (ejsfragiJsqhte) Духом обетования. Апостолът не веднъж 
сравнява приемането на Св. Дух със запечатване, което се извършва от владелеца за 
означаване принадлежащата нему вещ. Иисуса Христос, като ни изкупил и направил 
Своя собственост, в знак на това снабдение (собственост, достояние) и в залог на 
нашите права върху Божието наследство, което ние трябва да получим чрез Христос, 
праща ни Св. Дух. По такъв начин приемането от нас на Святия Дух служи от една 
страна като печат, утвърждаващ нашата принадлежност на Иисус Христос, от друга, за 
нас, залог за изпълнението на обетованието за наследство. Тъй че, както забелязва св. 
Златоуст, ние получихме само залог, а не цялото наследство, понеже не сме изпълнили 
всичко, което се изисква от нас. Самото запечатване от Святия Дух става не в 
тайнството кръщение, макар и там да се дава благодатта на Св. Дух, възраждаща човека 
за живот свят и духовен, - а в тайнството миропомазание, в което се предават даровете 
възрастващи и укрепяващи за същия духовен живот, и което поради това е съвършено 
отлично от тайнственото кръщение. 
 

2. Благодарствена молитва на апостола  
по повод обръщането на ефесяните (1:15; 2:10). 

 
 След като посочи високите права, придобити за нас чрез изкуплението на Иисус 
Христос, апостолът обръща своя поглед и върху ефесяните, които повярвали в Христос 
и, следователно, станали участници на дарените от Него блага, и благодари за тях на 
Бога (1:15-16). От Бога Отца той изпросва за тях дух на премъдрост, за да познаят те 
богатството на Неговото наследство и могъществото на Неговата сила, с която Той 
превъзнесъл Иисус Христос, главата на църквата, по-горе от всички и 
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всичко (17-23). А заедно с Христос, възкръснал и превъзнесен, Бог, по Своята благост, 
възкресил и превъзнесъл и нас, умъртвените от греховете (2:1-7). Това възкресение от 
греховете или спасение се дава чрез благодатта Божия за вярата, а не за делата, и ни 
прави нова твар в Христос (8-10). 
 Ст. 17. Богъ Господа нашего. Както Сам Спасителят, след възкресението, 
говорел на Магдалина: восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему и Богу Моему и Богу 
вашему (Йоан 20:17), така и св. Павел нарича Бога Отца Бог на Господа наши, като има 
предвид Неговото човешко естество. Макар лицето в Спасителя да е едно - лице на 
въплътения Бог Син, но в мислите не трябва да бъде поглъщано Неговото човечество от 
светлостта на Божеството; и Сам Той благоволил да говори за Себе Си като за човек, а 
Дух Свети и на апостолите внушавал да правят това. 
 Ст. 18. Просвещенна очеса средца вашего, се подразбира да дасть Богъ. Сърцето 
се нарича средоточие на духовните сили на възродения човек, духовен или вътрешен 
човек. В Св. Писание сърцето твърде често се сравнява с окото (Мат. 5:8), което може 
да съзерцава всичко духовно и Самия Бог. Просветата на сърцето е просвета на целия 
вътрешен човек и на неговата способност да възприема откриваното и подаваното от 
Святия Дух (Мат. 6:22-23). - Богатство славы достоячия (klhronomivaV) Его во святыхъ 
- богатството на славното Негово наследство за светиите. 
 Ст. 19. И кое преспеющее (ujperbajllon - безмерно) величеству силы Его въ насъ 
верующихъ по действу державы крепости Его - и как е безмерно величието на 
Неговото могъщество в нас, вярващите по действието на Неговата държавна сила. 
 Ст. 20. Юже содея (която прояви, с която въздейства) о Христе, воскресивъ Его 
отъ мертвыхъ. За показване могъществото на силата Божия и за изобразяване 
правотата на вярващите, именно, какво славно наследство те могат да очакват за себе 
си, апостолът указва на славата и възвеличаването на Иисус Христос, Който е наш 
глава, представител на цялото човечество. А където е главата, там е и тялото. А според 
учението на апостола се открива, че Иисуса Христос по човечеството Си седи отдясно 
на Бога Отца, че Той е по-горе от всички духове небесни и от всичко, което се слави 
сега или ще бъде славно в бъдеще. 
 Ст. 21. Начальства, и власти, и силы, и господства. Това са имената на 
ангелските чинове, които, въз основа 
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на указанията в Св. Писание, църквата счита девет: ангели, архангели, начала, власти, 
сили, господства, престоли, херувими и серафими. Всякаго имене. Според св. Златоуст, 
тук се подразбират имената на онези небесни сили, които нам са още неоткрити и 
неизвестни. 
 Ст. 22-23. И Того даде главу выше всехъ церкви, яже есть тело Его. Някой би 
могъл да помисли: нека човекът в лицето на Спасителя да е застанал по-горе от всичко; 
но за нас каква полза от това? - Ползата е тази, че Бог, като възвисил тъй нашето 
естество в лицето на Спасителя, не откъснал Него от нас, но Го поставил глава на 
църквата (на вярващите), която е Неговото тяло. Ако достойнството на главата се 
отразява върху тялото, то възвишаването на главата е възвишаване и на тялото, т. е. на 
нас всички вярващи, съставящи тялото на църквата. Какво въодушевление за 
осъзналите това! Св. Златоуст и възклицава при туй: “Ах! И църквата къде Той 
възвисил? Като я повдигнал, като че ли с някаква машина, Той я възвел на висота 
велика, и я турил да седне на същия престол: понеже дето е главата, там е и тялото”. 
Выше всехъ (ujpevr pavnta). Под pavnta се разбират всички класове същества. От тук 
цялата мисъл е: всичко на Него е покорено, но Той е само глава на църквата; 
обикаляйки всички други твари, Бог Го направил глава само на църквата, Го съединил в 
жив съюз само с вярващите. Исполнение Исполняющаго всяческая во всехъ. Туй е 
еднозначещо с: въ томъ живетъ всяко исполнение Божества телесне. (Кол. 2:9). 
Мисълта е такава: Бог даде такава глава на църквата, която е по-горе от всичко; защото 
сама е пълнота на божеството, пълнота на Оногова, Който със Себе Си изпълня всичко. 
 Гл. 2, ст. 1. И васъ сущихъ мертвыхъ прегрешенми (paraptwvmasi) и грехи 
(ajmartiJaiV) вашими. - Васъ зависи от сооживи чрез Христос (ст. 5). Между тях стои 
вметната пояснителна реч, изобразяваща греховната мъртвост (ст. 2 и 3). Трябва да се 
знае, че и грехът (съзнателното престъпление) и прегрешението (неволното, 
бесъзнателното престъпление), - всяко нарушение на волята Божия, била тя в съвестта 
изказвана, или в писания закон изобразена, - произвежда духовна смърт. Оброцы греха 
смерть - говори същият апостол на друго място (Римл. 6:22). От тази смърт апостолът 
представя умъртвени първо езичниците. Те били живи по тяло, живи били и по душа: 
действали, разсъждавали, преуспявали в изкуствата, в житейските и гражданските 
порядъци. Но мъртви били по дух, мъртви за Бога и за живота, угоден на Него. 
Греховете ги отделили от Бога, и те станали мъртви. Грехът, щом 
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става властник над човека, умъртвява неговия дух. Както телесната смърт е прекъсване 
на телесния живот, така с влизането на греха в човека се подсича коренът на вътрешния 
живот - живота на духа, който е от Бога. В грешника предаден на греха, чувствените 
склонности и душевните страсти все повече и повече вземат връх над висшите духовни 
искания и ги потискат до толкова, че светлината на духовния живот съвсем накрая 
угасва. Заедно с това вехне и телесният живот от нарушаване целостта на човешкия 
живот и пресичане правилните нейни отношения към върховния източник на битието и 
живота. Оттук са болестите, страданията и ранната смърт. Така щото, не само духовно, 
но и телесно грехът убива, - и не едно само лице, но нерядко цял род, щом той усърдно 
служи на греха. От тук и пресичането на родовете. 
 Ст. 2. По веку мира сего - по пагубните за душата светски обичаи, по които ходят 
всички светолюбци, заети от единствената грижа - да устроят своето земно временно 
щастие. По князю власти воздушныя. Попрището, сцената, на която се разкрива грехът, 
е светът; привеждащият всичко в него в движение - е дяволът. Който по веку мира ходи, 
той ходи по дявола, когото Господ нарекъл княз мира и века (Йоан 12:31; 14:30). 
Апостолът го е нарекъл: княз власти (властен началник) воздушныя (във въздуха 
живеещ). Или под думата власть можем да разбираме чин зли духове, както и сред 
светите ангели има чин, наречен власти. Обобщавайки това название, можем под 
думата власт да разбираме колективно всички духове, - или царството на злите духове, 
на които княз е сатаната, и които всички и с княза си живеят във въздуха. По-нататък в 
това послание апостолът ги нарича духи злобы поднебесний (Еф. 6:12). От небето 
изхвърлени, на земята те нямат твърда опора, скитат се бездомно и разсеяно във 
въздуха, откъдето нападат хората, и поддаващите се увличат в зло. С това добре се 
изразява нетвърдостта и непостоянството на сатанинската власт, - а може би и нейната 
ефимерност, т. е. че тя цялата е мечтателна, основана не на нещо съществено, а на 
измама, прелъстявания, призраци. 
 Ст. 3. И бехомъ естествомъ чада гнева - бяхме достойни за гняв и крайно 
наказание. Така и антихриста, апостолът нарича сын погибели (ІІ Сол. 2:3), т. е. достоен 
за гибел. По тълкованието на Икумений и Теофилакт, думата естествомъ стои вместо - 
истински, неизменно (ajlhqẁV kai;gnhsiJwV). 
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3. За съединението на юдеите и езичниците  
в Христос (2:11; 3:21). 

 
 Великата Божия благост устроила делото на спасението така, че чуждите до сега 
един за други езичници и юдеи се съединили в едно тяло чрез плътта на Христос, която 
разрушила враждата между тях и донесла на всички мир и достъп към небесния Отец 
(2:11-18). Съединените помежду си в християнството юдеи и езичници съставят една 
църква, едно здание, имащо в основата си апостолите и пророците над краеъгълния 
камък Иисус Христос, и се заякчават от един дух (19-22). Апостол Павел е по 
предимство известител на тази тайна за призванието на езичниците към наследяване 
царството Божие заедно с юдеите (3:1-7). При мисълта, че той е оръдие на 
призоваването на езичниците и известител на тайната на домостроителството пред 
небесните сили, апостолът благодушно пренася всички скърби и моли ефесяните да не 
падат духом, като гледат на тях (8-13). Накрая, като изпросва от Бога за тях укрепване в 
любовта, той въздава слава на Оногова, Който може да даде повече, отколкото от Него 
просят (14-21). 
 Гл. 2, 11. Глаголемии необрезание отъ рекомаго обрезания во плоти 
рукотвореннаго. Евреите наричали езичниците необрязани, но сами имали само 
плътско обрязване. Апостолът иска да каже, че не онова трябва да се счита езичество и 
необрязване, което е по плът, но онова, което е по дух. Така евреите, обрязвайки се по 
плът, нямали обрязване по дух (Римл. 2:29) и, следователно, били духовни езичници. 
 Ст. 12. Апостолът изтъква, в какво именно се състояло езичеството и по що се 
отличавало от юдейството. Езичниците 1) нямали Христос - Спасителя и Примирителя 
с Бога; 2) били отстранени, отдалечени (отчуждени) от Израиля, който представял 
външното Божие царство на земята; самото понятие отстраняване указва на това, че 
езичниците по-рано принадлежали към туй царство; 3) лишени били от заветите на 
обетованието. Това е вече вследствие отдалечаването от съюза с Израиля, който един 
получил обетования; 4) а вследствие нямането на Спасителя те нямали и никаква 
надежда; 5) накрая, по това свое състояние, те трябвало да се наричат безбожници, 
понеже нямали истинско понятие за Бога. 
 Ст. 14-16. Той бо есть миръ нашъ, мир между вас езичниците и нас юдеите, 
които сега съставяме църквата. Още във Вехтия завет, Спасителят е наречен князь мира 
(Ис. 9:6). Ангелите приветствали Неговото рождение с 
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мир на земята. (Лука 2:14). Разбира се, в единия и в другия случай се разбира мир 
всестранен, защото има мир вътрешен в съвестта, мир с Бога, умиряване на всички 
движения в душата. В речта на апостола тук макар да се разбира и мирът с Бога в 
съвестта, но пряката му мисъл е - за съединението на раздвоеното човечество. В 
религиозно отношение то се разпадало на две половини, които рязко се различавали и 
били непримирими. Христос Господ обоя сотвори едино - едно общество, в крепък 
съюз свързано, в съюз жив, сърдечен, душевен, в който всички членове взаимно си 
съчувстват и състрадават. Как това е направил Той? Като отменил онова, което служело 
като причина на раздяла, и като изпълнил двете половини с нови общи начала и сили за 
живот според Бога, които сливали душите им в едно. Средостение ограды разоривъ. 
Ограда на Божия народ бил законът, по който те на Бога служели и угодявали, и с който 
се оправдавали пред Него в църквите. Но този пък закон се явявал стена, която 
отделяла Божия народ от всички други народи, така че нито едните, нито другите никак 
не могли да се смесят. Господ Иисуса Христос разрушил това оградно средостение, 
тази вражда (закона), т. е. причината на враждебността между двете половини на 
човешкия род, със Своята плъть, т. е. както е по-горе, със Своята кръв. Външният 
вехтозаветен чин за богоугодяване - законъ заповедей (сборника с обредови 
предписания: гледайте дните, времената и годините; или: не се докосвай, нито вкусвай, 
нито пипай и пр.) Иисус Христос заменил ученьми (ejn dovgmasi) - с новите истини, с 
новия закон за живот в Христос Иисус, изказващ се в две думи: вярвай и люби - и ще 
бъдеш спасен. Това е dovgma - същността на живота в Христос Господа. Не стихийно 
служение, не външна обредност иска Спасителят, а богоугоден строй на вътрешен 
живот, слагащ се от образа на мислите, чувствата и разположенията. Никакво външно 
положение не може да ограничи и колебае туй духовно служение. И това е - 
поклонението на Бога с дух и истина - и езичниците имали външен религиозен чин, 
който и те отхвърлили, като пристъпили към Господа с вяра. По такъв начин - 
външното цяло е хвърлено и от юдеите и от езичниците, а след това и от двете 
половини е приет еднакъв строй на вътрешен живот. Вътре те се съединявали чрез 
единомислие, едночувствие, еднонравие: тук се закрепял между тях траен мир. Но пък 
в туй са получили и нови начала на живот за тях двамата, слети в едно. Тъй новият дух 
на живот в Христос Иисус, прониквайки и едните и другите еднакво, творял мир, и от 
двете половини  
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създавал единаго новаго человека, или ново човечество, чийто родоначалник и глава е - 
Христос Господ. Но, преди да примири юдеите с езичниците, Иисус Христос примирил 
едните и другите с Бога в Своето тяло, което принесъл в умилостивителна жертва за 
всички на кръста. Убивъ вражду - не онази вражда, за която по-горе се каза в думите: 
вражду (обредовия закон - причината на враждебност между юдеите и езичниците) 
плотию Своею, - но враждата, която грехът издигнал между хората и Бога. Тази вражда 
е убита чрез кръста; и вярващите, враги бывше (Римл. 5:10), се примиряват чрез него с 
Бога. Това именно примирение с Бога примирило тях и помежду им. 
 Ст. 19-22. Три сравнения употребява апостолът, за да обясни, колко близко 
застанали до Бога ефесяните, които иногда били далече, били чужди от заветъ 
обетования и отчуждени от жития Исраилева: станали сожители (sumpolìtai - 
съграждани) святымъ (на избраните Авраамови чада), станали свои, домашни (приснии 
- oijkei`oi) на Бога, дори повече - станали жилище Божие. Църквата Божия и във Вехтия и 
в Новия завет се представя под образ на здание - дом или храм. Църквата е - храм на 
вярата. Вярата основали и утвърдили на земята апостолите, като се опирали на 
пророците. Апостолите стоят по-близко до нас и осезателно видели истината; 
пророците стоят по-далече и истината видели отдалече, в образи, които добре 
представяли истината, но и я закривали, като оставяли място за гадания дори и за 
самите пророци - как и кога всичко указвано ще се сбъдне. Поради това апостолите и са 
поставени напред. Апостолите предлагали проповед от лицето на Спасителя, но заедно 
с това се опирали и на пророческото слово, като на по-известно. Ние сега почиваме с 
вярата на апостолското слово, подкрепяйки се и от пророците. Наздани - надстроени, 
образувайки корпуса на зданието. Както зидарите взимат камък, одялват го и го полагат 
в зданието, дето и както подхожда, - така апостолите и пророците с проповедта, като с 
ръка вземат душите и народите, обдялкват ги със секирата на благодатта съобразно 
характера на зданието и ги слагат в зданието на църквата. Тъй камък по камък се реди, 
слой на слой се налага, и зданието расте високо. На основание апостолъ и пророкъ, т. е. 
на Вехтия и Новия завет, на онова, което предсказвали пророците, което се изпълнило и 
за което проповядвали апостолите. Сущу краеугольну Самому Иисусау Христу. Не един 
ъгъл, а всички ъгли - и в зданието и в основата - обхваща и държи Христос Господ. Той 
съединява пророците и апостолите. В Него се осъществява пророческото слово; Той 
пък е съдържание и на апостолското слово. Апостолът 
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нарича Христос краеъгълен камък, за да изтъкне, че в църквата всичко е от Него, не 
изключвайки самите апостоли и пророци, че Той всичко държи, понеже, по думите на 
Св. Златоуст, краеъгълен камък се нарича онзи, който поддържа и стените, и основата, 
на които се крепи цялото здание. В обикновените здания има четири такива камъни. - 
Всяко здание (oijkodomhv) - всяко здание. Составляемо (synarmologoumevnh) - 
хармонизирано, бидейки стройно слагано. Растетъ - все повече и повече се възвишава. 
Църквата Христова е църква на всички векове. И при апостолите за нея се говорело, че 
расте; и сега - не иначе може да се каже, освен расте. И до свършека на вековете тя ще 
расте. И онези, които минали в другия живот, са в църквата, и тези, които живеят, са в 
църквата. Апостолът не прави разлика между тях. Църквата е една. 

Гл. 3, ст. 1. Юзникъ Иисуса Христовъ о васъ языцехъ. Св. Лука разказва (Деян. 
21:28), че първа причина за хвърлянето на ап. Павел в затвор било негодуванието на 
юдеите, задето той учел против Мойсеевия закон, подозрението в това, че той въвел със 
себе си в храма елини. И по-късно Павел се подлагал на всевъзможни нападения от 
страна на юдеите главно за своята проповед между езичниците. Затова справедливо 
могъл да каже, че той станал затворник заради тях. 

Ст. 3. Якоже преднаписахъ вмаль. Посочва на казаното по-горе (1:9-10) за 
тайната на откритото на него благовестие. 

Ст. 4. О немже чтуще можете разумети. Съдейки по написаното, можете да 
заключите как определено и пълно разбирам аз тайната Христова. Макар написаното да 
е малко, но то е достатъчно, за да можете да направите такъв извод за достойнството на 
моето познаване на тайната. 

Ст. 5. Во инехъ родехъ - в други поколения, в предишните векове, времена. Под 
пророци тук се разбират вехтозаветните, понеже и чрез тях била открита тайната на 
спасението. 

Ст. 6. Быти языкомъ снаследникомъ и стелесникомъ и спричастникомъ 
обетования. Тайната на откровението се състояла в това, че и езичниците трябвало да 
станат наследници на обетованието; за да покаже техните права, апостолът прибавя, че 
те чрез благовестието се съединили в едно тяло (suvsswma) с юдеите и, следователно, 
станали участници в самото обетование за Христос. 

Ст. 10. Да скажется ныне началомъ и властемъ на небесныхъ (на небесата) 
церквию многоразличная премудрость 
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Божия. Не само на човеците не била откривана тази тайна (ст. 5), но и ангелите не я 
знаели. И те узнават за нея после, от самото дело на явяването й в човечеството, от 
самото устроение на църквата. Апостолът иска да каже, че това дело е тъй величествено 
и дивно, че когато се устроила църквата от юдеи и езичници, под главата Христос, и 
небесните сили се изумили, като видели в туй многоразличната Божия премъдрост: 
подобно на онова, както, по думите на Йов, когато били направени звездите, с велик 
глас възхвалили Бога всички ангели Божи. На друго място същият този апостол за 
великата тайна благочестия, че Богъ явися во плоти, между чертите на величието 
поставя и онова, че Той показася ангелам, и туй след проповядването между 
езичниците и след възнесението в слава (І Тим. 3:16). Главата на църквата във всичката 
Му богочовешка слава видели ангелите, когато Той възседнал отдясно на Отца и 
започнал да привлича към Себе Си всичко - и земно, и небесно. Тук и им се открила 
многоразличната Божия премъдрост, в устроението на църквата и в съединяването 
всичко в Христос. И ап. Петър свидетелства, че в тайната за спасението на всички в 
Господа не само пророците се вдълбочавали, като желаели да си уяснят скритите й 
страни, но и ангелите желаят в нея да проникнат (І Пет. 1:12). Не всичко и за тях е ясно 
дори и тогава, когато е вече приведено в изпълнение, а възбужда само изумление от 
многоразличната Божия премъдрост. Открива им се тази премъдрост не чрез проповед 
сред тях от лицето на църквата, но чрез самото нейно устрояване. 
 Ст. 11. По предложению векъ - по предвечното определение. 
 Ст. 15. Из Него же всяко отечество именуется - моля Господа Иисус Христос, 
Който е Отец на ангелите и човеците, Който и за ангелите и за хората има отеческо 
попечение. Блаж. Теодорит пише: “Бог е в собствен и автентичен смисъл Отец. Понеже 
не е бил по-рано син, а после да е станал отец, но всякога е Той Отец и Отец по 
естество. Другите отци, както плътски, тъй и духовни, отгоре получили туй име”. 
 Ст. 16. Въ внутреннемъ человеце (гл. ІІ Кор. 4:16). Вътрешен човек апостолът 
нарича новия възродения чрез благодатта вярващ, който постоянно се бори с външния, 
т. е. с греха, живеещ в плътта. 
 Ст. 17. Вселитися Христу. Да се укрепим във вътрешния човек, значи - да 
приготвим в себе си жилище на Христос. Укрепилият се във вътрешния човек прилича 
на 
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домакин, който прибрал и привел в порядък къщата, всичко очистил, осветил, с 
аромати напръскал, и чака гостенина. И на Господа е приятно да дойде у такъв, и за 
домакина е радостно да посрещне и приеме Господа. Понеже утвърдилият се вътрешно 
е онзи, който, като завладял себе си, надделял на страстите и ги изгонил, и във всяка 
добродетел се укрепил. За такъв и Сам Господ говори: Отецъ Мой возлюбить его, и к 
нему приидемъ и обитель у него сотворимъ (Йоан 14:23; 21). 
 Ст. 18. Что широта и долгота и глубина и высота. С тези думи се означава или 
величието на делото на спасението и пълнотата на Божията любов към нас, явена в 
него, или разните страни на това домостроителство. Преспеющую разумъ - 
надминаваща разума. Да исполнитеся во всяко исполнениен Божие - да бъдете 
изпълнени с всякаква добродетел, с каквато е изпълнен Бог. 
 

Нравствена част. 
 

1. Съвети за единодушие във вярата (4:1-16). 
 

След като указа на ефеските християни Божията премъдрост в тяхното 
призвание, апостолът ги моли да постъпват съобразно с това звание, в което са 
призвани, и преди всичко да пазят единството на духа в съюза на мира, към което 
трябва да бъдат подбуждани от обстоятелството, че те всичко имат едно: и вяра, и 
кръщение, и Господа (4:1-4). Разнородността пък на даровете и служенията в църква не 
противоречи на единодушието, а напротив още повече указва на необходимостта на 
съюза между християните, както разнородността на членовете не пречи на тялото да 
расте и закрепва от тяхното взаимно съдействие (7-16). 

Ст. 1. Достойно ходити звания. Под звание се разбира християнското. След като 
указа по-горе висотата на това звание, апостолът и с молба и с посочване на своите 
окови увещава ефесяните с достойнство да изпълняват своето призвание. 

 Ст. 3. Тщащеся, (стараейки се) блюсти единение духа въ союзе мира. Апостолът, 
като че ли така говори: да бъдете смирени, кротки, да понасяте неприятностите, да 
търпите един другиго и да си помагате взаимно - всичко това е такъв начин на 
действане, който е в сила да поддържа между вас мира, да ви държи в съюз. Но вие не 
само за това се старайте, щото мир да има, но щото при този мир, в този съюз на мира, 
да има у вас и единение на духа, да бъдете със сърцата си съединени, да има у вас един 
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дух, една душа. Единение (ejnovthV) собствено значи единство, еднаквост. Ако разложим 
духа на неговите съставни духовни части - мисли, стремежи, вкусове, то единството на 
духа ще означава единомислие, единонравие, единодушие. В такъв случай в речта на 
апостола получаваме заповед за туй - всички да пазим един образ на мислите и 
възгледите, едни разположения, намерения, желания, едни чувства и съчувствия, в едно 
и също нещо да намираме всички удоволствие, с една дума, вътрешно никой с нищо да 
не се различава от другите. Това единство на вътрешното настроение ще заякчи всички, 
ще закрепи между всички съюза, който ще даде трайна основа на ненарушимия мир. 
Съюзът на мира е - външна страна; а единството на духа - негова душа. Само по такъв 
начин от всички може да се състави едно тяло. 

Ст. 4. Едино тело, единъ духъ. Речта е елиптична. Всички християни представят 
от себе си едно тяло, съединено с главата Христос и одушевено от един Св. Дух; затова 
и в живота те навсякъде трябва да проявяват единство на мислите и чувствата. Образът 
се взима от тялото. 

Ст. 6. Надъ всеми означава, че Бог над всички вярващи особено надзирава, над 
всички тях стои с особено попечение и любов като над синове; чрезъ всехъ означава, че 
Бог, като преизпълня всички вярващи, чрез тях действа, те са покорно оръдие, 
съзнателно предало се на Неговото вседействие, тогава когато другите всичко сами се 
опитват да вършат, а на Бога не дават място да действа в тях; во всехъ означава, че Бог 
почива в тях и с благоволение, и с любов, и със спокойствие. Той е спокоен за тях, 
понеже целите Му в тях се постигат. 

Ст. 7. Дадеся благодать по мере дарования. Различните степени духовни 
дарования не трябва да водят към разделение и раздор, понеже всички разнообразни 
дарове се дават от едного - Христос, и не за лична полза, а за в полза на цялото тяло - 
църквата. Всеки получава от Христос благодат и дар на Св. Дух в такава мярка, в 
каквато е било угодно било на Господа. С полученото всеки да служи на другия, и по 
такъв начин ще се намира в живо и дейно с всички общение. 

Ст. 8. Темже глаголетъ (затова и говори Писанието): воздешеа на высоту, 
пленилъ есть (hjcmalwvteusen) пленъ, и даде даяния въ человецехъ. Тук апостолът 
пояснява и доказва, че раздавач на благодатта е Господ Иисус Христос. Известен бил на 
всички християни ходът на  
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изкупителното дело, именно, че Сина Божи слязъл на земята, въплътил се, пострадал, 
умрял на кръста, възкръснал, възнесъл се на небето и седнал отдясно на Отца. Но 
вярващите в Него не оставил сираци, а, според както обещал пред страданията, им 
изпратил Святия Дух - източника на всички благодатни дарове. Преди прославянето на 
Спасителя, Светия Дух го нямало на земята. След като Христос се прославил, след като 
получил славата, която имал у Отца преди да съществува светът, слязъл на земята и 
Сятия Дух. Святия Дух е - източник на благодатните дарове; но понеже Христос - 
Главата - Сам си гради тялото на църквата, то и мярката на дарованието определя Той 
Сам - кому един, кому два, кому пет таланта. Но на всичко това апостолът намира 
предуказание във Вехтия завет. Как Господ, като се възкачил на небето, раздава 
благодат всекиму по мярката на дарованието - за това нещо Св. Дух указал на св. Павел 
предобраз в шествието на Бога, Който извел израилтяните из Египет, прекарал ги през 
пустинята, пленил след това за тях обетованата земя и я раздал на Израилевите синове. 
Това шествие се възпява в 67-ми псалом, където раздаването на 12-те колена пленената 
земя се изобразява така: возшелъ еси на высоту (в Ханаанската земя), пленилъ еси 
плечъ: приял еси (превзел си и раздал си) даяния въ человецехъ. тези думи и прилага 
апостолът към Спасителя. Какъв плен пленил Господ? Когато се говори за плен, 
обикновено се подразбира първо пленени лица, а след това се доподразбира и плячка. 
Кого пък пленил Господ и каква плячка взел? - Пленил нашите врагове - дявола, 
смъртта, греха, ада, и отнел от тях всички, които те били пленили и държали под своето 
тиранство. От кръста Спасителят слязъл в ада, и извел от там патриарсите, пророците и 
праведниците, и ги въвел в царството Си. След възнесението на Господа те първи 
съставили небесното тяло на църквата под главата Христос. И над целия човешки род 
тези врагове изгубили властта; така че, щом някой повярва в Господа, те веднага 
отстъпват, или биват отблъсквани от повярвалия. - Но понеже апостолът на това място 
говори за раздаването от Господа на благодатта, и като пояснение на туй привежда 
място за взетия от Него плен, то под плен тук по-право е да се подразбират вся 
божественныя силы, яже къ животу и благочестию, - всичко, което е придобито за 
нас от Господа по плана на извършеното от Него спасение: прощение на греховете, нов 
живот, благодатни дарове, осиновяване, вечно блаженство. Тези деяния Той дава на 
всички пристъпващи към Него с вяра и винаги пребъдващи верни във вярата. 
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 Ст. 9-10. А еже, взыде, что есть, точию яко и сниде прежде въ дольнейшия 
страны земли - а се възкачи, какво друго да означава, ако не това, че Той и слезе преди 
в преизподните места на земята. В 8-я стих апостолът казва, че Спасителят по Своя 
воля раздава благодатните дарове. Сега същата мисъл по-пълно разяснява, като 
прибавя, че Той е властен така да действа: понеже навсякъде е бил, навсякъде е сложил 
Своя печат и всичко изпълва. Той не от земята само се изкачил на небето, но първо 
слязъл на земята и минал в най-долните страни (в ада), по-долу от които няма, а после 
се изкачил по-горе от всички небеса, така високо, че вече и няма къде по високо да се 
възкачи. Собствено възкачване на небето и можем да приписваме само на оногова, 
който и слязъл от небето, както говори и Сам Господ: никтоже взыде на небо, токмо 
сшедый съ небесе, Сынъ человеческий, сый на небеси (Йоан 3:13). - Сшедый, той есть и 
возшеаый превыше всехъ небесъ. Блаж. Теодорит говори: “Не един слязъл, а друг 
възлязъл, но един и същи, - макар да слязъл без плът, а се възкачил с плът”. А блаж. 
Йероним пише: “Това място поражава Евиона и Фотина. Понеже ако възкачилият се на 
небето е оня същият, който и слязъл преди от небето, то как може да се говори, че 
Господ наш Иисуса Христос не съществал преди Мария, а взел да съществува след нея. 
Поражава то също така и ония, които в безумието си измислили два сина, именно Син 
Божи и Син човешки1. Понеже тук твърде ясно се говори, че възкачващият се и 
слизащият е един и същ”. Така щото, Който всичко изпълнява, над всичко владее, 
всичко в ръцете си държи, Той е и властен да раздава благодатта по волята Си. 
 Ст. 11. По-горе, в 7-ми стих, се говори за това, че на всеки християнин се дава 
тайнството миропомазание, а тук се говори за особените благодатни дарове на някои 
лица, които чрез ръкополагане (І Тим. 4:14; ІІ Тим. 1:6; Евр. 6:2) били назначавани за 
ръководители на обществото. На първо място ап. Павел поставя апостолите, понеже те 
имали всичко. Това са собствено 12-те, с присъединяване към тях и на св. Павел - 
очевидци на Господа, свидетели на Неговото възкресение, от Него непосредствено 
пратени и преизпълнени с всички дарове на Св. Дух. Те са и пророци, те са и 
благовестници, те са и пастири, те и дарования на изцерения имали - всичко в тях било 
съвместно и чрез тях вложено в църквата. На тях и слязъл Святия Дух в цялата Си 
пълнота, и чрез тях преминал в църквата, която и я 
 
----------------------- 

1 Такова нечестиво учение принадлежи на Несторий. 
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преизпълва. Те са канали на благодатта, която се изляла върху цялата вселена. Чинът на 
апостолство в онази сила, както той бил в първите апостоли, е неповторяем. И не е 
необходимо това: понеже апостолите всичко вложили в църквата. На нея предали 
цялата истина, която им откривал Божият Дух; на нея предали тайнствата за осветяване 
на верните, и в нея учредили пастирството, - прякото приемство на апостолството, 
чийто дълг е - да пази вложеното от апостолите в църквата, да държи туй в действие 
над всички и в цялото християнско общество. Църквата живее с апостолските 
съкровища и с благодатта, която се изляла от тях и непрекъснато се прелива от род в 
род. Ако някъде този ток е пресечен, там няма истински живот в Христос Господ. - На 
второ място идат пророците - не вехтозаветните, а онези, които се явявали в новата 
благодат - лица с особен дар да предвиждат бъдещето (Деян. 11:27-28; 13:1; 21:10). - 
Трето място заемат благовестниците - чрез слово или писание. Такова име носили не 
мнозина. Тяхното служение, вероятно, се състояло главно в проповедта на евангелието. 
Такъв бил дякон Филип (Деян. 21:8) и признатите от църквата четирима евангелисти. - 
На четвърто място са поставени пастирите и учителите, на които бил поверен целият 
народ и които били поставяни от апостолите по градовете и селата (Деян. 14:22-23). 
Според тълкуванието на блаж. Йероним, под пастири и учители се разбират едни и 
същи лица. “Понеже - пише той - апостолът не казал: едни пастири, други учители, но: 
едни пастири и учители, давайки ни да разберем, че това са едни и същи лица, и 
научавайки, че който е пастир, той трябва да бъде и учител, и че в църквите не трябва 
да взима върху себе си пастирството онзи, който не може да учи пасомите”. 
 Ст. 12. Къ совершению святыхъ въ дело служения, въ созидание тела Христова. 
Всички служения в църквата - апостолство, пророчество, учителство и пр., имат за цел 
да усъвършенстват вярващите (святыхъ) и да ги приготвят за делото на служението, за 
да могат да създадат, да образуват от себе си едно тяло Христово - църквата. Това 
съграждане на църквата и е дело на служението, към която се готвят вярващите. 
 Ст. 13. Тук апостолът възлага на пастирите три дълга, три цели за постигане. 
Първият дълг е - да градят тялото на църквата чрез присъединяване към нея на нови 
вярващи, докато се стигне до там, че у всички да бъде една вяра и еднакво познаване на 
Сина Божи: една вяра, - щото да не останат повече нехристияни; едно  
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познаване на сина Божи, - щото и между християните да няма разногласие, а всички 
еднакво да разбират, що е Син Божи и що е спасителното дело, извършено от Него на 
земята, както и онова, как може и трябва всеки да го усвоява. Вторият дълг на 
пастирите е - да усъвършенстват вярващите, да продължават неуморно да се трудят над 
тях, докато всички и всекиго не направят мъж съвършен. Всеки вярващ в началото, като 
дете, е несъвършен в знанието, не е твърд в правилата на живота. Трябва да се постави 
на краката и в едното и другото отношение, трябва да се направи, щото всички 
деятелни негови сили да бъдат в пълно развитие, така щото всеки, каквото дело и да му 
се случи, да умее и силен да бъде да го извърши, както трябва, в съвършенство. Под 
мужа совершенна трябва да се разбира съвършенство, или последен предел на деятелен 
живот. Третиятъ дълг на пастирите е - с молитвени, осветителни и тайнствени 
свещенодействия да възведат всичко в духовно богообщение, щото Бог да бъде във 
всички и всички в Бога; пастирите да продължават да извършват това дело на служение, 
докато всички вярващи, съвършено очистени чрез деятелен предварителен живот, да се 
издигнат в състоянието на съвършено успокояване в Бога и, като представят себе си за 
достойно жилище на Бога, да имат Него в себе си поселен. Това и е мера возрастта 
исполнения Христова. За Христос Иисус апостолът говори, че в Него живее исполнение 
Божества телесенъ. И за християните Сам Спасителят говори: аще кто любитъ Мя, 
слово Мое соблюдетъ: и Отецъ Мой волюбитъ его, и къ нему приидемъ и обитель у 
него сотворимъ (Йоан 14:23). Ето мярка на възраст, съответстваща на пълнотата 
Христова. 
 Ст. 14. Апостолът до тук показва длъжностите на пастирите-ръководители. А от 
този стих до 16-я се обръща към пасомите, на които като, че ли говори: пастирите са 
само указвачи и, без вашия собствен труд, нищо за вас не могат да направят. За да 
могат те да ви въздигнат във възраст исполнения Христова, трябва и сами вие да 
възревнувате да растете в Христос. Влающеся (kludwnizo;menoi) - клатушкани, 
вълнувани; скитающеея (periferovmenoi) - носени, влечени и тук и там. Во лжи 
человечестей - ejn th̀/ kubeiva/ (kubeiva - шахматна игра) tẁn ajnqrẁpwn - да не бъдем 
играчка на човешките хитрости, или пък ние самите да не се занимаваме с тази игра, т. 
е. да не се увличаме от пуста суетност, да не се предаваме на случайности, без да имаме 
постоянни правила на живот. Въ коварстве козней льщения (ejn panourgiva/ pro;V th;n 
meqodeivan th̀V plavnhV) - да не се намираме в коварство, което има за цел да увлече, да 
впримчи някого в порок или заблуждение. 
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Ст. 15. Истинствующе же въ любви (с истинска, искрена, нелицемерна любов) 

да возрастимъ всяческая въ Него (да отраснем всичко наше - и живот, и слово, и 
догмати да градим над Христос), иже есть глава - Христосй. 

Ст. 16. Главната мисъл е: из Него же (Христос) тело возращение тела творитъ 
- от Христос тялото (църквата) твори, извлича отрастването на тялото, т. е. своето 
отрастване. Всички други мисли са посредстващи. Първите прибавени думи: 
составляемо (sunarmologoujmenon - хармонизирано) и счиняемо (sumbibazo;menon - 
сглобявано, нагласявано) приличне указват характерната черта на организма, в който 
обикновено няколко органи, всеки на своето място, с особено назначение, хармонично 
се съединяват в едно и правят така, че тялото живее. Така Господ стройно съчетава 
Своето тяло - църквата. Думите: всяцемъ осязаниемъ подаяния - показват, как Господ 
си твори тялото. Подаяние е благодатното дарование на Св. Дух в кръщението и 
миропомазанието. Осязание подаяния означава, че благодатта действително се приема 
видимо и осезателно прониква в облагодетелствания; заедно пък с това тя прилага член 
към член, които, докосвайки се един до друг, чувстват и се усещат взаимно. Така се 
строи тялото на църквата. Но това се извършва - по действу въ мере единыя коеяждо 
части, когато всеки член действа така, както го е направила благодатта способен да 
действа, по мярката на дара. Всеки, като е приет в църквата, е получил дар и станал 
такъв, какъвто е сега в църквата. Но църквата ще има полза от него, когато той с дара си 
действа за нейното благо, не го затваря и не заключва в себе си, а на всички го 
посвещава. 

 
2. Съвети за духовно обновяване (4:17; 5:20). 

 
Единодушието във вярата и в поведението трябва да доведе християните до нов 

образ на действия. За да подбуди по-силно към такъв обновен живот, апостолът 
изобразява на ефесяните предишния езически живот, който достигнал до безчувствие, и 
като указва на призванието към Христос, говори, че то ги задължава да отхвърлят 
вехтия човек и да се облекат в новия, създаден по Бога (4:17-24). С такава обнова на 
живота са несъобразни лъжата, гневът, кражбата, празнословието и всички пороци и 
привички на дохристиянския живот (25-31). Ето защо апостолът ги моли да бъдат 
снизходителни един към други (ст. 32) и да подражават на Бога в любовта към 
ближните (5:1-2); да гледат да не познават нито един грях, понеже нито един грешник 
няма да влезе в царството Божие (3-5). Ефесяните трябва да се пазят 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

382 
 
от заблуждения и да не взимат участие в делата на тъмнината, трябва да скъпят времето 
и, назидавайки се с духовни песни, за всичко да благодарят на Бога (6-20). 
 Гл. 4, ст. 17. Въ суте уме ихъ. Тази суета апостолът вижда в това, дето 
езичниците изменили славата на нетленния Бог (Римл. 1:21-23). 
 Ст. 19. Въ нечаяние вложшеся (ajphlghkovteV) - като дойдоха до безчуствие. 
Състоянието на грешника апостолът сравнява с онази нечувствителност, която е 
свойствена на пияния човек, на парализирания, или на онзи, у когото измръзнала 
някаква част на тялото. В лихоимании - ненаситност, незнаене мярка в нищо, нито в 
придобиването на пари, нито в изнежения и разпуснат живот. 

Ст. 20-21. Познасте Христосъ, слышасте Его. Вярващите се намират в такова 
близко общение със своята глава, че могат да Го изучават и слушат непосредствено, - и 
това служи за тях като най-добро предпазване от нечистия живот. Думите: якоже есть 
истина от Иисусае трябва да бъдат поставени в скоби. 

Ст. 22-24. Вехтий и новый человек са две противоположни състояния на човека, 
който отначало се намирал под гнева и гинел в похотите, а после се е възродил по дух, 
започнал да живее по правда и света истина (Римл. 6:6). Ако ветхият човек затъмнил в 
себе си образа Божи чрез нечестие и неправда, то в противоположност на туй новият 
човек възстановява този образ чрез свят живот и правилна вяра в Бога. Духомъ ума. 
Висшата страна на човешкото естество се нарича ту ум, ту дух. Тук са съединени двете 
названия заедно: духомъ ума вашего, т. е. да се обновявате в духа, във вашата умна 
сила. По обикновените изразявания у нас, думата дух означава още съществените 
характеристични черти на нещо, например: духът на известно съчинение, духът на 
времето и пр. Оттук духът на ума ще значи съществените характерни свойства на ума. 
Апостолът, като че ли така говори: вие в Христос Иисус се обновявате с духа на вашия 
ум, т. е. на вашия ум чрез Христос Иисус отново се връщат съществените характерни 
негови черти, от Бога нему дарувани при сътворението и изгубеди от него в падението. 

Ст. 26. Гневайтеся и не согрешайте. Св. Златоуст говори: “Добре е да не се 
гневим; но ако някой падне в тази страст, то поне да не е за дълго време: солнце да не 
зайдетъ во гневе вашемъ. Не можеш ли да се удържиш от гняв? Гневи се час, два, три: 
но да не зайде слънцето, като ни остави врагове”. 
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 Ст. 27. Ниже дадите места диаволу. Дяволът няма достъп към душата, когато 
тя не изпитва никаква страст. Тогава тя е светла, и дяволът не може да погледне на нея. 
А когато тя допусне страстно движение и се съгласи на него, тогава се помрачава, и 
дяволът я вижда, смело подхожда към нея и започва в нея да хазяйничи. 
 Ст. 30. Запечатването (знаменастеся - ejsfragivsqhte) от Святия Дух, както вече 
бе показано (Еф. 1:13), се отнася към тайнството миропомазание; а день избавления за 
християнина е денят на неговото кръщение, когато човек се избавя от властта на 
дявола. Съединението на запечатването от Святия Дух с деня на изкуплението указва на 
това, че всече във времената на апостолите тайнствата кръщение и миропомазание се 
извършвали в един ден, се съединявали така, както те се съединяват в православната 
църква, а не тъй както неправилно учат и ги съединяват католиците. 

Гл. 5, ст. 2. Въ воню благоухания - в благоухание приятно, т. е. в приятна на Бога 
жертва (гл. Бит. 8:21). 

Ст. 4. Кощуны (eujtrapelija) - насмешка, подигравка. 
Ст. 5. Лихоимец, иже есть идолослужитель. Блаж. Теодорит пише: 

“Идолослужение нарекъл любостяжанието съгласно думите Господни, понеже е казано: 
никтоже можетъ двема господинома работати, и: не можете Богу работати и 
мамоне (Мат. 6:24).” 

Ст. 13. Вся же обличаемая, отъ света являются: все бо являемое светъ есть. 
Това място е едно от тъмните. Изглежда, че св. Павел искал да каже, как се пробужда 
съвестта у грешниците и нечестивците чрез изобличение. Техните дела са тъмни, 
съвестта им е помрачена, и никой от тях не вижда, колко срамно и пагубно е така да се 
живее, както те живеят. А когато, говори апостолът, вие със своя светъл, безстрастен 
живот и със своята реч ги изобличите, ще се прояви цялата срамота на този техен 
живот, съвестта у тях самите ще се пробуди и в реда си ще вземе да ги изобличава. 
Светлина ще възсияе в тази тъмнина, и всичко, що в нея се е скривало, ще бъде 
осветено. Същото писал апостолът на филипяните, че те, бидейки чада Божия 
непорочна сред безсрамния и развратен род се явяват яко светила въ мире (Фил. 2:14-
16). Че неверният и грешникът се изобличава от словото на истинските Божи чада, 
затова апостолът говори и в посланието до коринтяните; аще же вси пророчествуютъ, 
внидетъ же некий неверенъ или невжда, обличается всеми, и истязуется отъ всехъ: и 
сице тайная сердца 
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его явлена бываютъ (І Кор. 14:24-25). Един предмет е тъмен, докато не са паднали 
върху него лъчите на светлината, а като паднат върху му лъчи, той става виден, светъ 
есть - светъл е, осветен. Така светъл става животът на нечестивите от изобличението и 
живота на съвършените християни; светъл не в смисъл издаващ светлина, а светъл в 
своята мрачност, светло се вижда, колко този живот е неприличен. 

Ст. 14. Сего ради глаголетъ: возстани спяй, и воскресни отъ мертвыхъ и 
осветитъ тя Христо. Кой говори? В Св. Писание няма такова изречение. Откъде е то? 
Някои говорят, че св. Павел го взел от някакъв апокриф и, като забравил, привел го като 
място от Писанието; други казват, че такова изречение излязло от устата на самия 
Спасител и достигнало до св. Павел с устното предание; трети мислят, че такъв глас 
слушал св. Павел в духа и сърцето, и го привежда като слово на Господа; четвърти 
предполагат, че то е съставено от св. Павел из разни места на Писанието. Всички тези 
обяснения са неудовлетворителни. Най-близко до истината се явява мнението на блаж. 
Теодорит, че това изречение е от някаква църковна песен, каквито тогава били 
съставяни от най-съвършените християни или дори от апостолите. Че така било, 
свидетелства сам Павел, в посланието до коринтяните: кийждо васъ псаломъ имать (І 
Кор. 14:26). Твърде е възможно, някои от обърнатите ефесяни да е чул по необикновен 
начин тези думи в минути на свръхестествено възбуждение. Самият израз на апостола: 
сего ради глаголетъ (някой говори по вдъхновение свише, както ви е известно), 
показва, че това изречение било известно на ефесяните. В тези думи се призовава 
грешникът да се обърне с покаяние към Спасителя. Чрез словото и живота на 
съвършените християни съвестта на грешника е пробудена; той ясно вижда своята 
негодност и е готов да търси спасение. При неговото недоумение, какво да прави, 
християните със своя живот и изповедание на вярата като светила сияели и като че ли 
му говорели: стани от греховния сън и от греховната смърт, пристъпи към Христос 
Спасителя, и Той ще те осияе. 

Ст. 15. Блюдите убо како опасно ходите. Имайки такова високо назначение - да 
бъдете светлина на света, ходете така, щото да съответствате на своето назначение, 
щото никой нищо укорно да не може да намери във вас. Како опасно (pẁV ajkribẁV) - 
как точно, предпазливо, вярно, буквално според възложените на вас задължения. Макар 
да били известни на християните всички заповеди, по които се ръководели, но 
апостолът намерил за нужно да  
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направи това предупреждение, понеже и най-добрите дела често пъти се провалят - 
било от безвременност, било от неуместност, било от излишна ревност. Да определяме, 
как да извършим едно дело, щото то тъкмо да подхожда към своето място и време и в 
своята мярка - това е работа на мъдростта. Мъдростта и общата норма на поведение 
определя и държи, и всяко дело оглежда. Думата блюдите, освен това, предполага 
опасности, примки, измамвания. И в нас и вън от нас има много обстоятелства, които 
могат да ни отвлекат от правия път и да ни вкарат в неправия; и врагът не дреме. 

Ст. 16. Искупующе время, яко дние лукави суть. Показва способ, как да се 
изпълни предишната заповед за мъдро и предпазливо ходене. Ще успеете, казва, в това 
- искупующе время, т. е. като скъпите времето, като не го прекарвате напразно, а като 
всякак се стараете да направите от него нещо, което да може да ви доближава до целите 
на вашия живот. Целта на времето е във вечността, настоящият живот е даден за 
приготвяне към блажения живот в бъдеще. Който към тази цел насочва всичко, без и 
най-малка част от времето си да прекарва в празни работи, той всичкото си време 
изкупва. Причината защо тъй трябва да се бърза да се изкупи времето е тази, яко дние 
лукави суть. Лукав значи зъл, значи и хитър. Хитрия човек мислиш, че ето - ето ще го 
уловиш, а той се изплъзва от ръцете ти. Такова е и времето: бързо тече, така бързо тече, 
че не можеш до го уловиш. Апостолът, като че ли говори: бързайте, всяка минута 
правете каквото е възможно; не пропускайте времето даром, ще прелети и не ще го 
върнете. - Или пък под дние лукави можем да подразбираме настоящия лукав век, пълен 
със зло и измама. Той иска да ни отнеме цялото време, а ние трябва да се стараем да го 
задържим за себе си, да го обръщаме за своя полза, за своите вечни цели. Времето се 
представя като предмет на борба между нас и лукавия век. Последният към себе си 
влече, а ние трябва към нас си да го влечем. Под дни лукави някои подразбират 
предстоящите гонения против християните. 

Ст. 18-19. И не упивайтеся виномъ. За човека, който не може да забрави, че е 
създаден за райски живот, естествено е да търси увеселения тук на земята. И търси, и 
намира всеки по своему. Всеки народ, всеки човек има свои утехи. Най-вече 
развеселяващ елемент е виното. Но като чувствено, то и веселие дава чувствено. За 
християните, които са родени от Духа и са жилище на Духа, и чийто живот е скрит с 
Христос в Бога, не прилича такъв род веселие. На тях е свойствена радостта в Святия 
Дух. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

386 
 

Апостолът и пише на ефесяните - да избягват първата, а да търсят втората, да не се 
опиват с вино, а да се опиват (исполняйтеся) с Святия Дух. Блудъ (ajswtiva) - разпътство 
в най-широк смисъл, всестранна разпуснатост и развала. - Глаголюще себе, 
(назидавайки себе си) во псалмохъ и пениехъ (u\mnoiV) и песнехъ (wjdai`V) духовнихъ. Ако 
искате да се изпълните с Духа, - говори апостолът, - то обърнете се с молитва към Бога, 
възпявайте Го с духовни песни. Или: когато се изпълните с Духа, тогава и пейте с уста 
и сърце. Апостолът посочва три вида песни: псалми, пения (химни) и песни духовни 
(оди). Навярно, всички тези родове песни се употребявали в апостолско време, и с нещо 
се различавали помежду си. Тъй като нямаме образец, не можем да определим, какви са 
били тези песни; едно можем да кажем, че те са били църковни, т. е. пеели са се в 
събранията на християните, което се вижда от заповедта на апостола към ефесяните - да 
назидават себе си (eJautoi`V), т. е. един другиго взаимно. 

 
3. Задължения в съпружеския  
и семейния живот (5:21; 6:9). 

 
 Прекрасните правила за християнски живот, предписани от апостола, преди 
всичко трябва да намират своето осъществяване в християнското семейство, което, по 
своето устройство и живот, представя само по себе си малка църква, образ на великата 
църква, на обществото от всички вярващи, глава на които е Христос. В тази църква 
главната добродетел е взаимното съгласие, или, както говори апостолът, покоряване 
един другиму и, особено, жените на мъжете, за което пример дава църквата, 
покоряваща се на своя Глава - Христос (5:21-24). Поради това мъжете трябва да обичат 
своите жени като своя плът, подражавайки на Христос, Който възлюбил Своята църква 
до самопожертвувание (25-30). Още в рая било указано на тясното съединение на мъжа 
и жената, като на основа за взаимната любов между тях; а в Новия завет брачният съюз 
представя такава велика тайна, че се явява най-нагледен образ на тайнствения съюз 
между Христос и църквата (31-33). След това апостолът иска от децата покорност към 
родителите, като привежда за това и петата заповед от десетословието, но 
същевременно и от родителите иска, щото те да не раздразняват своите деца, т. е. да не 
ги предизвикват към непокорство (6:1-6). На слугите апостолът също така внушава да 
се покоряват на господарите не заради човекоугодничество, а според съзнанието на 
дълга, за което и господарите трябва да им отплащат със снизходителност (5-9). 
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 Гл. 5, ст. 21. Повинующеся другъ другу в страсе Божии. Граматически този текст 
се отнася към предишното, а по съдържание към последващото. Повинующеся стои 
наред с благодаряще, поюще, глаголюще. Но тези последните се намират във връзка с 
исполняйтеся духомъ, а повинующеся не можем да съединим с това. Затова тези думи 
ще приемем като да са казани под формата: повинуйтеся другъ другу. Тази заповед 
засяга не само членовете на семейството, макар техните отношения от нея да изтичат, 
но обхваща всички християни. Всеки да се покорява на другия, т. е. винаги да 
подчинява своята воля под волята на другия. Нямането на своя воля е коренен закон в 
християнските взаимоотношения. Апостолът поставя на този закон само едно 
ограничение: в страсе Божии. Това значи: покорявайте се не от човекоугодничество, 
не с надежда на някакви изгоди, не по някакви други външни съображения, а само по 
Божи страх, по увереност, че на това е съгласна Божията воля, не изобщо само, но и във 
всеки частен случай. 
 Ст. 21. Жены, своимъ мужемъ повинуйтеся. Апостолът започва от съпрузите, 
защото, по думите на Св. Златоуст, ако съпружеските отношения са в порядък, то и 
децата се възпитават добре, и слугите са благочинни, и съседите, и другарите, и 
роднините се радват, на всички е приятно тяхното щастие. Ако някъде е обратното, то 
там всичко е в безредие. Якоже Господу. От християнските жени се иска покорност не 
робска и принудителна, а искрена и сърдечна, произтичаща от благоговението към 
самия Господ Бог, Който е установил такива именно, а не други съпружески 
отношения. Покорността на жената в християнството получава висок характер, понеже 
произтича от страха Божи и се изравнява с делата за Богоугождение. Жената се 
покорява на мъжа с увереност, че Господ приема такава покорност, като че направо на 
Него е била оказана. Св. Златоуст превежда думите якоже Господу: заради Господа. 
“Ако противящият се дори на външните обществени власти, - казва той, - се противи 
Божию повелению (Римл. 13:2), то толкова повече непокоряващата се на мъжа”. 
 Ст. 23-24. Зане мужъ глава естъ жены. Изглежда, че св. Павел искал с това да 
напомни, че древната присъда: къ мужу твоему обращение твое и той тобою 
облагодати будетъ (Бит. 3:16) не е изгубила сила и в християнството, само че тук 
мъжът се представя като главатар, не като носител на преобладаващата власт, а като 
всестранен попечител и пазител на жената. Главенството на мъжа е само като 
първенство, неизбежно при всички съюзи и  
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дружества, състоящи се от няколко лица, а не като властничество, или преобладание в 
правата, тежащи над подчинените. Мъжът се явява естествен глава или първенстващ 
член в съпружеския съюз затова, че върху него лежи главната тежест на съпружеските 
задължения, които не може да понесе жената при относителната нежност на своята 
природа и слабост на своите физически сили. Идеята за такова попечително и любовно 
главенство на мъжа св. Павел твърде ясно ни дава да видим в сравнението на брачния 
съюз със съюза между Христос и църквата. Христос е глава на църквата затова, защото 
Той е неин спасител. Той е станал глава на спасените и спасените са станали Негово 
тяло чрез спасението. Така и мъжът, който има главенство над жената по образеца на 
Христовото главенство над църквата, трябва да се явява спасител, и на онова чувство, 
че той е неин пазител, защитник и покровител, и че зад него може да стои като зад 
планина, тя трябва да държи и оживява своята към него покорност във всичко (во 
всемъ), т. е. във всичко добро. Така че, от страна на жената е не само неоснователно, но 
просто непресметливо да търси равенство с мъжа; защото в този случай поравно с мъжа 
биха паднали и върху нейните плещи непосилните житейски тежести. По такъв начин, в 
апостолските думи за главенството на мъжа над жената се чува не намаляване правата 
на жената, а напротив - опазване и защита на тези права; на мъжете пък се припомнят 
техните задължения, произтичащи от тяхното главенство. 
 Ст. 25. Мужие, любите своя жены. Даде апостолът на жените заповед и пример 
на покорност, дава сега на мъжете заповед и пример на любов - в любовта на Христос 
Спасителя към църквата. В брачния съюз главното задължение на мъжа е - да обича 
жената. Но както у мъжа не се изключва задължението да слуша разумните съвети и 
желания на жената, така и у жената - задължението да обича мъжа. У тях всичко трябва 
да бъде взаимно. Св. Павел, излагайки техните угодни на Бога отношения, настоява на 
онова особено, което по-скоро от страната на някого може да бъде нарушавано. Св. 
Златоуст, обръщайки се към мъжа, говори: “Ти чу за великото послушание; ти си 
доволен от Павел, където той, като някой дивен и духовен учител, ни учи на порядък в 
живота. Хубаво! Но послушай, какво той изисква и от тебе. Искаш ли жената да ти се 
покорява, както на Христос се покорява църквата? Погрижи се и сам за нея, както 
Христос за църквата. Дори ако е нужно да пожертваш за 
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нея живота си, или да пострадаш, не се отказвай. Умей да я заставиш да ти бъде 
покорна чрез твоето велико за нея попечение, любов, дружба. Няма по-крепки връзки 
от тези, особено за мъжа и жената. Слугата можем някога да свържем чрез страх; но 
спътницата на живота, майката на децата и виновницата на всички семейни радости 
трябва да привързваме към себе си не чрез страх и заплашвания, но чрез любов и 
благоразположеност. Какво е туй съпружество, когато жената трепери от мъжа? С 
какво удоволствие може да се наслади мъжът, който живее с жената като с робиня, а не 
като със свободна? Ако на нас е заповядано да оставяме заради жената и баща, и майка, 
то не е ли крайно безумие и безчестие да оскърбяваш онази, за която Бог заповядал да 
оставяме родителите? Такъв мъж, ако само можем да го наречем мъж, а не звяр, - по 
моему, е равен на бащоубийца и майкоубийца”. 
 Ст. 26-27. Господ предал Себе Си за църквата, като благоволил да понесе 
кръстна смърт, за да освети тази църква. Очистивъ банею водною въ глаголе, т. е. чрез 
святото кръщение, в което с трикратно потопяване във водата се произнасят думите: во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Това са видимите действия на св. кръщение. 
Невидимо пък при това кръщаваният се потопява в смъртта Христова, получава 
прощение на греховете и съвсем умира за греховния живот, а излизайки от водата 
получава сила от Христовото възкресение и се възражда за нов духовен свят живот. 
Кръстеният не само на думи, но по същество е чист и свят. Това става с всеки, 
следователно с всички пристъпващи към Господа, с цялата църква. Да представитъ ю 
себе - за да представи пред Себе Си църквата (всички вярващи) славна, вътрешно 
съвършена, нямаща никакъв недостатък, чиста и непорочна. По примера на Христос и 
мъжете трябва да се погрижат за вътрешните достойнства и нравствената чистота на 
своите жени. 
 Ст. 28-30. Своята любов и мъжете трябва да изразяват в грижене за жената, като 
за свое тяло - да я хранят и греят, както и Господ църквата. С това между другото 
апостолът припомня на всички мъже библейското основание за тяхната любов към 
жените, понеже жената “от тялото на мъжа си е взета”, тя е “плът от неговата плът и 
кост от неговите кости” (Бит. 2:23).  
 Ст. 31-32. Сего ради оставитъ человекъ отца своего и матерь и прилепится къ 
жне свей, и будета два въ плоть едину. Всички тълкуватели на тези думи отнасят към 
28-я стих, като доказателство, защо мъжът, обичайки жена си, 
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обича я като свое тяло и като самия себе си. Затова, отговаря апостолът, това така е и 
трябва да бъде, понеже те стават една плът; любовта на мъжа към жената трябва да се 
простира до пълно единение с нея, съгласно с установения от Бога в началото закон. 
Адам, като видял за пръв път Ева, казал: “ето кост от моите кости и плът от моята плът” 
- и Бог запечатал това със закон: сего ради оставитъ человекъ и пр., т. е. така ще бъде 
отсега във всичките родове до века. Човек заради какво оставя баща си и майка си и се 
привързва към жена си? Сего ради - заради онзи закон, който е установен още в рая, 
заради изречените от нашия прародител думи: “ето кост от моите кости и плът от моята 
плът”, т. е. поради онова крепко единение, което установил Господ между мъжа и 
жената, като направил жената от плътта на мъжа и като ги устремил един към другиго 
чрез силно естествено влечение. Въз основа на това именно влечение и се установил 
гореозначеният закон, и в сила на този именно закон човек оставя баща си и майка си. 
 Появява се въпрос - с каква цел апостолът привежда този закон, като говори за 
брака? Очевидно, той иска да внуши уважение към този първи закон, даден след 
сътворението на жената и внедрен в човешкото естество, за да разположи брачните 
хора към крепък съюз помежду си и да покаже, колко са неестествени и богопротивни 
съпружеските несъгласия, а толкова повече разводите. Тайна сия велика есть. А какво 
именно тайнствено има в брака? Св. Златоуст изяснява това така: “Наистина това е 
тайнство, че човек, като остави онзи, който го произвел, родил, възпитал, и онази, която 
го е заченала, боледувала заради него, с болки го родила, като остави онези, които 
толкова благодеяния са му направили, към които той е привикнал, - се съединява с 
онази, която по-рано не е виждал, която нищо общо няма с него и я предпочита пред 
всичко. Наистина - това е тайнство велико, заключаващо в себе си някаква скрита 
мъдрост”. Азъ же глаголю во Христос и во церковь - аз говоря по отношение към 
Христос и към църквата. С тази добавка св. апостол желае да внуши, че близостта на 
мъжа към жената и тяхното взаимно единение в благословения християнски брак са 
така велики и такава тайна съдържат в себе си, че могат да бъдат най-хубаво и нагледно 
подобие на тайнственото съединение на Христос с църквата, в което те и имат своя най-
висок първообраз. Апостолът, като че ли така говори: не малко тайнствено има и в 
естествения брак между мъжа 
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и жената, но аз говоря за християнския брак, сключван в образа на съюза на Христос с 
църквата. Такъв брак е величайша тайна, вече тайнство църковно. - А какъв е съюзът на 
Христос с църквата? Той е съюз най-тесен, с любов проникнат, свят и неразрушим. 
Такова трябва да бъде и съпружеското единение, за да не изгуби своя възвишен смисъл 
и свещено-духовното значение. А де и как се дават сили за такова единение? Невидимо 
и тайнствено в християнския брак, когато съпрузите стоят с венци пред олтара 
Господен1. 
 Ст. 33. Обаче (plh;n) и вы единому кийждо - по такъв начин и всеки от вас. С 
тези думи апостолът прави общо заключение на изложените по-горе съпружески 
отношения. Най-характерните черти на тези отношения са: любов от страна на 
главенстващия мъж, покорност и страх от страна на жената. Тук става въпрос: а мъжете 
никак ли не са длъжни да се покоряват на жените? Ако и на не съпрузите, и на всички 
изобщо апостолът заповядва: повинуйтеся другъ другу въ страсе Божии (ст. 21), то, 
разбира се, разумните съвети и желания на жената трябва да имат голяма сила за 
обичащите мъже. Жена да боится своего мужа. Това съвсем не е физически раболепен 
страх пред властта на мъжа, а е боязливост от страна на жената да не оскърби с нищо 
мъжа си и да намали неговата любов към себе си; това е онзи нравствен страх, който е 
равносилен на уважение. Такъв нравствен страх чувстват децата пред родителите си, 
които обичат и са обичани от тях. Апостолските думи: жена да боится своего мужа 
блаж. Йероним заменя с израз: жената да почита своя мъж. А ап. Петър и на мъжете 
заповядва да почитат жените (І Петр. 3:7). “Бог ти е подчинил жената - казва св. 
Златоуст - затуй, щото тя да бъде повече обичана; а да те обича, жено, Той внушил на 
мъжа затова, щото тебе да бъде по-леко да се подчиняваш на любещия никак не е 
трудно”. Словото Божие осъжда деспотизма и грубостта на мъжа към жената. “Мъже, - 
говори ап. Павел, - обичайте своите жени и не бъдете към тях сурови”. (Кол. 3:3). 
Същото внушава и ап. Петър (І Петр. 3:7). 
 
----------------------- 

1 Не много и често се случват лоши бракове в християнството, това не трябва да смущава 
никого, също така и онова, дето има мнозина недостойни и лоши християни, макар в кръщението на 
всички да се дават сили и възможност да бъдат добри християни. Апостолът разсъждава за онова, което е 
християнският брак по своето естество, и какъв той трябва да бъде според своята идея, без да се докосва 
до онова, какъв той понякога бива в действителност у християните. 
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 Гл. 6, ст. 2. Заповедь первая во обетовании (с обещание). С тези думи се указва 
на това, че само към тази едничка заповед е присъединено обещание за дълголетен 
живот като награда за нейното изпълнение. Апостолът иска да покаже нейната важност 
и необходимостта от изпълнението й. 
 Ст. 4. Отцы, не раздражайте чадъ своихъ. Причината за непокорността на 
децата биват често пъти самите родители, когато изискват от тях неразумно или 
несвоевременно изпълнение на някаква заповед, или пък проявяват излишна строгост. 
Преди християнството бащите са проявявали прекалена властност над децата: това било 
обичай. Забележката на апостола е насочена против такива бащи. Св. Павел иска да 
пресече такава прекалена родителска власт; той не желае да се практикува между 
християните онова, което е обичай между езичниците. В наказании (paideiva) - с 
образование на нрава чрез педагогическа строгост, кротост и нежност. Учении 
(nouqesiva) - чрез влагане в ума здрави за всичко понятия, чрез сърдечни майчински 
внушения и убеждения. 
 Ст. 5. Раби, послушайте Господий своихъ. Християнството не узаконява 
робството и не го отменя. За него всички състояния са безразлични, - и то само изисква 
от своите чада изпълнение на задълженията, което не би нарушило задълженията за 
любов към Бога и ближния. Робството, в старо време, било широко разпространено. Св. 
Павел, пратен не гражданския бит да преустройва, а човешките нрави да преобразува, 
взима гражданските състояния, каквито те си били, и влага в тях нов дух на живот, като 
указва начин на действане, съобразен с християнството. Външното оставя апостолът, 
както то си се установило, и се обръща само към вътрешното, и му дава нов строй, 
щото, ако е нужно преобразование и на външното, то да излиза отвътре, - вследствие 
свободното развитие на духовния живот. Преустрой вътрешното, а външното, ако то е 
безсмислено, само от себе си ще рухне. Векове обаче трябвало да се минат, докато 
духът на езичеството бил сломен и съкрушен в корена, и духът на християнската 
свобода родил повсеместното убеждение в несъвместимостта на робството с 
християнските отношения на хората и с християнския живот. Не трябва да се мисли, че 
робството не е поставяло никаква пречка, никакво задържане на евангелската истина и 
на развитието на християнския живот. Не, то било пречка, както и много други порядки 
от юдейския и езическия живот; но християнството било твърде силно, за да го 
препобеждава. - Промяната във възгледа на робството може да се види в 
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това, че апостолът учи да се смятат господарите - господари само по плоти. Робството е 
ограничено с външната страна на робите. Господарите господарстват само над 
физическата тяхна сила, а техният дух не е свързан, съвестта е свободна, непринудено 
предадена на небесния владика Христос. С това свободно робуване на Христос Господ, 
апостолът освещава и неволното робуване на хората. “Раби, - така говори той, - 
послушайте Господий своихъ по плоти. Веднага ободрил опечалената душа, веднага я 
утешил. Не скърби, като че ли говори той, дето твоята съдба е по-долна от другите: това 
е робство само по име, и господство по плът, следователно, господство временно, и 
непродължително. Понеже всичко плътско е скоропреходно”. (Златоуст). 
 Ст. 9. Таяжде творите къ нимъ, т. е. в същия дух се отнасяйте към слугите. Те 
ви служат като на Господа и пред лицето на Господа, а вие им заповядвайте в името на 
Господа; те усърдно ви работят, а вие грижете се за тях; те ви почитат и се боят, а вие 
не ги разкарвайте насам, натам; те ви служат с благоразположение, бъдете и вие към 
тях благосклонни и добри, мерете строгостта и заплашванията (прещение). Защото един 
и същ Господ ще въздаде на господари и на роби. Никой да не помисли, че за обида, 
нанесена на роб, Бог ще прости затова, задето е нанесена на роб. Обиновения лица 
(proswpolhyiva) несть у Него - у Бога няма пристрастие, лицеприятие. 
 

4. За духовната борба (6:10-24). 
 

След частните увещания за добродетелен живот, апостолът изобразява 
опасността и трудността на борбата, която християните трябва да водят с духовете на 
злобата и ги увещава да се облекат във всички Божи оръжия, каквито са необходими за 
всеки Христов войник (10-13). Като изброява тези оръжия и като ги подбужда да се 
подкрепват в молитва, апостолът проси техните молитви за успеха на своята проповед 
(14-20), известява, че им праща Тихик, да им съобщи за своите дела и условия, и им 
пожелава от Бога мир и благодат (21-24). 

Ст. 10. Въ державе крепости Его - чрез могъществото на Неговата сила. 
Ст. 11. Облецытеся - облечете се веднъж завинаги, (но не: обличайте се всеки 

път, като настъпи война), бъдете всякога облечени. Во вся оружия (panoplivan) - във 
всеоръжието Божие. Това е като, че ли някакво много сложно 
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оръжие, тъй тясно свързано в частите, че нищо от него не може да се остави. Не едно, а 
всички оръжия трябва да облечем, за да се оградим от всички страни. 
 Ст. 12. Яко несть наша брань въ крови и плоти. Показва причината, поради 
която заповядва да бъдем всякога облечени във всеоръжие и да се намираме в 
постоянна бдителност и предпазливост. Нашата борба (pavlh) не е против хората, които 
по своята природа са все немощни, колкото и да са те лоши и хитри. В такава борба 
враговете един другиго виждат, виждат какво единият предприема против другия, и 
последният му противопоставя съответен отпор, както във фехтовката. Но нашата 
борба е друга. Враговете ни са невидими, невидими са и техните примки. Трябва, 
следователно, да се поставим тъй, щото, каквото и да предприемат те, с хитрините си да 
нямат никакъв успех у нас. Така това и става: понеже макар и да не ги виждаме, можем 
да им противостоим. Но къ началомъ и ко властемъ. С думите: начала и власти се 
означават ранговете на нечистите духове. В каквито чинове паднали, те и в падението 
си запазили тези чинове. Както между чистите ангели има девет чинове, така има свои 
чинове и между нечистите. Апостолът само два указва тук. Къ миродержителемъ века 
сего - против светоуправителите на тъмнината в този живот. Мир не онзи, който е 
създаден от Бога и се намира под Неговата власт, но онзи, който лежи в зло и в който 
има само похоть плоти, похоть очесь и гордость житейская, с достатъчен брой хора, 
увлечени от тези похоти. Тъмнината покрива цялата тази област и тази тъмнина е 
причината за това, щото този свят да съществува и да има някаква цена. Над този 
именно свят злите духове са властници. Под думата поднебеснымъ може да се 
подразбират злите духове, които живеят между небето и земята, - във въздуха; и както 
въздухът ни обхваща отвсякъде, така отвсякъде ни обкръжават и духовете на злобата. 
Но нашата славянска дума поднебесымъ на гръцки стои - ejn eJpouraniJoiV, което значи - 
не поднебесен, а наднебесен, и затова никак не може да се отнася към духовете на 
злобата, които са съборени от небето. Всички тълкуватели под тази дума разбират 
духовни небесни блага, като приемат, че предлогът ejn тук стои наместо uJpe;r - заради. И 
се явява такава мисъл: борбата у нас с духовете на злобата става заради небесните 
блага. “Враговете ни не за това воюват с нас, за да могат след победата от нещо да се 
възползват, а за да ни лишат от небето” (Златоуст). 
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 Ст. 13. Въ день лютъ, т. е. в деня на борбата. Стати - да устоите. 
 Ст. 14. Препоясани чресла ваша истиною. И ап. Петър заповядва на християните 
препасване, като го нарича препасване на помислите и го сравнява с трезвеността (І 
Петр. 1:13). Мислите на грешника непрестанно блуждаят, и никога не се спират на едно 
нещо. Това брожение на помислите прави грешника безсилен нравствено, и заедно с 
това го открива за всички нападки на врага. Когато се покае, първата му грижа трябва 
да бъде - да установи брожението на помислите, за да прегради на врага всякакъв 
достъп към себе си. Спира се брожението на помислите чрез трезвеността, - която е 
постоянно внимание на ума към движенията на помислите, с цел да не се допуска нито 
една недобра мисъл. Това е ап. Петровото препасване на помислите. Св. Павел 
заповядва да ги препасваме с истина. Това е най-силното средство. От какво блуждае 
умът в пустомислие и мечти? Поради това, че е пуст. Пуст е той, а между това е 
бързоподвижен по природа, и без занятие не може да остане. Понеже няма нещо 
плътно, с което да се заеме, той и се впуска в пустомислие. Да го напълним с истини 
християнски, - и той, вместо да се забавлява с мечти, ще почне по ред да съзерцава 
истините. Тогава и бързото движение на помислите ще се прекрати; понеже всяка 
истина ще привлича върху себе си вниманието не за един миг, а за дълго - за часове и 
дни, за месеци и години; и на врага достъпа ще се пресече, понеже той е лъжа и не 
може да се покаже там, където царува истината; нейните лъчи като мълнии го 
поразяват. Оболкшеся въ броня правды, под която се подразбира праведността, всяко 
право, добро и свято благоразположение на сърцето. Тази духовна многосъставна броня 
св. Павел често изобразява в своите послания. Така, в посланието до колосяните той 
пише: облецытеся во утробы щедротъ (с милосърдие), благость, смиренномудрие, 
кростоь и долготерпение, приемлюще другъ друга, и прощающе себе… Надъ всеми же 
сими стяжите любовь…и миръ Божий да водворяется въ сердцахъ вашихъ (Кол. 3:12-
15; ср. ІІ Петр. 1:5-7; Фил. 4:8). Който е облечен с такава броня, него никакъв вражески 
удар не може да порази.  
 Ст. 15. Во уготование благовествования мира. Според св. Златоуст, туй място не 
е съвсем понятно. Ако св.  
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Павел тук бе давал наставление на проповедниците на евангелието, то тези думи щяха 
да бъдат ясни сами по себе си, именно, че проповедниците трябва да се обуят с 
готовност да разпространяват евангелието на мира. Но понеже апостолът тук дава общи 
на всички християни правила за борба, то под тези думи ще разбираме готовност към 
живота по евангелието на мира, т. е, което дава мир. 
 Ст. 16-17. Апостолът препоръчва нови три духовни оръжия: щитъ веры, шлемъ 
спасения и мечъ духовный. Отгоре над първите три духовни оръжия: препасване 
бедрата с истина, обличане в бронята на правдата и обучаване с готовността към 
истински евангелски живот - над всички тези (надъ всеми же) да се сложи новият ред 
оръдия. Под щитъ веры се разбира не изповядване истините на вярата (познанието на 
догматите), но онази чудодействена вяра, която и планините движи и на която, по 
думите на Спасителя, всичко отстъпва (Мат. 17:20). Под шлемъ спасения (perikefalaivan 
не��swthrivaV, но: swthriJou - шлем на спасителното) се разбира тясното съединение с 
Господа, което става чрез тайнствата. Който, например, често се изповядва и 
причастява, той не може да не съзнава, че стои под Господа - Главата, Който и го 
прикрива по-здраво и по-обезопасено, отколкото шлемът - главата. 

Ст. 19. И о мне, т. е. молете се. Това не е само за лице, и не е само свидетелство 
на Павловото смирение, а е показание на вярата на св. апостол, че молитвата на 
църквата е силна пред Бога. За ап. Петър в Деяния на апостолите се разказва, че 
неговото освобождение от тъмницата през нощта срещу деня, в който заранта било 
определено да бъде погубен, било плод и на молитвата на всички вярващи (Деян. Гл. 
12). Но от страна на ефесяните такава молитва била дълг към своя просветител с 
истинската вяра. В това се съдържа и за нас указание да се молим за своите духовни 
отци и за всички, които по някакъв начин са съдействали и съдействат в делото на 
нашето спасение. Ап. Павел тук иска от ефесяните да молят Бога да му се даде свобода 
за благовестие. Във вериги бил и не могъл свободно да ходи с благовестието, и толкова 
бил стеснен, че нямало пред кого и уста да отвори. Св. Златоуст говори, че апостолът 
иска да се молят не за да му бъде дадено, какво да говори, понеже относно това всякога 
у апостолите се изпълвало обещанието: дастся вамъ въ той часъ, что возглаголете 
(Мат. 10:18), а да се молят, за да бъде освободен от оковите, както за Петър, когато той 
окован бил в тъмница, църквата непрестанно се молела. Това и изразява 
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св. Павел с думите: да дастся ми слово во отверение устъ, т. е. с отворени уста, съ 
дерзновениемъ, - смело, без стеснение, без да се страхувам от подглеждания и 
подслужвания, сказати (gnwriJsai) навсякъде и на всички да дам да знаят тайну 
благовествования - тайната на евангелието или на устроеното от Иисус Христос 
спасение (изтълкувано от апостола в това послание). 

Ст. 20. О немже посолюствую во узахъ. - Посолюствую - presbeuvw; а тази дума в 
църковния гръцки език се употребява в значение на усърдна ходатайствена молитва. 
Така, в молитвите към Богоматер, към Кръстителя, към апостолите и към всички светци 
се говори: prevsbeue uJpe;r hJmẁn - моли за нас, молете за нас. Не друга мисъл се съдържа 
и в настоящите думи на апостола: о немже посолюствую (uJpe;r ou\ presbeuvw) - за което 
усърдно се моля в окови. По-горе тях подканяше да се молят, а сега говори: аз и сам се 
моля. Тях подканя, за да не се моли сам, знаейки, че, по думите на Спасителя, ако двама 
или трима заедно се помолят, ще им бъде според молитвата. Ако приемем второто 
значение на presbeu,w - посольствую, то не бива тази дума да превеждаме така: 
изпълнявам делото на посланик или на апостол и в окови, понеже св. Павел нямал 
свобода да изпълнява своето апостолство както трябва, поради което, скърбейки за 
това, и проси молитвите им за освобождение. А трябва да се преведе така: заради 
известяване тайната на благовестието (о немже) и в самите окови аз съзнавам себе си 
като пратеник, задължен да изпълнява апостолското дело, и скърбя, че не мога да 
действам както трябва. Ето в това и ми помогнете с вашата молитва. 

Ст. 24. Любящими Господа въ неистлении. Физическото тление е 
разположението на тялото, а нравственото тление е греха. Оттук, обичащи Бога въ 
неистлении са онези, които не допускат греха в себе си да разнебити и разложи душата 
им. 
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Послание до филипяните. 

 
Сведения за църквата във Филипи. 

 
 Филипи, пръвъ град в Македония (Деян. 16:12), на границата с Тракия, при 
реката Стримон (Струма), в старо време бил известен със своите златни рудници, а 
местността му изобилствала с водни извори, поради което първоначално и се наричал 
Криниди (от krhvnh - извор, кладенец). Филип Македонски, баща на Александър Велики, 
го разширил и укрепил презв 358 год. преди Р. Хр., като го преименувал Филипи. По-
късно пред самото начало на християнството, император Август възвисил този град в 
степен на римска колония и на жителите му дал италийско право (jus italicum), т. е. 
изравнил филипяните в гражданските права с коренните жители на Италия. Апостол 
Павел, по време на своето второ апостолско пътешествие, проповядвайки в Троада, по 
особено откровение бил повикан да проповядва в Македония (Деян. 16:9 и нат.) и като 
минал Егейско море, за пръв път проповядвал в Европа, християнското учение, във 
Филипи. Павел придружавали Сила (Деян. 15:40; 16:19), Тимотей (16:1) и Лука (16:10). 
Проповедта си ап. Павел започнал между юдеите в синагогата, която се намирала вън 
от града край реката, и в числото на първите вярващи спечелил за църквата една богата 
жена, на име Лидия, която веднага след кръщението приела проповедниците в къщата 
си и им доставила всичко необходимо. За няколко дни словото Божие било 
проповядвано на мнозина във Филипи; но изцеряването от Павел на една бясна 
слугиня, която със своите прорицания принасяла голям доход на своите господари, 
възбудило против апостолите негодуванието на жителите, предимно на римляните. 
Павел и Сила били хванати, представени на войводите, бити с тояги и затворени в 
тъмница. Уплашеният от необикновеното земетресение и обърналият се към Христос 
тъмничен стражар в същата още нощ облекчил веригите на затворените, а сутринта и 
войводите, като узнали, че Павел бил римски гражданин, с чест освободили 
затворниците от тъмницата, но ги помолили да заминат за друго място (Деян. 16:12-40). 
Павел заминал за Солун, а във Филипи неговото дело, по всяка вероятност, 
продължавал Лука. В другите си посещения ап. Павел 
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укрепил вярата на филипяните и успял така да ги предразположи към себе си, че те 
постоянно се грижели да му доставят всичко необходимо, и му пращали парична 
помощ и в Солун (Фил. 4:16) и в Коринт (ІІ Кор. 11:8-9), и дори в Рим, когато апостолът 
се намирал там в окови (Фил. 4:18). 
 

Повод за написване и характер на посланието. 
 

 Опечалените от тежкото положение на апостола в римската тъмница и винаги 
благоразположени към него филипяните изпратили при него в Рим с богата помощ и за 
услужване на апостола своя верен служител и възлюбен Павлов сътрудник Епафродит 
(4:18). Покъртен от такова внимание, апостолът счел за свой дълг да благодари на 
филипяните за тяхното усърдие и внимание към него. Освен това, сам Епафродит 
заболял в Рим и след оздравяването пожелал по-скоро да се върне в родината си, и 
Павел, изпращайки го, му предал благодарствено писмо до филипяните, в което, освен 
благодарност, той ги успокоява относно своето положение, укрепява ги във вярата и ги 
предпазва от несъгласие и от лъжеучители. 
 По характера си това послание се отличава с особена нежност и топлина в 
чувството, което нещо се обяснява от сърдечните отношения, в които апостолът се 
намирал с филипяните. “Мои възлюбени и въжделени, моя радост и мой венец” - с 
такива трогателни и нежни думи се обръща към тях апостолът. Наистина, филипяните, 
според забележката на св. Златоуст, преуспявали във всякакви добродетели. И затова в 
посланието не можем да срещнем нито една забележка, нито един укор в недобро 
поведение, нито оплакване на апостола от своето тежко положение. 
 

Време и място на написване на посланието. 
 

 Времето и мястото на написване се определя от оковите на апостола и от престоя 
на Тимотей при него (Фил. 1:1). Тези окови, без всякакво съмнение, са римските и то - 
първите. Говорейки за тях, апостолът се хвали, че те станали известни на цялата 
претория (1:13) и дали сила на християните по-смело да проповядват своето учение. В 
самия дом на кесарите вече се намирали вярващи в Христос; но Павел, който имал 
случай да засвидетелства за своята невинност пред римския съд, още не знаел каква 
съдба го очаква (2:23). И затова времето на написване на посланието пада към края на 
двегодишния престой на апостола в Рим (Деян. 18:30), когато и  
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евангелието вече достатъчно било разпространено в столицата на империята, и съдбата 
на апостола още не била решена, т. е. в края на 63, или в началото на 64 година. Въз 
основа на всичко това и на обстоятелството, че апостолът праща поздрав и от някои 
лица от кесаревия дом (4:22), може с положителност да се каже, че посланието било 
написано в Рим. 
 

Съдържание на посланието. 
 

 В посланието си до филипяните ап. Павел се ръководи предимно от движенията 
на своето сърце, изпълнено с най-жива любов към тях и благодарност. А затова тук я 
няма онази последователност на логическо построение, с обикновеното разделение на 
догматична и нравоучителна част, каквато се забелязва в другите Павлови послания. 
Напротив, догматичните истини у него се сменят тук с нравоучения (например в 3 гл.), 
а нравоучението с догматично учение (гл. 2). В началото на посланието апостолът 
известява на филипяните за своето положение и за успехите на Христовото благовестие 
(1:1-26); след туй ги увещава да бъдат единодушни и смирени, чрез примера на Иисус 
Христос (1:27; 2:18); известява им, че има намерение да им прати Тимотей и да върне 
Епафродит (2:19-30); предпазва ги от лъжливото учение на юдействащите и показва, че 
оправданието се достига чрез вяра (3 гл.); накрая, пламенно моли някои лица да пазят 
онова, на което се научили от него, отново благодари за техните грижи за него и 
завършва посланието с благопожелания и приветствия (4 гл.). 
 

Апостолът благодари на филипяните  
и им известява за своето положение (1:1-26). 

 
 След приветствието от свое име и от името на Тимотей до филипийските 
християни с епископите и дяконите (1:1-2) апостолът благодари на Господа за тяхното 
усърдие към благовестието, като по такъв начин представя и тях участници в своята 
проповед (3-7), и се моли, щото те повече и повече да се усъвършенстват в любовта и 
познанието (8-11). След туй, като съобщава на филипяните, как чрез неговото 
появяване пред съда евангелието станало известно дори в преторията на кесаря, и 
мнозина започнали да го проповядват - някои от ревност, а някои от завист, апостолът 
се радва на това положение на нещата и изказва увереност, че всичко, каквото и да се 
случи с него, ще послужи за слава на евангелието (12-20). И той в дадения случай дори 
би предпочел смъртта, за да бъде с Христос, но понеже знае, че 
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неговият живот е по-полезен за тяхното усъвършенстване, то и е уверен, че ще остане с 
тях (21-26). 
 Ст. 1. Павел и Тимотей, раби Иисусъ Христови. Заедно със себе си апостолът 
поставя и Тимотей, понеже и той първоначално се трудил в основаването на 
Филипийската църква и се ползвал с твърде голямата тяхна любов. За забелязване е, че 
св. Павел не нарича себе си тук апостол, както в другите послания, понеже, както 
говори блаж. Теофилакт, във Филипи никой не се съмнявал в неговото апостолство, и 
името раб Христов обхващало всички родове служения на Христовия служител. С 
епископы и диаконы. Всички тълкуватели са съгласни в това, че тук под епископи се 
разбират презвитерите, понеже в първенствуващата Църква не строго се различавали 
тези названия (ср. Деян. 20:17-28; ІІ Тим. 1:5-7), а често се взимали в тяхното 
първоначално значение: епископъ - блюстител (Деян. 20:28), пресвитеръ - старец (І 
Петр. 5:1; ІІ и ІІІ Йоан 1:1), диаконъ - служител (ІІ Тим. 4:5), и се приписвали на лицата 
не по тяхното йерархично положение, а по обстоятелствата на делото. А причината за 
това, дето само в това послание Апостолът праща приветствие на епископите и 
дяконите, Златоуст вижда в туй, че във Филипи клирът писал, събрал помощ и пратил 
при него Епафродит. 
 Ст. 5. О общении вашемъ въ благовествование. Участието на филипяните в 
благовестието се изразява в това, че те помагали на Апостола в неговите нужди, 
пращали му мъже за прислужване и участвали в неговите скърби. 
 Ст. 6. Даже до дне Иисусъ Христова, т. е. до второ пришествие. В мисълта си 
апостолът обхваща не само съвременните на себе си филипяни, но и техните потомци 
(Златоуст). В приложение пък към онези, на които той пише, ден Христов е краят на 
техния живот, след който ще последва за тях съединение с Христос. 
 Ст. 7. Во узахъ моихъ и во ответе (ejn th̀/ ajpologiva - във време на своята защита) 
и извещении (bebaiwvsei - при утвърждението) благовестия. Апостолът си спомнял за 
любовта и благоразположението на филипяните не само в тъмницата, но и по време на 
своята защита пред съда и при разпространение на проповедта. Значителното 
облекчение на Апостоловите окови, което зависело от подаръците, навярно, дадени от 
Епафродит на тъмничните стражари, и ускорението на съда над Апостола по същата 
причина (гл. Деян. 24:26) ще да е послужило като външно подбуждение на апостола 
постоянно да си спомня за филипяните. А възможността да раздава щедра милостиня на 
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нуждаещите се, благодарение на паричната помощ от същите филипяни, способствали 
за разпространение на евангелието. Целият този стих ще се предаде така: “и твърде 
справедливо е така да мисля за всички ви (т. е. да ви желая да извършите наченатото 
добро дело), понеже всички ви имам в сърцето си, тъй като всички взехте участие в 
милостта (благодати), която ми бе дадена в моите окови, в моята защита и при 
извършването на евангелието”. 
 Ст. 11. Исполнени плодовъ правды Иисусъ Христомъ. Плодове на правдата 
нарича добрите дела, като следствие от дареното ни чрез Иисус Христос дарование. По 
такъв начин, благодатта не само насажда у нас дървото на спасението и го отраства, но 
сама принася и плодове. Тя обръща човека на древо, насажденное при исходищихъ 
водъ, еже плод свой дастъ во время свое.  
 Ст. 13. Во всемъ судищи - ejn o{lw/ tw/` praitwrivw/. Обикновено преторий считат 
двореца на кесаря, понеже сам апостолът говори, че разширил своята проповед до 
кесаревият дом (4:22). Но в собствен смисъл praetorium се наричал дворецът или 
съдебната палата на преторите, т. е. на главните областни и градски началници и съдии 
(Йоан 18:28-33; 19:9). И въ прочихъ всехъ, т. е. места, или части на града, просто в целия 
град. 

Ст. 14. Надеявшиися (pepoiqovtaV) - убедени, ободрени. 
Ст. 15-16. Нецыи по зависти и ревности друзии же за благоволение (с добро 

разположение) Христосъ проповедаютъ. Според някои тълкуватели, и в Рим не 
оставили на мира апостола злобните юдействащи, които го преследвали навсякъде, 
където той се появявал. Понеже Павел се намирал под стража и могъл да проповядва 
само на идващите при него, то успехът на евангелието могъл да бъде не твърде голям. 
Усърдните ученици помагали в този случай на апостола; те обхождали площадите и 
улиците на обширния град, като разпространявали евангелието и замествали апостола, 
върху когото лежало задължението да проповядва на всички. В същото време и 
злобните юдействащи, ползвайки се от неразположението на кесаря и патрициите към 
новото учение, за да ги възбудят още повече против християните и, особено, против 
Павел, започнали открито да проповядват за Христос сред Рим. От това се увеличавало 
раздразнението против християните и застрашавало с опасност Павел, като главен 
виновник на проповедта. Апостолът не дава да се разбере, че самата проповед на 
лъжеучителите била изопачена в съдържанието, но само открива, че те действали не с 
добро сърце - нечист (oujc aJgnẁV - не непорочно). 
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Ст. 17. Яко во ответе (eijV aJpologivan) благовествования лежу (tou` eujaggelivou 

kei`mai) - за да защитавам евангелието съм поставен. 
Ст. 18. Что убо? Какво пък? Нека проповядват. Техните намерения и 

подбуждения не могат да се одобрят. Но гледайки на самото дело на евангелската 
проповед отвлечено от отношението, с каквато то се върши, не можем на това да не се 
радваме. По какъвто начин, с каквото сърце и да бъде проповядван Христос виною ли 
(profavsei) - под предлог, под вид на любов към Господа и към истината лицемерно, или 
истиною - с благоразположение на духа, с каквото и трябва да се извършва това свято 
дело, аз на това се радвам, и не само сега се радвам, но и после винаги ще се радвам, и 
още с по-голяма отколкото сега радост. Защото нечисто проповядващите - губят своето 
добро дело, за което трябва да се пожалее; но слушащите ги и вярващите чрез тях в 
Господа получават спасение и прославят Бога: за това как да не се радвам? Славата 
Господня се разпространява, и моето дело напредва. 

Ст. 20. Возвеличится Христосъ въ теле моемъ, аще животомъ, аще ли 
смертию. Обстоятелствата, в които се намирал апостолът, трябвало да послужат само 
за прослава на Христос. Той като, че ли така говори: избегна ли опасността - всички ще 
се удивят на изтръгналия ме от толкова много мрежи; а ако бъда предаден на смърт, 
всички ще ги порази силата на проповедта, заставяща проповедниците да презират 
смъртта. 

Ст. 21. Мне бо еже жити, Христосъ (за мене живот е Христос) и еже умрети 
(мъченическата смърт за Христос и евангелието) приобретение. Да умра славно за 
Христос, говори апостолът, не е някакво лишение, а велико благо, понеже веднага след 
смъртта лице в лице ще видя Христос Господ, в което нещо е и цялото наше 
блаженство. В това последното отношение аз мога да кажа, че да умра за мене би било 
дори по-добре. Живеейки тук, аз само служа на Христос, трудя се за Него, а там - 
веднага ще започна да се наслаждавам в общение с Него. 

Ст. 23-24. Желание имый разрешитися и со Христомъ быти. Това било 
естествено желание на оногова, който отдавна вече се отказал от своята воля и от 
всички земни удоволствия, и който отдавна бил проникнат от живота Христов. Толкова 
не по-малко, ползата на другите, ползата на самото онова дело, което лежало на 
отговорността на апостола, заставя го да желае продължението на своя живот в плът. 
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Увещания към единодушие и смирение (1:27; 2:18). 
 

 Колкото и да било полезно за филипяните бъдещето идване на апостола у тях, то 
могло да има само временно, малотрайно влияние на тяхното нравствено 
усъвършенстване и на успеха във вярата. И затова апостолът им указва в тях самите 
залога за бъдещето преуспяване; това е - единодушието във вярата и смиреномъдрието. 
Първото, т. е. единодушието, ще им даде сила да понесат всички страдания за Христос, 
както той сам ги понася (1:27-30), поради което апостолът и ги моли от любов към него 
да бъдат единодушни (2:1-2). Второто, като естествено следствие от първото, ще ги 
подбуди да отстъпват един другиму и да се грижат за другите, а не за себе си, и да 
намират за това образец в примера на Самия Иисус Христос, Който, бидейки равен на 
Бога, унижил Себе Си до степен на роб и, като приел човешки образ, в това състояние 
се смирил до там, че умрял на кръста като последен престъпник; а за това и Бог Го 
превъзнесъл по-горе от всичко, което се ползва с някаква слава на земята и на небето 
(3-11). Затова апостолът ги моли не в негово само присъствие да бъдат послушни към 
него, но всякога да бъдат такива, за да се явят истински Божи чада и да не посрамят 
самия Павел. Тогава и самите негови страдания ще бъдат за него отрадни, а заедно с 
това няма да опечалят и тях (12-18). 
 Гл. 1, ст. 28. Не колеблющеся ни о единомъ же отъ сопротивныхъ - не се бойте в 
нищо от противниците - невярващи юдеи или езичници. Това е същото, което говорел и 
Спасителят: не убойтеся отъ убивающихъ тело. (Мат. 10:28). Дръжте това убеждение, 
че вашите врагове никога не могат съществено да ви направят зло, и никога не 
допускайте мисълта, че те се намират в по-изгодно против вас положение; напротив, от 
туй самото, че те се въоръжават против вас, вадете вярното заключение, че те вървят по 
гибелния път, а вие - по спасителния. Така Бог е устроил нещата, че истината и доброто 
търпят притеснения в света; затова и Спасителят на всички Свои последователи обещал 
на земята не рай, а скърби: в мире скорбни будете (Йоан 16:33). Убедете се в 
спасителността на страданието за Господа и за Неговата вяра. 
 Гл. 2, ст. 1-2. За да подбуди филипяните към единодушие и единомислие, 
апостолът ги хваща за сърцето и ги води към това. Обратът на речта, употребен тук 
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от апостола, е такъв, какъвто и обикновено употребяват, когато говорят например: ако 
ме обичаш, или ако помниш моето благодеяние, то направи за мен туй и туй. 
Исполните мою радость - изпълнете, допълнете до край тази моя радост, т. е. вие вече 
започнахте да ме утешавате с вашия успех във вярата, вече ме успокоихте, но аз желая 
това да бъде докрай; ще увеличите радостта ми, ако имате едни мисли, една любов, 
една душа. 
 Ст. 3. Смиренномудриемъ другъ друга честию больша себе творяще. По-
голямата част спорове и неудоволствия между близките хора произлиза от това, че един 
мисли за себе си твърде много и не признава предимствата на другия. Нужно е голямо 
смирение, за да поставим в съзнанието си другия по-горе от себе си. При това такова 
смиреномъдрие представлява едно от необходимите условия на взаимната християнска 
любов. Св. Златоуст говори: “Какво изпълнено с всякакво любомъдрие правило и какво 
ръководство за нашето спасение предложил той! Ако ти си представяш, казва, че 
другият е по-добър от тебе и се увериш в това, а още повече, ако не само говориш това, 
но и съвършено си убеден в туй, и чест му въздаваш, то не ще чувстваш неудоволствие, 
като видиш, че друг го почита… Когато пък и другият, който е получил от тебе такава 
чест, ще бъде в подобно благоразположение към тебе, то представи си, че от това ще се 
състави двойна опора за взаимно снизхождение. Щом като ти считаш другия достоен за 
почет, и той - тебе в същата степен, то никога не ще се яви нещо неприятно. Защото ако 
такова поведение от страна на едного е силно да изтреби всяка раздразнителност, то, 
при взаимно такова разположение, кой ще разруши такава крепост?” 
 Ст. 5-11. Иже во образе (morfhv) Божий сый, не восхищениемъ (ajrpagmovn - винит. 
Пад., но не дат.) непщева быти равенъ Богу, но Себе умалилъ (ejke;nwse - изтощи), зракъ 
(morfhvn) раба приимъ, въ подобии человечестемъ бывъ, и образомъ (schvmati - по вид) 
обретеся яко человекъ. Думата morfhv, (образ) указва на вътрешното и пълно сродство 
между предметите, а не на външното или случайното, заключаващо се например, в 
положението, в действията и пр. В такъв смисъл сина наричаме образ на бащата, не по 
външното само сходство на чертите на лицето, а по вътрешното единство на свойствата 
у бащата и сина. Иисус Христос е образ на Бог Отец, т. е. по същество е син Божи, 
следователно, Сам е Бог. Според св. Златоуст, както зракъ (morfh;) раба указва на 
човешкото естество у Иисус Христос, така образъ Божий (morfh;) указва на Неговото 
Божествено естество. Быти равенъ Богу не непщева (не 
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счете) восхищениемъ - поставянето Себе Си наравно с Бога не счел за похищение, 
заграбване чуждо; в това той не виждал никакво оскърбление на Бога, както Го 
обвинявали в това юдеите (Йоан 5:18; 10:33; Мат. 26:65). Той наричал Себе Си Бог, 
понеже Неговото собствено естество и същество било Божествено. Думите: въ подобии 
человечестемъ бывъ съвсем не оказват на това, че Иисус Христос имал призрачна 
човешка природа, както учели маркионите. Св. Златоуст говори: “Що пък означават 
думите: въ подобии человечестемъ бывъ? Означават това, че Той имал много наше, а 
друго нямал. Например - той се родил не по естествения начин на раждане и никакъв 
грях не извършил. Ето що имал Той, което никой от хората няма. Той бил не такъв 
само, какъвто се явявал, но и Бог. Той се явявал човек, но в много не бил подобен нам, 
макар по плът и да бил подобен. Следователно, Той не бил обикновен човек. Затова е 
казано: въ подобии человечестемъ. Ние сме - душа и тяло, а Той - Бог, душа и тяло”. - 
Цялото това място може да се предаде така: “вие трябва да се погрижите, говори ап. 
Павел на филипяните, щото и у вас да се появи такова смирение, каквото виждаме в 
Иисус Христос; понеже Той, бидейки образ Божи, бидейки Сам Бог, като станал и 
съвършен човек, макар и да могъл да се яви на земята като равен на Бога, - което не би 
било похищение на божествената чест, - скрил славата на Своето Божество, приел 
човешко естество, действително станал подобен на нас човек и до толкова унизил Себе 
Си, че бил разпнат и умрял на кръст. За такова смирение Бог Го превъзнесъл (т. е. и 
човечеството Му било въведено в славата и силата на Божеството), дал Му най-високо 
име (името Бог Син или Син Божи, което Той имал преди сътворението на света, но 
което сега било пренесено и върху човечеството). Вследствие на това, пред Неговото 
име (Да о имени Иисусаове) се покланят всички твари: ангели (небесныхъ), човеци 
живеещи (земныхъ) и човеци умрели (преисподныхъ), и всеки език ще изповяда в слава 
на Бог Отец, че Иисус Христос е Господ и Бог. 

Ст. 13. Богъ есть действуяй въ васъ, и еже хотети и еже деяти о благоволении 
(uJpe;r th̀V eujdokijaV - поради Своето благоволение). Всичко добро, извършено от човека, 
е действие на Божията благодат; дори доброто пожелание се възбужда у човека от Бога. 
Но с това не се унищожава свободния избор у човека; напротив, то тук именно и се 
проявява. Бог само предлага, зове, а от човека зависи да пожелае това, което Бог 
предлага, да се отзове на Неговия зов. В това призвание се заключава 
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възбуждението на желанието. Ако Бог не бе призовал, човек не би и пожелавал. Щом и 
пожелаването на доброто зависи от Бога, то неговото извършване още повече 
принадлежи на Него: Бог дава и подбуждения, и сили, и пример за доброто. 
 Ст. 17. Аще и жренъ бываю о жертве и службе веры вашея. Апостолът се 
принася в жертва, подлага се на смърт, за да принесе филипяните, чрез вярата, в жертва 
на Бога, за да извърши своята служба към Бога. Той е готов с радост да посрещне 
всякаква смърт, и желае, щото и те да не роптаят в своите страдания, а, напротив, да се 
радват, за да не изгубят своята награда; и на неговите страдания да гледат с голяма 
радост, като на жертвоприношение угодно на Бога. 
 

Апостол Павел известява за учениците (2:19-30). 
 

 Увещавайки филипяните с радост да приемат известията за неговите страдания, 
апостолът обещава да прати при тях Тимотей, който, като узнае за техните работи, да го 
утеши с добри вести. Други тъй разположени към тях лица, като Тимотей, той няма при 
себе си, и затова него ще прати, щом се разясни положението на апостола (2:19-24), а до 
това време той изпраща проводения от тях Епафродит, който бил тежко болен и сега 
желае да се върне в родния си край, за да успокои филипяните относно себе си (25-28). 
Апостолът се надява, че те с радост и уважение ще посрещнат човека, който се 
подложил на голяма опасност само за да замени тях с услугите си към апостола (29-30). 
 Ст. 20. Ни единаго имамъ равнодушна (ijsovyucon - с еднаква душа, близък мене 
по душа и сърце) иже приснее (gnhsivwV - искрено, истински) о васъ попечется. 
Обяснява, защо праща Тимотей. Затуй именно, дето никой не може така вярно да 
действа в духа на апостола, както той, и затуй, че той е по-близък на филипяните, 
искрено към тях благоразположен и милее за тяхното добро. 
 Ст. 21. Вси бо своихъ си ищутъ. С прискърбие апостолът открива на 
филипяните, че обкръжаващите го повечето са користни и не показват такова 
благоразположение към Божието дело, каквото той вижда у Тимотей. 
 Ст. 23. Повнегда увемъ, яже о мне. Ясно указание на това, че съдебното дело на 
Павел идвало към края, понеже той изказва увереност, че ще свърши в негова полза и 
скоро сам ще отиде при тях. Това могло да бъде към края на двегодишния престой на 
апостола в Рим. 
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 Ст. 25. Епафродита, брата и споспешника и своинника моего, вашего же 
посланника (ajpovstolon). От названията, които апостолът дава на Епафродит, блаж. 
Теодорит и някои други тълкуватели заключват, че той бил епископ във Филипи, и 
особено се облягат затова на даденото му от Павел име апостол. Но св. Златоуст счита 
Епафродит само за учител, а названието му апостол разбира в смисъл на пратеник от 
филипяните. 
 Ст. 30. Да исполнитъ ваше лишение, службы яже ко мне. Филипяните много 
съжалявали, че били лишени от възможността лично да служат на апостола, и затова 
пратили Епафродит при него. Указвайки на Епафродитовото служение, св. Павел хвали 
и филипяните. 
 

Предпазване от лъжеучителите (гл. 3). 
 

 Вече готвейки се да завърши своето послание, апостолът обръща внимание и на 
онези опасности, които застрашавали филипийското общество от страна на 
юдействащите лъжеучители. Ако те още не били се вмъкнали във филипийската 
църква, то благодарение само на особената привързаност на филипяните към апостола, 
против когото главно и били насочени действията на лъжеучителите. Предвиждайки 
между другото, че те не ще оставят своите опити и против тази църква, апостолът 
разкрива същността на тяхното заблуждение и истинското учение за оправданието чрез 
вярата, което подкопавали лъжеучителите. Тук ние чуваме пак строгия глас на апостола 
изобличител, който предпазва своето стадо от кучетата на обрязването и доказва, че 
обрязани (обрезание) трябва да се наричат хвалещите се с Иисус Христос, а не с плътта 
(3:1-3). Така, апостолът би могъл да се хвали по плът, понеже той по рождение бил 
евреин, по учение (по закону) фарисеин, който в ревността си стигал до там, че гонел 
църквата Божия, но заради Христос той се отказал от всички тези предимства, като 
нямащи никакво значение, за да получи оправдание, което са дава в сила на Христовите 
заслуги, и чрез оправданието да достигне и възкресението (4-11). Апостолът още не е 
достигнал тази цел, но се стреми към нея и съветва и другите да постъпват така, като му 
подражават и като се отдалечават от онези, които своята цел поставят в преяждането и 
разврата; понеже християните са предназначени за живот на небето, и самото тяхно 
дело трябва да се преобрази в славно и нетленно (12-21). 
 Ст. 2. Блюдитеся отъ псовъ. Евреите наричали езичниците псета (Мат. 15:26). 
Апостолът обръща това название 
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против тях самите, понеже те, отхвърляйки духовното обрязване, били сами езичници 
спрямо царството Божие. Блюдитеся отъ сечения (katatomhvn еднозначещо с peritomhvn), 
т. е. от обрязването. Апостолът не веднъж указва на вътрешното или духовното 
обрязване, което се дава във възраждането и прави излишно плътското обрязване 
(Римл. 2:29). 

Ст. 4. Аще кто инъ мнитъ надеятсия во плоти, азъ паче. За да покаже по-добре 
нищожеството на предимствата, указвани от юдействащите и за да ги изобличи, 
апостолът изтъква тези предимства в своето лице. Той бил юдеин, не прозелит, 
произлизал от Вениаминовото коляно, което останало вярно на Давидовия дом и, 
следователно, на обетоването, съединено с този дом; накрая той бил фарисеи, а 
фарисеите считали себе си за най-добри в израилския народ. При всичко това апостолът 
се отказва от тези високи предимства на евреин и търси други в Христовата вяра. 

Ст. 8. За превосходящее разумение (dia; to; ujperevcon th̀V gnwvsewV - за 
превъзходството на познанието) Христа Иисуса. Всички предимства, давани на човека 
чрез рождението, или придобити чрез собствените му усилия, апостолът счита 
нищожни (тщету) и ги поставя по-долу от познанието на Христос. Под познание се 
разбира такова състояние на човека, когато той се отделил от всичко земно и плътско, 
без всяко самолюбие и самомнение, се издига с ума и със сърцето да съзерцава 
духовните предмети, предимно Божиите свойства и действия, откриващи се в делата на 
творението, промишляването и изкуплението на човека, когато той се старае да разбере 
многоразличната Божия премъдрост и прониква в тайните на божественото 
домостроителство, и когато, вследствие възвишението и разширението на своите 
понятия за Бога и за Христос Спасителя, той започва по-добре да разбира и самия себе 
си и предметите на външния свят; заедно с това той употребява усилия не само да 
познае, но и да усвои извършеното от Иисус Христос изкупление: познаетъ Его якоже 
и самъ быстъ познанъ отъ Христосъ (І Кор. 13:12). Уметы - смет. 

Ст. 11. Аще како достигну въ воскресение мертвыхъ. Участието в страданията 
на Иисус Христос се достига чрез вяра и подражание, когато християнинът вярва, че 
само Христовите страдания са го спасили от проклятието и смъртта, и когато 
самоотвержено се отрича от своята воля, разпъва своята плът със страстите и похотите 
(Гал. 5:25) и безропотно пренася всички страдания и дори смърт за Христос. Тогава той 
умира в Христос; тогава също той 
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и възкръсва заедно с Него или в Него. Апостолът говори не за онова възкресение, което 
ще бъде общо за всички, а именно за възкресението в Христос, понеже чрез Него се 
достига бъдещето блаженство (Римл. 6:5). 
 Ст. 12. Гоню же аще и постигну. И великият подвижник на истината, какъвто 
бил ап. Павел, не могъл с пълна увереност да каже, че достигнал съвършенство, 
достигнал онази степен на святост, която би го правила наследник на бъдещото 
блаженство. Той трябвало да тича, т. е. неотслабващо и безспирно да се стреми напред, 
подобно на надпреварващите се на хиподрума, за да достигне висшата цел. О немже и 
постиженъ быхъ от Христа Иисуса. Своя живот до обръщането апостолът представя 
така, като че ли той бягал от Христос, но бил настигнат и хванат в Христовата мрежа; 
сега пък той трябва да тича след Христос, за да получи обещаната награда. 
 Ст. 13. Задняя забывая, въ предняя же простираяся. Да се спре, за да се огледа 
назад, за да обхване с един поглед своето минало, да подведе резултата на своята 
дейност - това се поставя току-речи като задължително правило на всеки благоразумен 
човек, условие на всяко важно действие. Но при това винаги се забравя онова опасно 
действие от подобен оглед, че несъмнените успехи в постигането на зададената цел 
водят към гордост и самомнение. Особено пък това се забелязва в делото на умственото 
и нравственото развитие, а следователно, и в делото на достигане спасението. 
Разбирайки много хубаво тази опасност, апостолът, който неотклонно и безспирно се е 
стремял към небесната слава (къ почести - brabei`on - вышняго звания = към наградата 
на небесното звание), стараел се да забрави задняя, т. е. своите успехи, и да се простира 
в предняя, т. е. към предоляване онези трудности, които му предстоели. Ние видяхме с 
каква неохота, с какво самоосъждане се заемаше апостолът да изброява своите подвизи 
(ІІ Кор. 11). 
 Ст. 15. И еже аще ино что мыслите, и сие Богъ васъ открыетъ. Тъмничко 
място. Апостолът, като че ли иска да каже такова нещо: ако вие някак иначе 
разсъждавате за това, то, аз съм уверен, Бог ще ви открие, че неправо разсъждавате, и 
ще ви наведе на изложените от мене мисли.  
 Ст. 16. Тоже да мудурвуемъ и темже правиломъ жительствуемъ. 
Християнските истини не са само предмети на разсъждението, но и правила на живота. 
Да живеем и да мислим, казва апостолът, според колкото сме постигнали, според както 
християнството се е разкрило в нашето съзнание, без да оскърбяваме в нищо нашата  
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съвест, която всякога държи страната на познатото добро. Животът, съгласен с 
познатото добро, все повече и повече ще разкрива пред съзнанието областта на доброто 
и с това ще разшири дейността и стремежа, и следователно, ние все на напред и напред 
ще вървим. 
 Ст. 18-19. Мнози бо, ихже, (за които) многажды глаголахъ вамъ, ныне же и 
плача глаголю, ходятъ враги (постъпват като врагове) креста Христова. Св. Павел, 
подканяйки филипяни да му подражават и подбуждайки ги да следват само по такива 
учители, които били сходни с него, със скръб и указва на появявалите се между 
християните лъжеучители, които, проповядвайки кръста Христов, с живота си 
откривали себе си като врагове на този кръст. По изображението на ап. Павел и другите 
апостоли (ІІ Петр. 2:12-14; Юда 1:10-12), тези лица се предавали на краен разврат и 
чревоугодие. Затова апостолът и говори, че за тях богъ -  чрево, и слава - въ студе ихъ, 
т. е. те се величаят със своите срамни дела. За носенето на кръста, за разпъването своята 
плът на него - и дума не ставало у тези проповедници на кръста. 
 Ст. 20. Наше житие на небесехъ есть. Противопоставяйки на поведението на 
лъжеучителите истинското християнско поведение, апостолът доказва, че те не са 
прави относно това, че целта на християнина е на небето, че той живее за небето и се 
готви за небесния живот. Би било голяма грешка да се готвиш за някакво ново 
състояние или дейност чрез способи, съвършено противоположни на онези, които се 
изискват от това състояние. Към всяко състояние се приготвят постепенно чрез 
извършване на такива именно дела, каквито са прилични на това състояние. От 
поведението пък на лъжеучителите може да се заключи, че те мислели, какво и в 
царството Божие ще има такива неприличия, каквито те извършват тук. Но крайно 
нечестиво е така да се мисли. 
 Ст. 21. Преобразитъ тело смирения (униженото тяло) нашего. Развивайки 
своята изобличителна мисъл, апостолът говори, че не само развратът и чревоугодието 
не са свойствени на бъдещия небесен живот, но дори и обикновения живот на тялото с 
неговите потребности не е съобразен с него. Затова, както тялото, така и условията на 
неговото съществуване, всичко, което представлява принадлежност и отличителен 
характер на човешкия живот на земята, трябва коренно да се измени. Иисус Христос ни 
показал пример на такова изменение в Своето тяло след възкресението. В други места 
апостолът нарича бъдещето наше духовно тяло, нетленно, небесно, славно 
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(І Кор. 15:44-53). Тук той го нарича съобразно на славното Христово тяло. В 
приведените думи лежи дълбокото основание на това, защо ние умираме и след като 
смъртта е унищожена чрез победоносното възкресение на Иисус Христос. 
 

Заключителни увещания и благопожелания (гл. 4). 
 

 В заключение на посланието апостолът увещава филипяните да стоят на 
предначертаните правила на благочестие, особено подканя към туй някои известни във 
Филипи лица (1-3). Възбуждайки след това у тях радост в Господа, апостолът ги моли 
да бъдат кротки, да не се грижат за нищо, но всичко да изпросват с молитва от Бога и, 
за да бъдат в мир с Бога, да съблюдават всичко, на което се научили от него (4-9). 
Накрая изказва радостта си затова, че те се грижат за него, макар той заради Господа да 
понася всички лишения, и още веднъж благодари за пратената му от тях милостиня, 
както в предишните случаи, така и сега - с Епафродит, а заедно с това благодари и на 
Бога (10-20). Посланието свършва с приветствия от намиралите се при апостола братя, 
особено пък от кесаревия дом, и с обичайното благопожелание на Павел (21-23). 
 Ст. 2. Еводию молю, и Синтихию молю, тожде мудрствовати о Господе. Кои 
били Еводия и Синтихия - за това няма определени сведения. Тези жени, както се 
вижда, били бележити особи във филипийската църква и указвали влияние върху 
другите. Някои тълкуватели в думите тожде мудрствовати виждат несъгласие между 
тези две жени, и апостолът особено се е старал да ги примири и да ги накара да 
действат съгласно и единодушно. Други тълкуватели приемат, че Еводия и Синтихия не 
се съгласявали с проповядваните от апостола начала, към които се придържали всички 
филипяни, понеже били попаднали под влиянието на някои юдействащи във Филипи, 
или другаде някъде, и пред някого се били изказали благосклонно за юдейството. 
Оттук: тожде мудрствовати о Господъ значи - еднакво с всички да разбират делото на 
спасението в Господ Иисус Христос. 
 Ст. 3. Ей молю и тебе, супружниче присный (suvzuge gnhvsie - искрени 
сътрудниче), споспешествуй им (snllambavnou aujtai`V - вземи, като че ли за ръцете, и 
едната, и другата и ги доведи до единомислие, помагай им). Супружникъ - който тегли 
един ярем с другиго. Игото на апостола било - проповедта на евангелието и 
устройството на църквите. Във всяко място, където той основавал църква,  
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първите вярващи били негови сътрудници в по-нататъшното разпространение на 
евангелието. На тях той поверявал младите църкви, когато напускал техните места. 
Един от тези бил и този искрен съпружник, към когото се обръща сега св. Павел. Св. 
Златоуст говори за него: “Струва ми се, че тези жени били важни във филипийската 
църква, и апостолът ги препоръчва на мъж, разбира се - достоен за удивление, когото и 
нарича сътрудник, комуто, може би, той обикновено поверявал тамошната църква като 
на свой сътрудник, съучастник и брат”. Св. Климентомъ - третият римски епископ след 
Лина и Анаклет. 
 Ст. 10. Яко уже когда воспомянусте пещися о мне - задето вече отново 
започнахте да се грижите за мене. 
 Ст. 22. Целуютъ вы святии вси. Това са всички римски християни, които 
посещавали Павел в тъмницата и знаели, че пише послание до филипяните. Иже отъ 
Кесарева дома. Св. Златоуст говори: “ободрил и одушевил филипяните апостолът, като 
показал, че учението дошло до царския дом”. 
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Послание до Колосяни. 
 

Сведения за църквата в Колоса. 
 

Колоса е бил бележит град във Фригия (в Мала Азия) до реката Лика. Древните 
историци го наричат град велик и богат. Близко до него се намирали, в същата 
фригийска област, градовете Йерапол и Лаодикия. В книгата Деяния, разказваща за 
основанието на отделните християнски църкви чрез трудовете на св. апостоли, не се 
споменава за град Колоса; ето защо и точни сведения за основанието колоската църква 
нямаме. Но за това пък се споменава за двукратното минаване на ап. Павел с проповед 
за Христос през Фригия, на която Колоса била един от главните градове. Пръв път 
минал фригийската страна св. Павел във второто си апостолско пътешествие (Деян. 
16:6) на път за Европа; а втори път посетил той Фригия, утверждая вся ученики, - 
както се изразява дееписателят, - в третото си пътешествие на път за Ефес (Деян. 
18:23). В този град той стоял по време на третото си проповедническо пътешествие 
около 21/2 години и, разбира се, се намирал в живи и чести взаимоотношения със 
съседната фригийска страна и с колосяните; защото ако в това време, когато св. Павел 
живял в Ефес "всички жители на Азия чули неговата проповед за Господ Иисус 
Христос, както юдеи, така и елини" (Деян. 19:10), - то, разбира се, не можем да 
изключим от туй и съседните фригийски колосяни, чиято вяра и любов похвалва по-
късно сам ап. Павел (Кол. 1:4); толкова повече, че Колоса се намирала в непрекъснати 
търговски връзки с Ефес. По такъв начин с вероятност може да се приеме, заедно с 
блаж. Теодорит, че първоначален насадител на Христовата църква в Колоса бил сам 
св. ап. Павел. А нейни строители и разпространители в този град били, по думите на 
самия ап. Павел, двамата негови колоски ученици: Епафрас и Филимон. Първия от тях 
св. ап. Павел нарича свой възлюбен сътрудник, и в писмото до колосяните направо 
говори, че те "чули и познали Божията благодат" в истината и я научили от Епафрас, 
верния за тях Христов служител (Кол. 1:6-7; сравни 4:12-13). Филимон в посланието 
си до него ап. Павел нарича също така свой сътрудник, който в Колоса имал своя й 
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домашна църква, и управителя на тази църква Архипа, както предполагат, Филимон 
син, св. Павел нарича също така свой совоинственникъ (Фил. 1:2), и в посланието до 
Колосяни заповядва да му предадат от свое име следните думи: "гледай да изпълниш 
служението, което ти прие в Господа" (Кол. 4:17). 

 
Повод за написване на посланието. 

 
Повод за написване на посланието до колосяните било това, че във Фригия се 

появили лъжеучители с някакво философско направление, които станали твърде 
опасни за чистотата на вярата на колоските християни, и от влиянието на които 
трябвало да се предпазят колосяните. От думите, с които от различни страни в своето 
послание, апостол Павел характеризира тези лъжеучители, може да се забележи, че 
тяхното учение все още нямало твърда установена основа и сектанска обособеност. 
По-скоро това било, по-думите на един тълкувател,някаква смес на юдейство с 
източни суеверия и със суеверия та елинското езичество, която имала допирни точки и 
с християнството, и чрез това могла да има достъп към християните, не в полза обаче 
на Христовата вяра, а за нейно разорение. Да извести на ап. Павел за всичко, което 
ставало в Колоса, както и за любовта на колосяни в Духа, нарочно дошъл в Рим 
строител и предстоятел на колоската църква Епафрас (Кол. 1:8). Със своите разкази 
той и предразположил своя учител да напише на колосяните послание. 

 
Време, място и цел на написването. 

 
 
По време на написване на своето послание до колосяните, ап. Павел бил 

затворник, понеже в това послание той иска техните молитви, за да може успешно да 
възвестява тайната Христова, за която той се намира в окови, и ги моли също така да 
помнят тези негови окови (Кол. 4:3, 18). Това били, очевидно, първите Павлови окови 
в Рим, понеже той праща приветствие на колосяните и от Тимотей (1:1), който вече не 
бил при апостола във време на вторите му римски окови (ІІ Тим. 4:9; ср. 4:6-7). По 
такъв начин с вероятност може да се приеме, че посланието си до колосяните ап. 
Павел написал в Рим, в началото на 61-ва или 62-ра година, малко по-рано от 
посланието до филипяните. Да занесат това послание в Колоса апостолът определил 
две лица - Тихик и Онисим. Впрочем този последният, който придружавал Тихик, 
носел отделно послание в Колоса за Филимон, своя бивш господар. За тези двама свои 
пратеници с 
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любов говори св. Павел в самото послание до колосяните (4:7-9) Вниквайки в 
съдържанието на цялото послание, виждаме, че апостолът го насочва главно към това, 
че колосяните да не се прелъстят от заплетените и хитри думи на своите месни 
теософи, че уж е възможно на някого или на нещо, освен на Христос Господ, да се 
опрем с упованието си. А от друга страна апостолът имал пред вид да потвърди 
неоспорваната истина на учението, възвестено на колосяните от Епафрас, и да 
засвидетелства, че той е”верен за тях Христов служител" (Кол. 1:7; 4:12-13), и че 
следователно, никак не трябва да предпочитат пред него някакви други наставници, 
проповядващи друго някакво учение.  

  
 

Съдържание на посланието  
 
По съдържание посланието до колосяните се дели на две части: вероучителна с 

предисловие и нравоучителна със заключение. В първата част (гл. 1-2 ) ап. Павел 
налага положителното учение за лицето на Исуса Христос и за изкупителното дело, 
като с това опровергава заблужденията на юдейството. Във втората (гл. 3-4) показва 
важността на тайнството кръщение и извлича практически приложения към различни 
обстоятелства от нравствения живот на християните. 

 
Вероучителна част 

 
Приветствие от апостола и учение за Исус Христос 

Богочовека и Изкупителя на света (гл.1). 
 
Апостолът приветства колоската църква от свое име и от името на Тимотей и 

благодари на Бога за израстването между колосяните на благовестническото слово, 
като им изпросва от Бога благи плодове на вяра и богопознание (1:1-11). 
Изпълнението на своята молитва той вижда в изкуплението, извършено чрез Исус 
Христос, Когото апостолът нарича възлюбен Син Божи, образ на невидимия Бог, 
първороден измежду всички твари, Творец на всичко видимо и невидимо, 
Вседържител, Глава на църквата (12-18). Този Син Божи с кръвта си примирил всички 
с Бога, и дори езичниците - враговете Божи, като примирил с Бога, направил свети и 
чисти (19-23). Затова апостолът се радва в своите страдания, че и колосяните се 
удостоили с откровението на великата тайна, на която той служи (24-29).     
     

Ст. 5. Упование отложенное вамъ на небесехъ. Се разбират онези духовни 
блага, онова бъдещо блаженство, 
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което служи като предмет на упование за християните и, заедно с това, най-силно 
подбуждение към любов и добродетел. 

Ст. 11. Возмогающе по державе славы Его. Търпението на християните в 
страданията трябва да разкрива такава сила, такава мощ, която е несвойствена на 
обикновените хора и която явно би показала, че действа висша Божия сила. И според 
търпението на християните ще расте прославата на Бога, Бога който дава сила на 
Своите светии. 

Ст. 15. Иже есть образъ (eijkw;n) Бога невидимаго. Както в посланието до 
ефесяните (1:20-23) и до филипянити (2:6-11) апостолът изобразява божественото 
достойнство на Иисус Христос, така и тук, опровергавайки колоските лъжеучители, 
той трябвало да се докосне до този важен пункт на своето учение за лицето на 
Спасителя. Исус Христос, по израза на апостола, е образ Бога невидимаго. Според 
забележката на св. Златоуст (на Евр. 1:3) образът е нещо отлично от първообраза само 
в отношение на самостойното битие, а иначе - образът означава безразличие или 
сходство с предмета, на който той е образ. С други думи: образът не е онзи същия 
предмет, втори път или в друг вид явяващ се на нас, но само също такъв предмет, 
имащ една и съща същност, едни и същи свойства и произвеждащ едни и същи 
действия. Впрочем, някога предметите се сравняват по случайно сходство на 
свойствата и положенията, и в този смисъл могат да се наричат образи един за друг, но 
тогава думата образ ще се разбира в несобствен смисъл. Така, човек се нарича образ 
Божи само по случайното свое положение на земята, по владичеството. Исус Христос 
се нарича тук образа на невидимия Бог съвършено и съществено, както и в други 
места у апостола (Фил. 2:6; Евр. 1:3). Това се потвърждава от по-нататъшното 
изобразяване на божествените свойства на този образ Божи, именно, Неговото 
творческо всемогъщество, Неговата вечност и неговото висше предназначение, така 
че, в Него виждаме действителния и пълен образ на невидимия Бог. Вниквайки по-
близо в смисъла на апостоловия израз: образъ Бога невидимаго, ние намираме в него 
пълна съответност с израза на евангелиста Йоан: Бога никтоже видя никдяже, 
Единородный Сынъ, во лоне Отчи, Той изповяда (1:18). Бидейки недостъпен и 
недостижим за никоя твар, Отец явил Себе Си съществено в Сина, Който поради това 
се нарича образ на невидимия Бог: видяй Мя, видитъ Пославшяго Мя (Йоан 12:45; 
14:9). Ако Исус Христос е образа на невидимия Бог, то божеството не станало ли 
видимо в Него? Не. Св. Златоуст говори: "Ако Бог е невидим, то и Неговият   
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образ е също така невидим, понеже в противоположения случай не би бил образ”. 
Иисус Христос, по думите на блаж. Теофилакт, е и образ и невидим. Във въплъщението 
на Бог Слово присъствието на невидимото божество само станало, като че ли 
осезателно познаваемо, но все пак мислено, а не видимо. Перворожденъ всея твари. 
Тези думи не трябва да се разбират така, че Иисус Христос е пръв от тварите, че Той е 
също такава твар, както и другите, само първа по време, а в смисъл, че Той 
превъзхожда всички твари, роден е преди всяка твар. Непосредствено следващите 
нататък апостолови думи: Тям создана быша всяческая показват, че първородният Син 
Божи не може да стои наред с другите твари, сътворени чрез Него. И тогава изразът 
перворожденъ трябва да разбираме в смисъл роденъ преди всяка тваръ, както сам 
апостолът по-нататък (ст. 17) обяснява в същия смисъл - прежде всехъ. 
 Ст. 16. Тямъ создана быша всяческая.  За да докаже предимството на Христос 
пред другите твари, апостолът преброява всички родове твари, които получили от Него 
битие; при това не забравя да упомене за най-висшите и най-близките до Бога, с 
намерение да покаже, че Христос бил не някакво същество посредник между Бога и 
света, а сам Творецът. Понеже лъжеучителите в своите родословия твърде подробно 
разсъждавали за имената на посредстващите духове и провеждали строга подчиненост 
в техните отношения, то, в противоположност на тях, апостолът изброява няколко 
ангелски чина, употребявайки и самите имена на тези чинове за разобличаване на 
лъжата. 
 Ст. 17. Всяческая въ Немъ состоятся. Той не само е създател на всичко, но и 
промисля за онова, което сътворил, и управлява тварите, и чрез Неговата премъдрост и 
сила стоят те (Теодорит). Не посреднически между Бога и света духове, не еони и не 
ангели поддържат порядъка и живота на света, но онзи същият Син Божи Иисус 
Христос, Който сътворил и самите ангели. Думите на апостола поразяват и 
съвременните нам деисти. Светът не сам по себе си стои след сътворението си, както 
говорят деистите, и не вложените в него  закони обезпечават неговото по-нататъшно 
съществуване, но непосредственото участие на Твореца в живота на света. 
 Ст. 18. Перворожденъ изъ мертвыхъ. Но нали и преди Христос се възкресявали 
мъртви? Да, но те същите и отново са умирали. А Христос, като победител на смъртта, 
пръв възкръснал завинаги, за да бъде източник и основа на нашето безсмъртие (ср. І 
Кор. 15:20). Яко да будетъ во 
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всехъ (т. е. във всички отношения) Той первенствуя. По разсъждението на св. Златоуст, 
Христос Син Божи “навсякъде е пръв: пръв в горните (като Творец на всичко), пръв в 
църквата, като неин глава, пръв и във възкресението”. Апостолът изтъква това, за да 
обори лъжеучителите, които допускали много сили (еони), и чрез това многовластие. 
 Ст. 19. Яко въ Немъ благоизволи (Бог Отец) всему исполнению (plhvrwma) 
вселитися, т. е. Бог благоволил, щото в Неговия Син да се съвместява всяко 
съвършенство (исполение); с това и се разяснява, защо нашият Спасител във всичко е 
първенствуващ. Туй е затова, дето в Него едничкия се е вселила всяка пълнота - всичко 
напълно, което се поиска за когото и да било, и във времето и във вечността. 
Тълкувателите забелязват, че апостолът употребил тук самите изрази на 
лъжеучителите, за да ги опровергае. Както у тях с името plh;rwma се наричал един от 
низшите еони, в който божеството обитавало временно, така у ап. Павел, напротив, 
божеството се вселило в Христос вечно и поради това такова вселяване може да се 
нарече цяла пълнота. 
 Ст. 20. И тямъ примирити всяческая. С това се означава главното дело на 
Богочовека - примирението на всичко с Бога. Че имало нужда да се примирят с Бога 
земнородните, излезли от послушание на Бога чрез грехопадението, - това е понятно: но 
как Той умиротворил небесните? пита св. Златоуст. “Нима и там имало раздор и 
несъгласие? Не, но земята се откъснала от небето, и ангелите се въоръжили против 
хората, виждайки оскърбяван от тях своя Владика. И тази именно вражда Господ 
пресякъл с кръвта на Своя кръст”. Така че ангелите сега се отнасят към нас, като по-
големи братя към по-малки, като служебни духове, изпращани да служат на ония, които 
има да наследяват спасение (Евр. 1:14). 
 Ст. 22. Примири въ теле плоти Его. Колоските теософи приписвали на своите 
духове ефирни тела и спасението на хората приписвали на ангелите. Апостолът 
доказва, че то е извършено от Иисус Христос, Който имал не призрачно или ефирно 
тяло, но грубо, плътско, свойствено на всички хора. В това название лежи 
опровержението и на появилите се по-късно докети. 
 Ст. 24. Ныне радуюся во страданиихъ моихъ о васъ, яко исполняю лишение 
скорбей Христовыхъ во плоти моей за тело Его - като се радвам за вас в страданията, 
аз с това попълвам онова, от което ме лишават скърбите 
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заради Христос. Или: с радостта за вас попълвам външните лишения от скърбите за 
Христос Господа, и за Неговото тяло, което е църквата, щото тя да стои, да се 
разширява и да се наслаждава от благосъстояние. 
 

Предпазване от лъжеучителите (гл. 2). 
 

 Желаейки да направи своите увещания по-силно действащи върху сърцата на 
колосяните, апостолът им открива, как много той се труди, за да могат те да се 
усъвършенстват в познаване тайната на Бога Отца и Иисус Христос, Който дава на 
всички премъдрост и водачество; умолява ги да ходят във вярата, както са научени, и да 
се пазят да не бъдат увлечени от празната философия, основана на човешките предания 
и на познаването стихиите на света, а не на Христос, в Когото обитава цялата пълнота 
(1-10). Че те трябва да се придържат към тази философия, която е основана на Христос, 
се доказва от техния съюз с Христос, като с глава: те в Него са обрязани чрез 
неръкотворно обрязване - в кръщението; в Него и с Него те и са възкресени от 
греховете, понеже Той умъртвил греха на кръста (11-15). Следователно, никой да не 
смее да осъжда християните за неизпълняване на еврейските обреди: обредите били 
само предобрази на Христос. Поради своето съединение с Христос в едно тяло и 
вследствие на своята смърт за световните стихии, християните и не трябва да се 
придържат от разни еврейски наредби и да не следват по онова, което има само външен 
вид на мъдрост (16-23). 
 Ст. 3. В Немже суть сокровенна вся сокровища премудрости и разума. Това, 
което апостол Павел говори против колоските лъжеучители, има приложение към 
еретиците и лъжеучителите от всички времена. Само в Христос трябва да се търси 
истинска мъдрост и истинско знание. Той само дава такива на просещите от Него, и в 
познанието само на Него е основата на всяко знание. Между това заблуждението 
винаги е отстоявало своята независимост и всякога черпи своите познания из мътните 
източници на човешкия опит и съзнание. 
 Ст. 4. Въ словопрении (piqanologi;a) - с пленително, убедително хитрословие. 
Това е общо свойство на всички заблуждения да представят вида на истината, а не 
нейната сила, следователно, да се спират на думи, а не на съдържание. 
 Ст. 8. Да никтоже васъ будетъ прельщая философиею. И тъй, учението на 
колоските учители било от  
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философски характер. В апостолските думи имаме общо указание на характера на 
фригийската философия. Тази философия, в каквото и да се е състояла, извращавала 
християнското вероучение за Христос Спасителя; за свой източник провъзгласявала 
древните човешки предания - философски или религиозни. Под стихии мира се 
разбират някои веществени оръдия, с които тогава в някои мистически секти си 
служели за тайнствено сношение с духовния свят, както това се практикува отчасти у 
сегашните спиритисти. Някои тълкуватели под стихии мира разбират вещественото 
(обредово) юдейско богослужение, с което лъжеучителите външно се прикривали. 
 Ст. 9. Въ томъ живетъ всяко исполение Божества телесне. Под исполнение 
Божества (plhvrwma) трябва да се разбира не съвкупността на свойствата и действията 
на Божеството, а самата същност на Божеството, цялото Божие същество. На това 
съответства и употребеният тук от апостола израз телесне (swmatikẁV), който, разбира 
се, трябва да приемаме в значение на oujsiwdẁV (существено). Божеството обитава в 
Христос не с някаква част, а с цялата си същност - всяко исполение. И именно живетъ, 
а не случайно и временно само се проявява. Живее телесно, т. е. въплътено и 
осезателно, а не образно или в преносен някакъв смисъл; живее като душата в тялото, т. 
е. неслято и неразделно. При това блаж. Теодорит забелязва: “но не мисли, че Бог 
Слово е заключен в тялото, е обхванат и ограничен. Защото Той и се е въплътил цял, и с 
Отеца е цял, бидейки телесно описуем и по божество неописан”. 
 Ст. 10. Глава всякому началу и власти. Понеже колоските мистически мъдреци 
проповядвали някакво незаконно поклонение  на ангелите и чрез тайнствени връзки с 
тях се надявали да достигнат висше нравствено съвършенство и общение с Божеството, 
то апостолът и иска да предупреди колосяните, колко е неоснователно всичко това. Ако 
Иисус Христос е глава и повелител на всички ангелски начала и власти, то към Него, а 
не към Неговите твари трябва да бъдат обърнати и всички наши стремежи. 
 Ст. 14. Истребивъ еже на насъ рукописание ученми. Нашата виновност пред 
Бога се изобразява у апостола под вид на собственоръчна наша разписка за дългове. 
Нашите дългове са греховете, както и в Господната молитва говорим: и остави намъ 
долго наша. Тази разписка Иисус Христос махнал от нашата среда и я разкъсал, като я 
приковал на кръста, а дълга ни заплатил за нас на Небесния Отец със Своите кръстни 
страдания. И тъй, чрез 
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кръстната Христова смърт Бог заличил (истребивъ - ejxaleivyaV) нашите грехове, 
заличил първородния грях, очистил и всички грехове на всеки човек от началото на 
света и до неговия край. Всеки има свое ръкописание с грехове, и то върху му лежи и 
само иска удовлетворение, както содомският вопъл - отмъщение за греховете. Божията 
правда търпяла, търпи и ще търпи греховете на всекиго, като се удовлетворява от 
изкупителната и ходатайствена Христова смърт. Но чрез това ръкописанието на всекиго 
не губи своята сила. Ако то не бъде заличено и съдрано, на своето време ще се поиска 
за него сметка и изплащане. А как постигат изличаването и разкъсването на това 
ръкописание? - Каят се с вяра в кръстната смърт на Господа и, когато след това се 
потопяват в купела, благодатната сила на кръщението заличава греховете, и 
ръкописанието се явява една чиста хартия, на която нищо не остава написано. Ученми 
(dovgmasin) - чрез вярата или догматите на християнското благочестие. 

Ст. 16. О части праздника - за някой празник. 
Ст. 17. Тело же Христово - а тялото е в Христос. 
Ст. 18. Никтоже васъ да прельщаетъ (katabrabeue;tw). По обяснението на св. 

Златоуст, тази дума се употребява в онзи случай, когато един удържи победа, а друг 
получи наградата - когато победителят бива измамен. Лъжеучителите, по мимо главата 
на църквата - Христос Спасителя, учели, че достигат единение с Бога при 
посредстващото съдействие на невидимите духове, или като се служи на ангелите, в 
сношение с които трябва да се влиза чрез разни тайнствени средства, между другото 
чрез изтощението и измъчването на плътта (изволеннымъ смиреномудриемъ - чрез 
произволно смиреномъдрие). В това те и поставяли, подобно на гностиците, висшето 
ведене, горделиво отнасяйки се към християните като към невежа тълпа, макар и да се 
прикривали чрез външно смирение, което се изразявало у тях в грозотата на тяхното 
тяло, в тихите речи, спуснатите очи и пр. Семената на лъжеучението, хвърлени във 
Фригия, относно ангелослужението, пуснали своите корени и по-късно родили много 
плевели, така че отците на поместния Лаодикийски събор (през 365 год.) намерили за 
нужно със специално правило (35-то) да забранят фригийското ангелослужение, 
наричайки го тайно идолослужение. Впрочем, тази забрана, както и учението на 
апостола, се отнася към онова почитание на ангелите, което ги поставя по-горе от 
Самия Христос. 

Ст. 19. Не держа главы, из неяже все тело. Оставянето на Христос и 
предпочитането пред Него на ангелите  
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прилича на това, както ако някой би счел за живота на тялото достатъчна съвкупността 
на членовете без главата. Христос е глава не само на човеците, но и на ангелите (Еф. 
1:10; 4:15). 
 Ст. 20. Аще убо умросте со Христомъ отъ стихий мира, почто яко живуще въ 
мире стязаетеся? Под стихии мира апостолът разбира тук не юдейската обредност, а 
всичко веществено, земно, тленно, за което умира всеки истински вярващ в Иисус 
Христос. Почто стязаетеся (dogmativzesqe) - защо бивате огласявани с догмати, 
слушате тяхното изложение, подчинявате се на техните определения? Смисълът на 
апостолското внушение е такъв: защо вие, туряйки себе си в чина на огласявани 
ученици, позволявате на тези мъдрувачи да излагат своето учение за вещественото като 
че ли вещественото може да има за вас някакво значение. 
 Ст. 21.  Не коснися, ниже вкуси, ниже осяжи. Колоските мъдрувачи, както се 
вижда, придавали голямо значение на самата природа и на някои вещества, и затова 
поставяли силата не толкова във въздържанието изобщо, но именно в предпазливото 
въздържание от някои вещества. Те ви тълкуват: еди-кое си вещество това и това 
означава, а еди-кое си това и това. Онова употребявай тъй и тъй, в такова време, в 
такова място, а до туй не се докосвай. “И гледай, - забелязва св. Златоуст, - как ги 
осмива апостолът: не коснися и пр. онези мъдрувачи, тълкувайки това, давали си вид, че 
тъй да се постъпва е нещо велико”. 
 Ст. 22. Яже суть вся во истление употреблениемъ. Тези думи се отнасят към 
забранените ястия. Апостолът, като че така говори: защо се подчинявате на нови 
правила относно храната и относно такива предмети, които не са вечни, но изчезват при 
самата тяхна употреба. По заповедемъ и учениемъ человеческимъ, т. е. всички 
предписания на колоските мъдрувачи за ястията не са нищо повече, освен човешки 
измислици, нямащи ни най-малко значение за колските християни. 
 Ст. 23. Слово (lovgon - вид, прилика) имуща премудрости. “Само вид на 
премъдрост имат, или по-точно - едно голо (безсъдържателно, пусто), но хитро слово” 
(Икум.). В самовольной службе (ejn ejqeloqrhskeiJa/). Самото богослужение на 
лъжеучителите било измислено или произволно, и затова се явявало самослужение, 
оскърбително за Бога. То се придружавало със смиреномъдрие, което било лицемерно, 
поради което апостолът и им го посочва като вина; придружавало се с изнурение на 
тялото, което пак се основавало на скрита гордост. Не въ чести коей къ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

424 
 
 
сытости плоти, т. е. в някакво пренебрежение за насищането на плътта. Вижда се от 
тук, че апостолът се бори с юдействащи, които отивали до противоестествено 
изтощение на тялото, за да имат външен вид на святост. 
 

Нравоучителна част. 
 

Увещание към свят живот (3:1-17). 
 

 След като укрепи колоските християни във вярата и ги огради от опасностите на 
лъжеучението, апостолът прави нравствени изводи от своите наставления и предлага 
увещания към свят живот, както общи за всички християни, така и частни 
приспособително към известни състояния. Така, той убеждава съвъзкръсналите с 
Христос и да се възнасят с Него чрез мисълта в небесните, да скриват своя живот в 
Христос, да умъртвяват всяка нечистота в себе си, изобщо, да се съблекат от вехтия 
човек и да се облекат в новия по образа на Създателя (1-11). Това обличане в новия 
човек трябва да се състои в проявата на всички християнски добродетели, най-вече - в 
любовта; след нея ще последва Божият мир, към който са призвани християните, и 
богатството на всяка премъдрост, придружаваща се не само с песнопения и славословия 
на Бога, но и с разположение на целия живот в слава Божия (12-17). 
 Ст. 1. Вышнихъ ищате, идеже есть Христосъ одесную Бога седя. От 
възкресението апостолът се пренася с мисълта към възнесението на Иисус Христос и 
седенето отдясно на Бог Отец. Умрелите в кръщението и възкръсналите с Христос 
трябва да се възнесат с Него на небето, т. е. да се отрекат от всичко земно, телесно, 
грубо и за небесното да мислят (горняя мудрствуйте), да се стремят към небесното 
отечество (Фил. 3:20). 
 Ст. 3. Животъ вашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Бозе. Иисус Христос е 
истинското наше съкровище, скрито на небето в Бога. Към това съкровище ние трябва 
постоянно да издигаме нашето сърце и своя живот да скриваме с Него в Бога. За това и 
нашият живот трябва да стане съкровище на небето, така че нито молец да не може в 
него да намери нещо за разваляне, нито тлението за повреждане (Мат. 6:19-22), т. е. той 
трябва да бъде чист, непорочен, цял. В отношение пък към настоящето време този 
живот на християнина, скриван на небето, трябва да бъде таен, незабелязан от човешки 
очи, безславен. Него очаква прославяне в деня на славното Христово пришествие. 
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 Ст. 5. Умертвите уды вашя, яже на земли. Се разбират телесните членове, с 
които се извършват греховете. Да се умъртвят телесните членове, значи да се отсекат 
страстите. И Спасителят заповядал да отсичаме съблазняващата ръка и око, за да 
можем да влезнем в царството небесно (Мат. 18:8-9). В числото на страстите, които 
човек трябва да умъртвява в себе си, апостолът поставя и любостяжанието с бележита 
прибавка, че то е идолослужение. По учението на Иисус Христос, пристрастено 
служещият на богатството не може в същото време да служи и на Бога (Мат. 6:24); 
мамона става за него бог, на когото той се кланя и на когото той възлага своите 
упования. Апостолът направо нарича такива хора идолопоклонници. 
 Ст. 10. Обновляемаго въ разумъ - който се обновява в познанието на Бога. 
 Ст. 12. Во утробы щедротъ - в милосърдие. 
 Ст. 13. Поречение (momfhvn) - порицание, укор. 
 Ст. 14. Стяжите любовь, яже есть союзъ (съвкупност) совершенства. 
Завършвайки своята заповед за любовта към ближните, възвишаваща се до любов към 
враговете, Иисус Христос прибавил: будите убо вы совершени, якоже Отецъ вашъ 
небесный совершенъ есть (Мат. 5:48), показвайки с това, че любовта е най-краткия път 
за достигане богоподобно съвършенство. Апостолите с достатъчна яснота показвали 
силата и важността на любовта като християнска добродетел, в която се съкращава 
целия закон (І Йоан 3:23; 4:21; Римл. 13:8-10) и която е по-горе от всички добродетели 
(І Кор. 13 гл.). Сега апостолът направо нарича любовта връх на съвършенството. 
Изброените преди любовта добродетели се явяват като долни дрехи, а любовта - най-
горната (надъ всеми же сими), цялата красота съставяща. Тя е униформената дреха на 
християнина, по която трябва да се отличават от нехристияните. Ако генералът не си 
облече своята униформа, никой няма и да помисли, че той е генерал. Така е и при нас, - 
ако някой няма любовта, никой от умеещите да различават няма да го признае за 
християнин: нито Бог, нито ангели, нито светии. Хората макар и да го наричат с такова 
име, но това ще бъде неправо. О семъ разумеютъ вси, яко Мои ученици есте, аще 
любовь имате между собою - казал Спасителят (Йоан 13:35). 
 Ст. 15. Да водворяется (brabeuevtw) - да разпределя награди (ср. 2:18). 
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Частни наставления и заключение  
на посланието (3:18; 4:18). 

 
 От увещанията към всички християни апостолът минава към частни 
наставления, именно за жените, които съветва да се покоряват на мъжете, а на тези 
последните внушава любов към жените (3:18-19); децата заставя да бъдат послушни на 
родителите, бащите моли да не раздразняват децата (20-21). Особено пък научава 
слугите да се покоряват не от човекоугодничество, но за да угодят на Бога (22-25); на 
господарите напомня, че и над тях има Господ на небето (4:1). След това, обръщайки се 
към всички предлага да бъдат постоянни в молитвата, проси техните молитви за 
успешното проповядване на словото Божие, и съветва във връзките с нехристияните да 
бъдат благоразумни и приятни (2-6). Относно обстоятелствата на своя живот указва на 
изпращаните с посланието Тихик и Онисим, които трябва да им съобщят всичко, що 
знаят за апостола (7-9); праща приветствия от намиращите се с него ученици и 
сътрудници (10-14), приветства лаодикийците, прави разпоредба за прочитането на това 
послание в Лаодикия и лаодикийското при тях, и в заключение пише приветствие със 
своята ръка (15-18). 
 Ст. 18. Жены, повинуйтея своимъ мужемъ. Научавайки жените да се покоряват 
на своите мъже, апостолът добавя: Якоже подобаетъ, о Господе, с което показва, че 
жените трябва да се покоряват на мъжете само в това, което е съгласно с Божия закон, 
което не противоречи на техните задължения като християнки. 
 Ст. 21. Отцы, не раздражайте чадъ вашихъ, да не унываютъ (ср. Еф. 6:4). В 
старо време родителите се ползвали с неограничени права над своите деца, поради 
което във възпитанието на децата проявявали неумерена строгост и дори жестокост; 
децата пък от своя страна, не понасяйки суровостта на родителските обръщения, или се 
противели на родителската воля, или пък, по-често падали духом, губели вяра в своите 
сили и надеждата да бъдат полезни и угодни на своите родители. 
 Ст. 22. Раби, послушайте по всему плотскихъ господий вашихъ. Робите тогава 
били купувани и били под пълната власт на господарите си, без да имат някакви права. 
С тях се разпореждали като с вещи. Забравени, те мълчаливо носели игото, без да 
гадаят за по-светло положение. Но християнството им откривало очите и им давало не 
само да познаят, но и да усетят нещо по-хубаво. От това тяхното положение могло да 
стане по-несносно, особено когато господарите оставали в езическо нечестие и не 
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били озарени от светлата и всичко освещаваща християнска вяра. Естествено било те да 
се натъкнат на въпроса, не ги ли освобождава това духовно тяхно предимство пред 
господарите, - а ако и господарите били вярващи, то равенството с тях, - от тяхната 
власт и от покоряването им. Апостолът и им пише: не, покорявайте се. Вие получихте 
нещо по-хубаво в духа, а вашето тяло остана във властта на господарите. И покорявайте 
се на вашите плътски господари. При това не само не облекчава, но като че ли прави 
по-тежко игото на робството, като говори: не предъ очима точио работающе. Робите 
езичници, изправни пред очите на господарите, не считали за грях зад очите им да 
действат не по тяхната воля и дори не в тяхна полза. Апостолът говори: каквито сте 
пред хората, такива бъдете и задочно. Който е точен и изправен само пред хората, той е 
човекоугодник. 
 Ст. 24. Приимете воздаяние достояния - в награда ще получите наследство. По 
гражданските закони, робът нямал право на награда; но между християните няма ни 
роби, ни свободни, - и всичко което те вършат, трябва да вършат като че ли за Христос. 
От Него те и ще получат въздаяние, т. е. наследство, което е приготвено за всички 
вярващи (Мат. 25:34). 
 Гл. 4, ст. 5. Ко внешнимъ - към неповярвалите още. 
 Ст. 6. Слово ваше да будетъ во благодати - да бъде задушевно, да излиза винаги 
от сърцето,  да диша благоразположение и любов, като слово на другар, искрено 
желаещ добро. При всичко това обаче да бъде то солию растворено, не смешно и 
шеговито, но разумно и назидателно, съдържащо или разяснение на изискваната 
истина, или указание на нужното правило за житейско благоразумие, или изтълкуване 
законите на висшия и най-съвършен живот. “Вашата любезност, - казва св. Златоуст, - 
нека не отива до там, че да се употребява без разбор: може да се говори любезно, но 
трябва да се прави и с нужното приличие”. “Украсявайте се с духовно благоразумие. 
Така и Господ заповядал на апостолите да имат соль въ себе (Марк 9:50), и тях самите 
нарекъл сол (Мат. 5:13)” (Теодорит). 
 Ст. 10. Аристархъ спленникъ мой. Аристарх македонянин бил родом от Солун, 
бил обърнат към Христос по време на първото идване на апостола в Македония (Деян. 
16:29; 20:4) и го придружавал в Ефес, където заедно с Павел бил подложен на опасност 
при въстанието на Димитрий, и след заминаването на апостола от Ефес вървял с него в 
Гърция, Палестина и в Рим (Деян. 27:2), където, както се види, и  
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разделял с апостола оковите. Марко анепсий (племенник) Варнавин. Това е Йоан-
Марко, по-късно евангелист. О немже (за него, т.е Марко) приясте заповеди. Тези 
заповеди апостолът дал устно или сега с Тихик и Онисим, или по-рано чрез някого 
другиго. 
 Ст. 11. Едини споспешницы. Думата едини се отнася не към споспешницы, а към 
сущии отъ обрезания,  т. е. че от обрязаните само еднички тези Марко и Иисус, били 
утешение на апостола; а останалите сътрудници на Павел били измежду езичниците. 
 Ст. 14. Лука врачъ возлюбленный. Древното предание го счита по рождение 
антиохиец, езичник, по занятие - живописец. Той станал спътник на апостола от 
времето на преминаването му в Европа от Троада (Деян. 16:10) и описал живота на 
Спасителя в Евангелието и трудовете на апостолите в книга Деяния за някого си 
Теофил. 
 Ст. 16. Написанное отъ Лаодикии да и вы прочтете. Насилват текста онези, 
които под тези думи разбират послание на св. Павел до лаодикийците. Тук трябва да се 
разбира или писмо на лаодикийците до ап. Павел, или послание на св. Павел от 
Лаодикия, написано от него до някого. Блаж. Теофилакт предполага, че тук се има 
предвид първото послание до Тимотей. Св. Златоуст говори: “някои справедливо 
утвърждават, че тук се разбира не посланието на Павел до лаодикийците, а тяхното 
послание до Павел; понеже не казал той: написаното до лаодикийците, а говори: 
писанное отъ Лаодикий”. Може да се предположи, че някой от Лаодикия безименно 
написал до св. Павел, като изобразявал бедата, която застрашавала лаодикийската и 
колоската църкви от лъжеучителите. Епафрас, пратен от тези църкви на помощ на св. 
Павел, потвърдил това: апостолът и пише послание, насочвайки го към колосяните, но 
имайки предвид и лаодикийците. Писмото, написано до св. Павел от Лаодикия, 
апостолът връчил на Тихик да го даде на колосяните да го прочетат, за поясняване 
съдържанието на своето послание. 
 Ст. 13. Рцыте Архиппу. От посланието до Филимон можем да се досещаме, че 
Архип бил син на Филимон. В отсъствието на Епафрас, когото считат за епископ на 
Колоса, Архип, като презвитер, извършвал богослужението в домашната църква на своя 
баща, а след Епафрас, той станал епископ. Блюди служение, еже приялъ еси о Господе. 
Това предупреждение могло да бъде направено от апостола не предвид небрежността 
на Архип, но предвид на голямата опасност от страна на лъжеучителите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

429 
 

Първо послание до солунците. 
 

Основание на църквата в Солун. 
 

 Солун или Тесалоника в апостолските времена бил главният град на втория 
окръг на македонската област. Първоначалното му име било Терма, а Тесалоника го 
нарекъл пълководецът на Александър Македонски - Кесандър, в чест на своята жена 
Тесалоника. Географското положение (от страна на морето - на брега на залива, а от 
страна на сушата - на търговския път, известен под името via jgnatiana) правело Солун 
град цъфтящ, широко-търговски, богат и населен. Но оттук естествено се е развил 
разкошът, като следствие от който навсякъде се явява упадък на нравствеността. 
Коренното неговото население били гърците, а след завоюването от римляните 
римските преселници се равнявали на тях по брой. Имало така също и много евреи, 
които имали знаменита синагога, посещавана дори от гърците. По време на второто си 
апостолско пътешествие, именно след преминаване от Азия в Европа, св. Павел 
отначало спрял във Филипи, но, принуден да се отдалечи от там, пренесъл своята 
проповед в Солун (Деян. 17:1). Тук в течение на три съботи той заедно със Сила 
проповядвал в синагогата и обърнал към Христос мнозина юдеи и още повече 
езичници. В числото на обърнатите имало не малко знатни жени. Но в същото време 
растяло против апостола и негодуванието на юдеите. С помощта на подкупени негодни 
хора те дигнали шум против Павел и неговите спътници и ги обвинили пред градските 
началници като бунтовници; и макар да не им се удало да предадат апостолите на съда 
на римската власт, но Павел трябвало да напусне Солун и да замине за Бер, а оттам, 
преследван от солунските евреи, отишъл в Атина (Деян. 17:2-15). 
 

Повод и цел за написване на посланието. 
 

 Семето на словото Божие паднало в Солун на добра почва и взело да принася 
изобилни плодове, без да се гледа на отсъствието на апостола; но свободното растене 
на това семе било застрашено от големи опасности. След заминаването на апостола, 
ненавистта на юдеите се  
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обърнала против новите Христови последователи от солунците и им причинила много 
страдания (І Сол. 2:14). Това положение на солунската църква силно безпокояло 
апостола. Той желаел сам да се върне в Солун за подкрепяне на новообърнатите, но в 
това срещнал големи пречки (І Сол. 2:18). Като оставил в Бер, Сила и Тимотей да 
разпространяват проповедта и като заминал за Атина, апостолът чрез придружавалите 
го македонци поръчал на Тимотей да посети Солун, за да утвърди и утеши вярващите (І 
Сол. 3:7) и да му достави в Атина сведения за състоянието на македонските църкви 
(Деян. 17:15); а сам скоро заминал за Коринт, където и очаквал пристигането на 
Тимотей (Деян. 18:1). Скоро пристигнали в Коринт, Тимотей и Сила (Деян. 18:5; І Сол. 
3:6) с добри известия за вярата и любовта на солунците, които не се поколебали във 
време на първото тежко изпитание. В същото време те съобщили и такива сведения за 
солунците, които не могли да зарадват апостола. Мнозина от тамошните християни не 
могли още да се освободят от езическите привички; блудството и користолюбието си 
останали пороци на някои солунски християни (І Сол. 4:3-6). Освен това между 
християните се разпространило лъжливо мнение за скорошното Христово пришествие. 
Християните се надявали да влязат в царството Божие и да получат блаженство, като 
мислели, че второто Христово пришествие ще настъпи скоро, самото царство ще се 
открие на земята и в него ще вземат участие само останалите живи. Но мнозина от тях 
умирали, без да дочакат Христовото пришествие. Това обстоятелство карало 
солунските християни силно да скърбят за умрелите и да си ги представляват за най-
нещастни същества (І Сол. 4:13-17). Апостолът, който не могъл лично да се яви на 
помощ на солунската църква, чувствал себе си нравствено задължен да замени своето 
лично присъствие с писмено слово. Кратковременният му престой в Солун не му 
позволил съвършено да настави младата църква, и още по-малко да завърши 
нравственото възпитание на новообърнатите; имало разбира се пропуски и относно 
църковнослужебното благочиние. Да допълни, което не стигало във вярата на 
солунците (І Сол. 3:10), да подкрепи в страданията, да разсее заблужденията относно 
задгробния живот и бъдещото Христово пришествие, да изправи нравствеността и да 
утвърди благочинието - това и било целта на първото послание до солунците. 
 

Място и време на написване. 
 

 В надписа на посланието стоят имената на Тимотей и Сила, които Павел очаквал 
в Атина (Деян. 17:16), но 
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които дошли при него в това време, когато той се намирал в Коринт (Деян. 18:1-5). 
Понеже първото послание до солунците е предизвикано именно от това посещение на 
апостолските ученици, които съобщили на Павел сведения за състоянието на 
солунската църква (І Сол. 3:6), то и трябва да се заключи, че то е написано в Коринт. От 
тук се определя и времето. То било в началото на 53-та година, когато апостолът се 
установил за по-дълго в Коринт; но не в началото на този период, понеже вярата на 
солунците при написването на това послание вече била станала известна в Македония и 
Ахаия и служела като образец за вярващите (І Сол. 1:7-8). По общото мнение на всички 
тълкуватели на Св. Писание, това послание на ап. Павел било първо по време на 
написване, и предхожда току-речи всички писания на св. апостоли. 
 

Главни предмети на съдържанието. 
 

 Първото послание до солунците по своето съдържание, с изключение на 4-та 
глава, не представя никакви особености, отличаващи го от другите послания. 
Посланието се дели на две части: историческа (1-3 гл.) и веро-нравоучителна (4-5 гл.). 
Първата се състои от припомняне обстоятелствата на апостолската проповед в Солун и 
Македония и от благодарност към Бога, задето солунците приели евангелието в 
чистота, а така също от похвала на солуняни за тяхната вяра и от утешение в техните 
страдания. Във втората, апостолът убеждава солунците да запазят своя съсъд в святост 
и чест и да живеят братолюбно; след това, примирително спрямо състоянието на 
солунците и за опровержение на техния лъжлив възглед за съдбата на умрелите, им 
разкрива тайната на възкресението на мъртвите в последния ден и тайната на второто 
Христово пришествие и, поради неизвестността на този ден, ги убеждава да бодърстват 
и да бъдат трезвени; дава разумни наставления за добър и благочестив живот и 
обичайни приветствия и благопожелания. 
 

Историческа част (1-3 гл.). 
 

Благодарност на апостола  
за вярата на солунците (1 гл.). 

 
 След като приветства солунската църква от свое име и от името на Силуан и 
Тимотей, ап. Павел счита за свой дълг да благодари на Бога за вярата, любовта и 
упованието на солунците, понеже неговата проповед оказала между тях своето 
действие (1-5). Подражавайки на апостола и на Спасителя в понасянето на скърбите, 
солунците станали образец за християните в Македония 
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и Ахаия и станали известни навсякъде със своето обръщане от идолите и служението на 
истиния Бог (6-10). 
 Ст. 1. Павелъ и Силуан и Тимотей. Св. Павел не нарича себе си в заглавието 
апостол, вероятно затова, че в неотдавна основаната от него църква нямало още 
никакви съмнения относно неговото апостолско звание, и солунците не били 
смущавани от лъжеучителите. Силуан е едно и също лице със Сила, който в книга 
Деяния на апостолите (17:15; 18:5) се представя за сътрудник на апостола в Македония 
и присъствал при него във време на написване на посланието. 
 Ст. 5. Не бысть къ вамъ въ слове точию, но и въ силе, и въ Дусе Святе, и во 
извещении мнозе. Живото слово е необходимо средство за разпространяване на 
евангелието, но само по себе си то е недостатъчно. Сила му придавал особеното Божие 
съдействие, както засвидетелствал евангелист Марко за апостолите, че те, като излезли, 
проповядвали евангелието навсякъде; но Господ им съдействал, и словото им 
утвърдявал с последващи знамения (Марк 16:20). Това същото и тук казва св. апостол, - 
че тяхното благовестие се заключавало не само в слово, но въ силе, - в знамения, явени 
в Солун от Бога чрез св. Павел; въ Дусе Святе, - в изпращане на чудните дарове на 
Духа, например: дара на езиците или на пророчеството, така обикновени в 
първенствуващите християнски църкви, - на което апостолът намеква, когато говори в 
края: Духа не угашайте, пророчествия не уничижайте (5:19-20). Блаж. Теодорит на 
това място говори: “вие сами сте свидетели на силата на евангелието. Понеже не само 
ви предложихме поучително слово, но и с чудеса доказахме истинността на думите. 
Дадохме ви и благодат, на която сами сте причасници”. С думите во извещении мнозе 
св. Павел иска да каже, че тяхната проповед, бидейки придружена с чудеса и с 
раздаване даровете на Св. Духа, проникнала в сърцето на солунците и произвела в тях 
пълно и съвършено удостоверение (plhroforija), убеждение. 
 

Дейност на ап. Павел в Солун (2:1-16). 
 

 Похвалата към солунците апостолът завършва с изобразяване на своята дейност 
в Солун. Той им напомня, как след преследванията във Филипи се решил да проповядва 
в Солун (2:1-2). Неговата проповед била чиста и непорочна, без примес от заблуждения 
и користни цели (3-6). Тя била предлагана с пълно бащинско усърдие, с готовност на 
пожертване на своя живот, както 
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това се виждало от онова, че той изнурявал себе си с работа, само да не ги отегчи със 
своето издържане, и с настойчивост увещавал към християнски живот (7-12). Сега той 
благодари на Бога, че те приели неговата проповед като истинско слово Божие и 
постъпват съгласно с нея, търпеливо пренасяйки всички страдания от юдеите, които 
убили Иисус Христос и преследват апостола, задето проповядва на езичниците (13-16). 
 Ст. 3. Утешение наше. Учението си апостолът нарича утешение според 
основния характер на неговото действие върху сърцата на хората, и отличава това 
учение от философските учения по това, че в него няма нито заблуждения, нито 
лукавство. 
 Ст. 7. Якоже доилица греетъ совя чада. Майката доилка с опасност за своя 
собствен живот, забравяйки сама себе си, ласкае, храни и защитава своите деца, и не 
показва към тях нито сянка на строгост, не иска от децата нищо за удовлетворяване на 
своите нужди. С такава доилка апостолът сравнява себе си: той всичко направил за 
солунците; той им предал благовестието Божие, и готов бил да даде за тях и душата си, 
и никога с нищо не ги отегчавал. 
 Ст. 9. Нощь бо и день делающе, да не отяготимъ ни единаго отъ васъ. Според 
обичая на всички източни народи всеки човек, без да гледа на своя произход и 
предполагаемо обществено положение, трябвало в младостта си да изучи някакъв 
занаят, щото в случай на внезапна промяна на своето положение, да има средство за 
изкарване на къс хляб. Занаятът на ап. Павел бил правене на палатки (Деян. 18:3). 
Апостолът упражнявал този занаят повече през нощта, за да му остане денят свободен 
за проповед. 
 Ст. 16. Исполнити им грехи своя всегда. За всяко време, за всеки народ и, дори, 
за всеки човек се определя от Божието дълготърпение мярка, след изпълването на която 
престъпниците ги постига заслуженото наказание. Впрочем, тази мярка се определя не 
от степента или предела на Божието дълготърпение, което е безкрайно, както и Божията 
благост, но от степента на силата и износливостта на самия човек, яко нестерпимъ 
гневъ прещения Божия и на грешники (мол. царя Манас. в края на ІІ Парал.) и би могъл 
да унищожи самото тяхно битие. Постиже на нихъ гневъ до конца. Минало време 
вместо настояще: приближава се окончателният гняв против тях. 
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Желание на апостола да се види  
със солунците (2:17; 3:13). 

 
 След насилствената раздяла със солунците, апостолът не преставал да желае да 
се види с тях, понеже те били и слава и радост негова (2:17-20). Но, срещайки пречки 
към изпълнението на това желание и опасявайки се, да не би солунците  да се 
поколебаят във вярата, той пратил при тях Тимотей да ги утвърди и утеши и да узнае за 
тяхната вяра (3:1-5). Идването на Тимотей зарадвало апостола и пробудило в него още 
по-силно желание да се види със солунците, за което той и моли Бога, а от тях изпросва 
взаимна любов и святост (6-13). 
 Гл. 2, ст. 18. Возбрани намъ сатана. Когато ап. Павел пожелал да посети Рим, то 
Сам Бог не го допуснал за известно време да види всемирната столица (Римл. 15:22; 
1:10); когато мислел да проповядва в Азия и Витиния, забранил му Св. Дух (Деян. 16:6-
7); но тук му забранява сам сатаната, разбира се по допускане от Бога, понеже Господ 
позволява понякога на врага на доброто да поставя пречки, за да може още по-силно да 
го порази после. Нагледно възбраната от страна на сатаната се е проявила в онези 
пречки, които юдеите слагали на апостолската проповед. 
 Гл. 3, ст. 3. Яко ни единому смущатися въ скорбехъ сихъ. Твърде естествено 
било, че младото християнско общество, което още така неотдавна познало началото на 
вярата, могло силно да бъде поколебано от неприятностите и притесненията, които 
толкова по-чувствително поразявали сърцето, колкото по-непосредствено следвали 
след приемането на евангелието и колкото по-близко били другите лица, които, като не 
приели евангелието, се наслаждавали, както обикновено, от спокоен живот. Затова 
апостолът употребил и глагола смущатися (saivnesqai), който дава да подразбираме 
колебание, предизвикано чрез някаква примамка, или лъжливи обещания и надежда. 
Християните могли да бъдат смущавани и от скърбите на апостолите: как така 
пратениците Божи може да търпят такива нападки и да срещат такива пречки?! Макар и 
чудеса да вършат те, но в същото време се оказват немощни и крайно унижени, търпят 
побои и биват затваряни в тъмници и поставяни в окови. “Учениците, - говори св. 
Златоуст, - се смущават не толкова сред собствените изкушения, колкото като видят  
изкушенията на наставниците, подобно на това, както войникът не се смущава толкова 
силно от своите собствени рани, колкото тогава, когато види ранен своя вожд”. 
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 Ст. 8. Мы ныне живи есмы, аще вы стоите о Господе. За наставника и родителя 
не може да бъде по-голяма радост от тази, когато неговите деца следват неговите 
наставления. Апостолът дори такава радост го оживявала и правела самата смърт за 
него не страшна и не тежка. 
 Ст. 10. Лишение веры вашея. Ако проповядваното от апостола учение било 
съвършено и нямало в нищо недостатък, то не могла да бъде наречена още съвършена 
вярата на солунците и не могло да се каже, че те от нищо не се нуждаят. Личното 
свиждане на апостола с тях трябвало да допълни този недостатък (совершити лишение) 
от тяхна страна. 
 

Веро-нравоучителна част (4-5 гл.). 
 

Увещание към свят живот (4:1-12). 
 

 Своите спомени за проповедта сред солунците апостолът завърши с 
благопожелания, щото сърцата им да бъдат утвърдени от Бога в чистота и светлина. 
Сега той проси и ги умолява, щото те да постъпват съгласно със заповедите на Господа, 
предадени от него - апостола (4:1-2). И понеже Божията воля е такава, щото те да бъдат 
свети, то трябва да се въздържат преди всичко от блудство и да не обиждат ближния; 
първото се основава на самото призвание на християните към святост, второто се 
потвърждава от собствената Божия заповед за взаимната любов (3-10). Към това 
апостолът присъединява заповедта за работене със своите ръце и за благоприлично 
поведение пред външните, т. е. нехристияните (11-12). 
 Ст. 4. Свой сосудъ стяжавати (да пази, да владее) во святыни и чести. Под 
съсъд някои тълкуватели разбират жената, за която ап. Петър (І Петр. 3:7) говори, да й 
се въздава чест като немощнейшу сосуду. Но по-право е тук под свой сосудъ да 
разбираме своето тело, понеже апостолът пише наставления за всички, а не за мъжете 
или съпрузите само. 
 Ст. 6. И еже не преступати (пределите, турени със закон в това отношение ) и 
лихоимствовати въ вещи брата своего, т. е. да не завладяваме неговата собственост. 
 Ст. 11. И любезно прилежати (и усърдно да се стараете) еже безмолствовати, и 
деяти своя, и делати своими руками. Узнал апостолът, че между солунците имало 
такива, които не се спирали на едно място, обичали да се скитат по тържищата: на 
такива предписва безмълвие и домоседство, т. е. да избягват шума, смущенията,  
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неприятните стълкновения с когото и да било, и изобщо да проявяват нрав - тих, 
спокоен, миролюбив. Други от солунците нехаели за своите дела: на такива заповядва - 
делати своя. Трети от тях не искали да се трудят, били безделници, и не само на 
другите не могли да помагат, но и чуждото изяждали: на тях предписва - делати своими 
руками. Че такива лица имало сред солунците, се вижда от второто до тях послание, 
където апостолът пише: слышамъ бо некия безчинно ходящия у васъ, ничтоже 
делающия, но лукавно обходящия. Таковымъ запрещаемъ и молимъ о Господе нашемъ 
Исусе Христе дасъ е безмолвиемъ делающе, свой хлебъ ядятъ (3:11-12). Макар с всичко 
това да се определяло само външното поведение на християните, обаче апостолът силно 
настоява на изправността и в това дело. Защото когато външното е неизправно, твърде 
съмнително е да бъде изправно и вътрешното. 
 Ст. 12. Да ходите благообразно ко внешнимъ и ничесоже требуете. Църквата е 
дом Божи. Които не са в нея, те са вън от нея или са външни. Апостолът заповядва на 
вярващите благообразно да се държат спрямо тях, иска щото и видимото поведение на 
християните да бъде чисто, светло, общоудобрително и никой нищо лошо да не може 
да каже за тях. Християните трябва да бъдат образец на живота на всички езичници, да 
бъдат за тях светила (Мат. 5:16). Благообразното ходене пред външните се определя от 
апостола чрез всички предложени преди това правила; а тук той, като че ли свежда 
всички тях в едно, като прибавя: и ничесоже требуете,  нищо от никого не просете, 
никому не дотягайте със своите нужди. Св. Златоуст пише: “не казал: не срамете себе 
си, като живеете с проситба; обаче намекнал на туй, макар да употребил мек израз, 
щото и да им даде да почувстват, колко е това неприлично, и не твърде много да ги 
огорчи. Защото ако нашите събратя се съблазняват от такива, то външните, които 
търсят хиляди обвинения и укори, толкова повече се съблазняват, когато видят, че 
човек здрав, можещ да прехрани себе си, проси милостиня и се нуждае от помощта на 
другите”. 
 

Учение за второто Христово пришествие (4:13; 5:11). 
 

 Солунските християни се заблуждавали относно бъдещото Христово 
пришествие. Те си представяли, че Христос в непродължително време ще се яви от 
небето само, за да образува от вярващите особено земно царство, и считали блажени 
онези, които ще доживеят до времето на Спасителното явяване, а умиращите преди 
Неговото пришествие, напротив, считали за нещастни. Апостолът не 
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иска да остави солунците в неведение за съдбата на умрелите, и им доказва, че ако те 
вярват във възкресението на Иисус Христос, то също така трябва да вярват и във 
възкресението на всички умрели с вяра в Иисус (4:13-14). Доживелите до деня на  
Христовото пришествие няма да предварят умрелите, понеже щом бъде възвестено чрез 
архангелската тръба настъпването на онзи велик ден, мъртвите ще възкръснат, а живите 
ще бъдат грабнати на облаците да посрещнат идещия Господ (15-17). С това солунците 
трябва взаимно да се утешават един другиго (18). Що се отнася до времето, когато ще 
настъпи денят Господен, то, съгласно с откровението на Иисус Христос, този ден ще 
настъпи внезапно, и никой няма да го избегне (5:1-3). Затова християните, като синове 
на светлината, трябва винаги да бодърстват и да бъдат трезвени и облечени във вярата, 
любовта и надеждата (4-8), понеже Бог ги е предназначил не за гибел, а за спасение 
чрез Иисус Христос; с Него те и трябва да бъдат всякога, и в това да търсят взаимно 
утешение и назидание (9-11). 
 Гл. 4, ст. 13. Не хощу васъ, братие, не ведети о умершихъ (perij tẁn kekoimhmejnwn 
- за заспалите). Апостолът не без намерение употребил тук изразът kekoimhmejnwn, за да 
покаже със самото название, че смъртта за християнина е не повече от сън, след който 
трябва да последва пробуждане. Да не скорбите, якоже и прочии не имущии упования. 
Не всяка скръб се забранява с тези думи, а само скръбта на отчаянието, скръб 
произтичаща от мисълта за смъртта, че с нея се свършва всичко за човека. Такава скръб 
била свойствена на езичниците и на някои юдеи (садукеите), които не вярвали в 
безсмъртието на душата и не знаели нищо за възкресението на мъртвите. Ето за пример 
няколко характерни изречения на езически писатели по този предмет: “Надеждите са 
дял на живите, а умрелите са безнадеждни” (Теокрит. Идил. 4, 42). “Слънцето захожда 
и изгрява; а нам, щом веднъж изгасне лъчът на живота, предстои непробудно да спим 
вечна нощ” (Катул. 5, 4). “Никой още не се е върнал от онези, които веднъж е обхванала 
хладната пауза на живота” (Лукреций. 3, 942). 
 Ст. 14. Тако и Богъ умершия въ Иисусе приведетъ съ Нимъ. Като основание на 
утешението на християните в скръбта апостолът поставя тясното тяхно съединение с 
Христос. Вярата във възкресението на Иисус Христос трябва да доведе до онова 
заключение, че и всички съединени с Христос също така трябва да възкръснат, или, 
както се изразява апостолът, трябва да бъдат приведени с Него в Неговото царство. Но 
затова те трябва и да умрат в 
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Иисус, т. е. подобно на Него, за Него, с вяра в Него, както и са живели за Него и с Него. 
 Ст. 15. Глаголемъ словомъ Господнимъ. Учението за възкресението на мъртвите 
ап. Павел узнал и посредствено от думите на Самия Спасител (Йоан 5:29) и 
непосредствено чрез особено откровение (І Кор. 15:8). Мы живущии и оставшии въ 
пришествие Господне, не имамы предварити умершихъ. За да отстрани още повече 
всички поводи за скръб относно умрелите, апостолът говори, че останалите живи не ще 
имат никакво предимство пред умрелите при откриване на царството Христово, дори 
няма да влезнат в него преди тях. А за по-голямо успокоение на солунците, 
присъединява и себе си към числото на онези, които трябва да последват умрелите, а не 
да ги предварят: мы живущии и оставшии. “Като употребил израза мы, той имал 
предвид не себе си, но подразбирал верните” (Златоуст). 
 Ст. 16. Самъ Господь въ повелении, во гласе архангелове, и в трубе Божии 
снидетъ съ небесе. Апостолът тук се издига до пророческо съзерцание и ни представя, 
че второто Христово пришествие ще бъде славно, гръмогласно и видяно от цялата 
вселена, в противоположност на първото Негово пришествие тихо и незабелязано в 
нощния мрак, възпято от ангелите само пред слуха на витлеемските пастири, а така 
също и в противоположност на кроткото Негово възнесение на небето от Елеонската 
планина пред очите на немногобройните предани на Него галилейски рибари. В своето 
изображение апостолът взима образ на военните действия, когато по думите на 
пълководеца и по звука на военната тръба, войската встъпва в сражение. Впрочем, още 
в юдейската църква всички важни празници и събития се възвестявали чрез тръбен 
звук, - и равините еврейски в описанието на Месиевото явяване и възкресението на 
мъртвите си служели със същия образ. Повеление ни напомня онази творческа повеля, 
която извикала към битие всичките твари. Както някога Бог повелявал: да се яви светът; 
така, по бележката на св. Златоуст, в последното Свое пришествие Бог ще каже: да 
възкръснат мъртвите! - и ще възкръснат. Повелята ще бъде възвестена чрез гласа на 
архангела: послетъ бо ангелы Своя съ трубнымъ гласомъ велиим, и соберутъ 
избранныя Его (Мат. 24:31). Що се касае до самата тръба, то не можем да си я 
представяме за някаква веществена, обикновена. Нейният необикновен звук, чуван по 
цялата земя, нейното чудесно действие, по което ще възкръснат дори мъртвите, нейното 
употребяване от ангелите - духове, всички това показва, че последната  
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тръба е само образна представа на онзи всемогъщ Божи глас, който в последния ден ще 
се раздаде над земята и ще пробуди към живот всички умрели. Думата последняя труба 
(І Кор. 15:22) дава повод на св. Златоуст и други тълкуватели да заключават, че звукът 
на тръбата ще се чува няколко пъти и чак при последния звук Господ ще се яви за съд. 
Това слизане ще бъде от небето, понеже на небето Той и се възнесъл. И мертвии о 
Христе воскреснутъ первее (prẁton). В изображението на самото възкресение 
апостолът дава да се забележи някаква последователност, която не от всички еднакво се 
обяснява. Така например, хилиястите, въз основа на Апокалипсиса (Откр. 20:5), 
твърдели, че първоначално ще бъдат възкресени само повярвалите в Христос и ще 
царуват с Него 1000 години; после ще възкръснат и всички останали. Но против такова 
едно мнение стои онова обстоятелство, че възкресението у апостола се отнася към 
последното пришествие на Иисус Христос; в противен случай трябва да се допуснат не 
само две възкресения, но и две Христови пришествия. И затова мнозина, като приемат 
едно възкресение, отнасят думите: первее, потомъ не към порядъка на времето, а към 
порядъка на степента: между първите и като, че ли близките до Господа ще бъдат 
умрелите в Христос, после нечестивите. Но апостолът различава не добри и зли, а 
умрели и живи, следователно, дава право да се допускат някакви промеждутъци от 
време между възкресението на първите и изменението на последните. Златоуст и други 
тълкуватели допускат такава последователност на времето в акта на възкресението: 
отначало ще възкръснат умрелите в Христос, т. е. праведните християни, където трябва 
обаче да бъдат причислени и вехтозаветните праведници, които живели с вяра в 
Христос и трябва да възкръснат с Него, после останалите до това време живи внезапно 
ще бъдат изменени и грабнати на облаците да посрещнат Господа; накрай ще 
възкръснат и нечестивите за съд. Такъв именно порядък на възкресението да 
предполагаме ни заставя ап. Павел, когато говори: якоже о Адаме вси умираютъ, 
такожде и о Христе вси оживутъ, кийждо въ своем чину; начатокъ Христосъ, 
потомъ же Христу веровавшии въ пришествии Его (І Кор. 15:22-23), при което се 
разбира не само порядъкът на степента, но и порядъкът на времето. 
 Ст. 17. Восхищени будемъ на облацехъ въ сретение Господне на водусе. На 
облаци Господ се е възнесъл (Деян. 1:9) и пак на облаци ще дойде (Деян. 1:11; Мат. 
24:30); на облаци и вярващите ще удостои да Го срещнат. Господ ще слезне от небето - 
да вземе Своите; а те ще се затекат от земята да Го посрещнат, както момите в 
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притчата (Мат. 25:1-6). Мястото на посрещането и е възможно само във въздуха, 
отгоре, във висшите области на атмосферата, при прехода в небесните жилища. Но тук 
само ще се срещнат, а няма да останат. С Господа ще бъдат, но не във въздуха, а там, 
където е и Той. Той е отдясно на Отца, а те ще бъдат около Него, всеки в своя чин. Този 
стих се допълва с І Кор. 15:51, където се говори, че в това време, когато умрелите 
възкръснат, живите в един миг ще се изменят в същия образ на битие, който ще 
възприемат възкръсналите. След като едни възкръснат, други се изменят, и всички 
бъдат събрани заедно - ще последва съд и разделение на добрите от злите, за което 
апостолът пропуска тук да говори. 
 Гл. 5, ст. 1. А о летехъ и о временехъ. Се разбира времето на Христовото 
пришествие и възкресението на мъртвите. След като даде ясно понятие за 
възкресението на мъртвите, апостолът счита за вече излишно да се разпространява за 
времето, кога ще бъде това възкресение. Ако дори живите трябва да се изменят и да 
дойдат в такова също състояние, каквото са изпитали умрелите, то няма разлика в това, 
ще доживеем ли ние до времето на второто пришествие, или ще умрем и после ще 
възкръснем. За всички нас - и живи, и умрели, трябва да има една главна грижа, щото 
да бъдем всякога готови да посрещнем Господа. 
 Ст. 2. День Господень якоже тать въ нощи, тако приидетъ. В изобразяването 
бързината и неочакваността на Христовото пришествие апостолът се ръководел от 
учението на Самия Спасител (Мат. 24:42-43), Който неведнъж напомнял за този ден и 
изисквал постоянна бодрост и трезвеност от Своите ученици. 
 Ст. 3. Егда бо рекутъ (безгрижните хора пред Христовото пришествие) миръ и 
утверждение, тогда внезапу нападетъ на нихъ всегубительство, якоже болезнь во 
чреве имущей, и не могутъ избежати. Св. Златоуст говори: “Апостолът искал в товва 
сравнение да укаже не само на неизвестността на времето, но и на жестокостта на 
страданието. Понеже както раждащата, играейки, смеейки се, нищо не предвиждайки, 
внезапно бива обхваната от неизразими страдания и се терзае от мъките при раждането, 
- така точно ще бъдат поразени душите на онези хора след настъпването на този ден, т. 
е. на всеобщия съд. И не ще могат да избегнат”. 
 Ст. 6-8. Темже убо да не спимъ якоже и прочии, но да бодрствуемъ. Според св. 
Златоуст, “и оня, който  
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бодърства, ако не върши добро, може да спи”. Така, че с думите да не спимъ якоже и 
прочии апостолът внушава, щото ние да не се предаваме, подобно на непознаващите 
Христос езичници, на нравствена безгрижност и да не забравяме за идещия съден ден; а 
с думите да трезвимся подканя към деятелно бодърстване, т. е. към благочестиви дела. 
Но не е достатъчно само да бодърстваме и да бъдем трезвени, трябва и да бъдем 
въоръжени, подобно на предпазливия и внимателен войник, бодърстващ на стража. 
“Понеже - говори св. Златоуст, - ако някой няма оръжие, то макар той да бъде бодър и 
трезвен, него веднага могат да убият разбойниците”. Това оръжие в нравствения живот 
представлява: вярата, любовта и упованието. 
 Ст. 10. Да, аще бдимъ, аще ли спимъ, купно с Нимъ живемъ. “Бдението и сънят - 
казва св. Златоуст - тук означават друго, а не онова, което по-горе. Там бдението 
означаваше нравствена бодрост, а сънят безгрижност и нехайност за добродетелния 
живот. А тук сънят означава смърт телесна, а бдението живот”. Апостолът като че ли 
така говори: живи ли нас ще свари Христовото пришествие, или ще умрем до тогава - 
все пак ще се удостоим с Него да бъдем вечно. 
 

Заключителни наставления (5:12-28). 
 

 Увещанията си апостолът завършва с наставления, отнасящи се до вътрешното 
благоустройство и усъвършенстване на християнското общество. Той моли  солунците 
да уважават трудещите се и предстоятелите, да проявяват взаимна грижливост и 
снизходителност (12-15), предлага им постоянно да се радват, да се молят и благодарят, 
съветва ги да бъдат внимателни в духовните дарования и да се удържат от злото (16-
22); призовава на тях Божието благословение, проси техните молитви, приветства ги 
със своята любов, заклева ги да прочетат това негово послание на всички вярващи и 
завършва с обичайното апостолско благопожелание (23-28). 
 Ст. 12-13. Пастирите у апостола се наричат трудещи се, настоятелстващи и 
вразумяващи. С тези думи се означават не разни лица, а разни занятия на едни и същи 
лица по изпълнение на своята длъжност. В други места апостолът направо ги нарича 
презвитери и епископи, от Духа Божи поставени да пасат църквата на Господа и Бога 
(Деян. 20:17-28; І Тим. 3:1; Тит. 1:5-7). Пастирите се трудятъ за удовлетворяване на 
всички духовни потребности на своите пасоми; огласяват със словото на истината, 
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като се трудят в словото и учението (І Тим. 5:17) - кръщават, изповядват, преподават 
тялото и кръвта Господни и пр. Пастирите настоятелстватъ, - следят нравствено-
религиозните порядъци в християнските общества, всичко управляват, във всичко 
ръководят - било в църковните събрания, било в общия живот на християните. 
Пастирите наказватъ - вразумяват в разни случаи било онези, които понякога 
недоумяват, как да постъпват, било други, които по невнимание са се отклонили от 
общия строй на християнския живот и имат нужда от изправяне. Чрез това се изпълнява 
онова, което е заповядано после на Тимотей: настой благовременне и безвременне, 
обличи, запрети, умоли (ІІ Тим. 4:2). Отношението на пасомите към пастирите 
апостолът изразява с думите: знайте, т. е. признавайте тяхното достойнство и власт и 
своето подчинено към тях отношение, и - имейте (hJgei`sqai) ихъ по преизлиха въ любви, 
т. е. почитайте ги с най-пълна любов. 
 Ст. 14. Вразумявайте безчинныя. От второто послание до солунците (3:7-12) се 
открива, че между солунските християни имало лица, които, прекарвайки живота си в 
безделие, скитали се без работа, ядели чуждия хляб и възбуждали недоволство със 
своите постъпки. Апостолът съветва християните да вразумяват такива, но да бъдат 
снизходителни към тях. 
 Ст. 16. Всегда радуйтеся. Разбира се радостта в Святия Дух (Римл. 14:17). 
Постоянната радост е доказателство на вътрешния мир, на увереността в бъдещото 
блаженство. Затова апостолът и предлага всякога да имаме такава радост, което е все 
едно, като че ли той ни съветва да живеем така, щото да не се боим за изгубването на 
бъдещото блаженство. 
 Ст. 17. Непрестанно молитеся - не чрез външни, разбира се, прояви на молитва, 
които не всякога са възможни (например: коленопреклонения, молитвено стоене и пр.), 
- а чрез вътрешно устремяване на сърцето и ума към Бога, което всякога е възможно. 
 Ст. 18. О всемъ блогадирите. Такова е свойството на любомъдърстващата душа, 
никога не забравяща, че всичко давано на човека, целият негов живот е дар на 
всеблагия Бог. Самите неприятни обстоятелства и тежките беди трябва да предизвикват 
същото чувство на благодарност, служейки като оръдие на нашето вразумяване или 
изпитание. 
 Ст. 19. Духа не угасяйте. Св. Златоуст на този стих говори: “Една гъста мъгла, и 
мрак, и облак са разлети 
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над цялата земя. Указвайки на това, апостолът е говорил: бесте иногда тьма (Еф. 3:8). 
Нас ни окръжава нощ, тъй да се каже, безлунна и ние сред тази нощ ходим. Бог пък ни е 
дал ясно кандило, като е запалил в душите ни благодатта на Св. Дух. Но като приели 
тази светлина, едни я направили по-ярка и ясна, като например Павел, Петър и всички 
светци; а други я угасили, като например петте моми, онези които претърпели 
корабокрушение във вярата, коринтският блудник, отпадналите галатяни. Затова Павел 
говори сега: Духа не угашайте, т. е. дара; понеже така обикновено той нарича дара на 
Св. Духа. А погасява него нечистият живот. Защото, както когато някой налее вода или 
хвърли пръст в светлината на светилника, или когато само излее от него маслото, - 
изгасва светлината, така угасва и дарът на благодатта... Угасва пламъкът и тогава, 
когато не достига елей, именно, когато не правим милостиня. Понеже този дар сам е 
дошъл при теб по Божията милост, то, когато не намира у тебе този плод, отлита от теб, 
защото той не стои в немилостива душа. И тъй да не го угасваме. Всяко лошо дело 
загасва тази светлина: и злоречие, и обида, и всичко подобно. Както става с огъня, че 
всичко чуждо нему го унищожава и всичко сродно с него го усилва, така става и с тази 
светлина.” 
 Ст. 20. Пророчествия не уничижайте. В апостолските времена по време на 
богослужението мнозина от вярващите бивали озарявани от Св. Дух. Който в общото 
събрание на вярващите съзнавал, че умът му е обзет от истина нова, важна, отгоре нему 
внедрена, и ставал да я открие на събранието, той пророкувал, - за бъдещето ли 
говорел, или за настоящето и миналото, или нещо тайнствено и винаги ценно 
предлагал, или пък това било нещо такова, което той до сега не тъй ясно съзнавал, или 
което съвсем не знаел. Всичко това обаче било от такъв ред, че вярващите могли да 
почерпят назидание, утешение и укрепване (І Кор. 14:3). От туй състояние и речта се 
изливала в по-възвишен тон, с по-голяма живост и енергия, отколкото в обикновеното 
учителство. Очевидно е, че да се унижава този дар, да не се счита за нищо, да се 
ограничава или съвсем отстранява неговата проява и действие в събранието на 
християните, значи да се лишава християнското общество от винаги необходимия 
приток оживителни благодатни възбуждения. Ап. Павел и забранява това да се прави. 
Но по какъв повод? Малко по-късно в коринтската църква се проявявали неправилни 
отношения към този дар, и св. Павел бил принуден по този повод да направи особени 
разпоредби и наредби (І Кор. Гл. 14). Навярно, имало нещо подобно и в Солун. Или 
пък, може 
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би, св. апостол предварил само възможното, или пък искал да застави да обърнат по-
усърдно внимание към проявата на този дух, тъй плодотворен особено в младата 
църква, където много неща трябвало да се запълват и разясняват. Св. Златоуст така 
обяснява тези апостолови думи: “понеже у вас има няколко лъжепророци, то вие заради 
тях не противодействайте на истинските пророци и не се отвръщайте от тях”. 
 Ст. 21. Вся искушающе, добрая держите. При различаването на духовните 
дарове, апостолите често съветват християните да бъдат внимателни и да изпитват 
силата и техния произход. Ап. Йоан (І Йоан 4:1) указва и онези признаци, по които 
могат да се различават духовете Божи и духовете лъжливи. 
 Ст. 27. Заклинаю вы Господемъ, прочести послание сие предъ всею святою 
братиею. Не за онова упоменава апостолът, щото това послание от всички да бъде 
прочетено - пред всички, в общото събрание, щото и тълкуванието му, където било 
нужно, да бъде общо, и разбирането да бъде еднакво у всички. При това той дава да се 
разбере, че писаното цяло счита за солунците като законоположение, понеже законите 
обикновено се чели по площадите, публично пред всички. Но както този първи път 
посланието трябвало да бъде прочетено в общото църковно събрание, така, разбира се, 
то се е чело и всеки пък когато имало желание, или нужда. В това не можем да не 
видим указание на туй, че четенето на апостолските послания на църква е апостолска 
наредба. Понеже в посланието се съдържали изобличения, които, разбира се, се 
отнасяли до някои известни личност, то пастирите като ги жалели, или пък като се 
бояли да не ги раздразнят, могли да не четат пред всички посланието. Предвиждайки 
такова нещо, апостолът ги заклева в името на Господа - да прочетат посланието му пред 
всички. Изобличението чрез това се оказвало по-действено за изобличаваните и по-
полезно за другите. Заклинанието в името на Господа налага най-силно задължение за 
изпълнение на онова, за което някой моли другиго. То свързва съвестта, като затрогва 
живите връзки на обществото с Господа и като застрашава с прекъсването му в случай 
на неизпълнение. 
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Второ послание до солунците. 
 

Повод за написване на посланието. 
 

 Скоро след първото послание апостолът бил принуден да напише на солунците и 
друго. Главна подбуда към това било неправилното разбиране на някои изрази на ап. 
Павел в първото послание относно бъдещото Христово пришествие и появяването на 
лъжливо послание от името на апостола (2:2; 3:17), а още и умножението числото на 
безделниците, които живеели на чужда сметка (3:11). Първото обстоятелство, т. е. 
разпространението на неправилни мнения за второ пришествие, привеждало солунците 
в голямо безпокойствие. Имало лица, които, опирайки се върху мними пророчества и 
откровения, уверявали в несъмнената близост на последния съд. И за още по-голямо 
потвърждение на своите думи показвали някакво послание от името на Павел. Другото 
обстоятелство твърде вредно действало на нравствената чистота и общителност на 
младата солунска църква. Мнозина новообърнати, ползвайки се от обширната 
благотворителност на църквата, злоупотребявали с нея и предпочитали да живеят с 
милостиня, отколкото да придобиват храната си с труд. Като узнал  за това положение 
на солунската църква, апостолът побързал да напише второ послание, в което с 
достатъчна пълнота разкрил учението за второто пришествие на Господа и указал на 
много несъмнени признаци, по които може да се узнае времето на приближаване края 
на света и явлението Христово, и заедно с това дал нужните съвети и увещания против 
тунеядството. 
 

Време и място на написване. 
 

 От външното положение на солунската църква, както то е представено в 
посланието, и от сходството на съдържанието на двете послания до солунците може с 
несъмненост да се заключи, че второто послание се появило твърде скоро след първото. 
И  солунците и апостолът се намирали в същите обстоятелства, в каквито те били при 
написване на първото послание. Но още повече убеждава в краткостта на 
промеждутъка между двете послания онова обстоятелство, че Тимотей и Силуан, които 
били при написване на първото послание, още били при ап. Павел и 
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сложили своите имена в заглавието и на второто послание. Ето защо, посланието е 
написано в същата 53 година и никак не по-късно от 54 год., и следователно преди 
апостолът да напусне Коринт. 
 

Съдържание на посланието. 
 

 Необширното по обем и немногосложно по съдържание второто послание до 
солунците може да се раздели на три големи отдела: благодарение (гл. 1), учение (гл. 2) 
и увещание (гл. 3). 
 

Апостолът благодари на Бога  
за вярата на солунците (гл. 1). 

 
 След кратко приветствие, което е буквално сходно с приветствието в първото 
послание, апостолът показва, как той има много причини да благодари на Бога за вярата 
на солунците, проявявана в пренасянето от тях на всички гонения (1-4). За него това 
тяхно търпение служи като най-силно доказателство, че ще настъпи праведният Божи 
съд за наказание на техните гонители и за награда на страдащите, а на него самия за 
отрада, дето те повярвали на неговото свидетелство (5-10). Затова той и се моли, щото 
Бог да довърши тяхното дело на вярата за слава на Иисус Христос и по Неговата 
благост (11-12). 
 Ст. 5. Паказание праведнаго суда Божия. Пренасяните от християните гонения и 
скърби, според апостола, служат като доказателство на това, че несъмнено ще има 
праведен Божи съд. По какъв начин? Първо, в нашето понятие неразделно следват едно 
след друго явленията на добродетелта и наградата, на греха и наказанието. Ние не 
можем да си представим нравствения живот и никакъв разумен факт в живота на 
човека, без тази уравновесяваща съответност между доброто и щастието, злото и 
бедствието; с други думи, не може да има нравственост без възмездие, без правосъдие. 
Понятно е, че там, където се нарушава това равновесие в съответността между 
добродетелта и щастието, нашето нравствено чувство изисква възстановяване на 
равновесието, - и когато не го намира в живота на човека от тази страна на гроба, търси 
го зад гроба - в бъдещия живот. Ако солунците страдат и умират невъзнаградени в този 
живот, или техните гонители благоденстват и умират, без да получат отмъщение за 
своето зло, то ние заключаваме, че ще настъпи време, когато те ще се подложат на 
заслуженото наказание и когато страдащите за вярата ще бъдат възнаградени; 
следователно, ще има съд. Второ, по-близко до 
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положението на солунците, гоненията и скърбите, на които те се подлагат, не са нищо 
друго, освен действие на онзи праведен Божи съд, който трябва да започне преди 
всичко от дома Божи, от църквата Христова и после да мине и върху всички хора (І 
Петр. 4:17). Този съд, наказвайки християните за техните волни и неволни 
грехопадения в християнството, в същото време служи за християните като средство да 
изказват своята вяра, своето търпение, и следователно да печелят заслуги, за които ще 
последват награди. 
 Ст. 10. Думите: Яко уверися свидетельство наше въ васъ (понеже вие 
повярвахте на нашето свидетелство) трябва да бъдат поставени в скоби, както са и в 
гръцкия текст. 
 

Знамения на второто Христово пришествие (гл. 2). 
 

 Като се докосва до учението за последния съд, за неговата цел и отношение към 
верните и неверните, апостолът минава сега на основния предмет, който предизвикал 
неговото второ послание, именно, на определението на времето, когато ще последва 
това пришествие, или на указването на онези предшестващи явления, по които ще може 
да се узнае това пришествие. Преди всичко той моли солунците да не се смущават от 
никакви мнения и уверения, а още повече от лъжливи послания, относно настъпването 
на Христовия ден (1-2). Този ден няма да настъпи преди да дойде човекът на греха, 
противникът Божи, за когото още преди устно им предсказвал апостолът, като им 
указвал и на причините, задържащи неговото явяване (3-6). И макар тайната на 
беззаконието вече сега да действа, но само след отстраняване на удържащото ще се яви 
беззаконникът, когото Иисус Христос ще убие при Своето появяване, но който чрез 
действието на сатана ще извършва лъжливи чудеса за прелъстяване предназначените 
към погибел (7-10), понеже Бог ще допусне за тези хора такова заслепяване, за да ги 
накаже за тяхното неверие (11-12). 
 Ст. 1-2. Молимъ же вы, братие, о пришествии (второто) Господа… ни 
ужасатися, ниже духомъ, ниже словомъ, ни посланиемъ аки отъ насъ посланнымъ, яко 
уже (като, че ли вече) наститъ (настъпва) день Христовъ. Как се загнездило у 
солунците тревожното убеждение за близостта на Христовото пришествие? Апостолът 
изброява три източника на това убеждение: духъ, слово и послание. Под дух се разбира 
пророческият дух, който тъй често осенявал първите християни, предимно в техните 
църковни  
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събрания. Този дух, който излизал от Бога, разбира се, могъл да изрича само истина; но 
наред с осенените от този дух, които се въодушевявали просто от своята собствена, 
макар невярна, но крепко заседнала в главата, мисъл за настъпващия уж страшен съд, и 
те говорели въодушевени беседи за този предмет, дори могли да говорят в църковни 
събрания, по тогавашния обичай и свобода, която царувала в тези събрания. Под слово 
се разбира не евангелското слово на Спасителя за страшния съд (Мат. 24; Марк. 3; Лука 
21), а някакво устно наставление, уж от самия ап. Павел излязло, но лъжливо 
приписвано на него. Такова също било и посланието, пуснато от някого от името на ап. 
Павел и разпространявано между солунците. На това той и указва, като говори: аки отъ 
насъ. 
 Ст. 3. Два решителни признака за настъпването на деня Христов ни открива тук 
апостолът - дохождането на отстъплението и появата на антиХристос. Но чие и от какво 
ще бъде това отстъпление? Според хода на апостолската реч се вижда, първо, че тук се 
подразбира някое отстъпление на хората въ религиозната область. Разбира се, това ще 
бъде отстъпването на хората от вярата в Господ Иисус Христос и от Неговите 
евангелски закони, т. е. безверието и в също време безнравствеността, за които 
пророкували и другите, освен Павел, апостоли (ІІ Петр. 3, ; Юда 1:8-19). Второ, това 
отстъпление ще бъде тъй велико и всеобщо, че заслужено ще носи името безпримерно и 
най-пълно, така щото Христос “кога дойде, ще намери ли вяра на земята” (Лука 18:8), и 
“понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта” (Мат. 24:12). 
Трето, това отстъпление ще бъде не само външно, сдържано до известна степен от 
държавни закони, - такова отстъпление имало и преди, има и сега сред хората 
волнодумци и със свободни нрави, и само подготвя почвата за бъдещата дейност на 
антихриста, - а ще бъде видимо, гръмко и открито, и при това ще бъде произведено от 
самия антихрист, който ще подаде за него, така да се каже, първия сигнал. И всъщност, 
между отстъплението и появата на антихриста апостолът не слага никакъв 
промеждутък от време и като, че ли слива едното с другото. Вероятно на това 
основание някои църковни отци мислят, че апостолът употребил дори самата дума 
“отстъпление” вместо “отстъпник”, и направо разбира под него лицето на антихриста 
(Златоуст, Теодорит, Августин), макар наглед апостолът да отделя този последния от 
произведеното от него отстъпление. 
 Какво лице ще бъде, според апостола, антихриста? Апостолът направо го нарича 
човекъ. Така че, напразно 
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би било да се въобразява, че пред свършека на света като антихрист ще се яви сам 
сатаната или в призрачен образ на човек, или - подобно на Христос свръхестествено 
въплътен от беззаконна  човешка дъщеря. Не, това ще бъде както всеки друг от тяло и 
душа състоящ се човек, роден по обикновения порядък на природата, но човек 
осатанен, т. е. отдал се на служение на сатаната и станал негово пълно оръдие. С какви 
черти апостолът характеризира човека - анитхрист? Първо, той ще бъде человекъ 
беззакония, т. е. пре-беззаконен, или най-беззаконният човек, като че ли 
олицетвореното беззаконие. Ни едно здраво място не ще остане в неговата душа. Второ, 
той ще бъде сынъ погибели, в смисъл, че сам той ще загине по най-ужасен начин (така и 
Спасителят нарекъл Юда сынь погибельный - Йоан 17:12), и другите ще хвърли в гибел. 
В Апокалипсиса на Йоан антихриста, също така, се нарича с думите зверь отъ бездны, 
който след богоборство въ погубу пойдетъ (Откр. 17:8-11). 
 Ст. 4.  В предишния стих апостолът направи обща забележка за беззаконното и 
гибелно лице на антихриста, а тук по-частно характеризира неговата зловредна 
дейност, - именно: 
 Първо, той ще бъде противникъ, се подразбира на Бога и на Господ Иисус 
Христос, - от което произлязло самото име антихрист. С това име св. Йоан Богослов 
направо нарича този гибелен син (І Йоан 2:18, 22; 4:3; ІІ Йоан 7); а св. Златоуст го 
нарича a;ntijqeoV - противобожник или вместобожник. С тези две наименования се 
означава онази ужасна черта на последния беззаконник, че той не по едно страстно 
увлечение и забравяне на Бога, подобно на всички грешници, ще върши беззакония, а 
съзнателно и с намерение, подобно на дявола ще противоборства на Христос. 
 Второ, той ще бъде всеунижаващъ горделивецъ, преизпълнен с дяволска злоба и 
отричане на всичко, “що се нарича бог или светиня”. Това качество на антихриста е 
пряко следствие, или видима проява на предишното негово качество. Той в своето 
съзнателно противоборство на Бога няма да признава нищо свето, няма да се подчинява 
на никакъв богоустановен порядък, не ще поиска да знае словото Божие и ще се 
присмива дори над авторитета на самия Бог. 
 Трето, той ще бъде дързъкъ безсрамникъ въ своята гордость, така че въ храма 
Божи ще седне като Богъ. Под храм (въ церкви) трябва да се разбира не нещо 
метафорично, а именно храм като здание, и при това в  
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събирателен смисъл, т. е. не в един само храм ще седне антихриста, а във всички 
храмове. Ще има някъде централно място, където ще действа антихриста, и ще има 
разбира се определен момент, в който той ще открие себе си като божество. Главният 
храм на това място и подразбира апостолът. В този храм и ще седне антихрист като Бог, 
а в другите своето седене ще засвидетелства по някакъв друг способ. В Апокалипсиса 
се говори за образ зверски. Не него ли навсякъде ще го сложат по храмовете? А 
храмовете той, разбира се, ще забере в свое владение заедно с хората, понеже ще 
произведе у тях най-широко отстъпление от религията и Бога. Що пък се отнася до 
нечуваната дързост на антихриста да обяви себе си за бог, то по-удобно е туй да се 
обясни именно с богоборческата дързост, а не с искреното убеждение на самия 
антихрист в своето божество. Подобно на дявола, той само ще се стреми и ще се добере 
до ужасното удоволствие да получава от хората божествени почести, със страшно и 
отчаяно съзнание в богоборческата си душа, че той е само противник на Бога, а съвсем 
не Бог. Но как да се представим, че хората ще се съгласят да боготворят един човек, - 
пък той макар да има видима сила и блясък? Това може да стане при пълното 
обезумяване на хората. Относно суеверните и неразвити човеци, каквито вероятно ще 
има много и в последните времена, не е трудно да си представим това и да го разберем. 
Поради антихристовите изобилни знамения и лъжливи чудеса, те искрено могат да го 
счета за Бог. А останалите хора ще бъдат неискрени, разбира се, и преструващи се в 
своето боготворене на антихриста; но това ще правят донякъде от страх и ужас пред 
неговите жестокости, донякъде от низкопоклонство и раболепство за изгоди и почести, 
с които антихриста вероятно ще обсипва своите поклонници, а във всеки случай по 
причина на пълното изчезване у хората на всякакъв страх от Бога. 
 Четвърто, антихрист ще бъде вълшебенъ хитрецъ, не само препоръчващъ се, но 
и показващъ се за Богъ. Той ще обкръжи себе си с разкош в храма и ще си придаде 
такава обстановка чрез призрачни знамения, че всички прилепили се към него ще видят 
в тази проява като, че ли Бога, както някога Ирод, като се облякъл в царска одежда и 
седнал на съдийското място пред народа, показал се на този последния като нещо 
необикновено, така щото излизало, като че ли и гласът му не бил човешки, а божествен 
(Деян. 12:21-22). Св. Златоуст говори: “антихрист ще се старае да се покаже за бог, 
понеже ще извърши велики дела и ще яви велики знамения”. 
 Ст. 5. Не помните ли, яко еще живый у васъ, сия глаголихъ вамъ? От това 
апостолско напомняне се вижда, че 
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учението за антихриста, наред с другите християнски догмати за последните съдбини 
на света (за второто Христово пришествие, съда, рая, ада и пр.) влизало в състава на 
първоначалната апостолска проповед - като основно, и по такъв начин съставяло 
неотложен предмет на първото християнско вярване; понеже в кратковременния си 
престой в Солун апостолът не само не изпуснал това учение, като второстепенно и 
важно, но счел за нужно да го изложи във всичката му подробност. Така щото, във 
второто си послание до солунците той, както се оказва, не казал вече нищо ново във 
връзка с това учение, но само го повторил, и то само поради това, че взело да се 
изопачава. 
 Ст. 6. И ныне удерживающее весте, во еже явитися ему въ свое ему время. 
Какво именно забавя и задържа антихристовата поява на земята? От думите на апостола 
се вижда, че солунците добре са знаели това, а ние сега сме принудени само да 
отгатваме мисълта на апостола, ръководейки се от отеческите мнения и тълкувания. 
Има например мнение, че на антихристовата поява на земята пречи собствено онова 
обстоятелство, дето не на всички още страни и народи е проповядвано евангелието, 
понеже, по думите Христови (Мат. 24:14), чак след тази проповед трябва да настъпи 
свършекът на света (Блаж. Теодорит). А така също не е станало още всеобщото 
обръщане на юдеите, което трябва да се извърши, също по думите на апостола, в 
последните времена, и значи преди явяването на антихриста (Римл. 11:25). Според едно 
друго мнение, на антихристовото появяване пречи гражданската власт, и че с нейното 
изчезване от човешките общества и с настъпването на всеобщата анархия и може само 
да се открие антихристовото царство. Трети тълкуватели просто говорят, че сам Господ 
Бог отстранява и задържа появата на антихриста; понеже Той със Своите непостижими 
и премъдри планове на светоуправляване определил за съдбините на света известен 
предел, по-рано както и по-късно, от който не могат да излизат на сцената на битието 
никакви събития, а следователно и пришествието на антихриста (Теофилакт, Теодорит, 
Фотий, Икумений). Всички тези разсъждения на отците и тълкувателите от разни 
страни разкриват всъщност едно и също нещо; така че из тях може да бъде съставен 
следният отговор на въпроса за задържащото появата на антихриста: 
 Понеже, според свидетелството на словото Божие, решителното отделяне на 
доброто от злото в човешкия род на страшния съд Христов трябва да стане след като 
хорското зло достигне (като плевелите на жътва) пълната 
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своя узрялост и напрежение, а доброто, подобно на зрялата пшеница, ще бъде цяло 
пожънато и събрано в Божията житница, т. е. когато всички предузнати и 
предопределени към спасение получат това спасение, и понеже по-нататък спасението 
на хората на земята се възвестява чрез Божието слово и се извършва чрез благодатта на 
Св. Дух в Христовата църква; то, ако до сега не виждат още признаците, предварящи 
Христовото пришествие, не се вижда антихрист - това значи, че зачатъците на доброто 
са още цели и не се умалили до изчезване в човешката природа, и благодатта на Св. Дух 
още не от всички народи е събрала спасяваните хора, които още очакват своето 
посветените чрез евангелската проповед, а от друга страна и хорската развала не е още 
стигнала до своята крайна степен, т. е. не е дошла до пълната забрава на Бога и съвестта 
в религиозната област и до унищожаване на всякакво началство и власт в гражданския 
строй. Всичко това и е онова, което задържа появата на антихриста. Святото семе в 
човешкия род, заради което и светът цял стои, още не се е умалило до такава степен, 
както в до-потопните хора, и затова благодатта на Св. Дух още не оставя сегашните 
хора. А когато - по думите на един тълкувател - Святия Дух, поради умножението на 
злото у хората, се отстрани и отстъпи, тогава онзи беззаконник ще получи свобода да се 
открие, и не ще има кой да му излезе насреща и да му пречи. 
 Ст. 7. Тайна бо уже деется беззакония, точио держай ныне, дондеже отъ 
среды будетъ. Какво разбира апостолът под тайна на беззаконието? По 
противопоставяне с тайната на благочестието, състояща се във въплътяването на 
Сина Божи (І Тим. 3:16), може да се заключи, че тайна на беззаконието апостолът 
нарича скритите и хитри усилия на сатаната да разколебае и затъмни у хората вярата в 
Богочовека Иисус Христос и чрез религиозно безверие да ги доведе до нравствената 
развала. И това безверие и тази развала ще се явят у хората в крайна степен съ 
откриването на човека на беззаконието, т. е. на антихриста. Но той вече има свои 
предшественици в лицето на ересиарсите, отричащи тъй или иначе божеството на 
Христос Спасителя, на различните лъжефилософи, проповядващи неверие и със своето 
учение водещи хората към безнравственост, а така също на всякакъв род анархисти, 
клатещи авторитета на законната власт в гражданските общества. От съвкупната 
дейност на всички подобни лица, които св. Йоан Богослов направо нарича 
антихристовци (І Йоан 4:18), и се слага тайна беззакония, действията на която минават 
през цялата история не само на християнството, но и на цялото човечество. Така 
разбират тайната на беззаконието 
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и всички отци тълкуватели. Друг въпрос: кой е, според апостола, удържащиятъ или 
отдалечаващият появата на главния антихрист? Това е сам Бог и Господ наш Иисус 
Христос, чието въплъщение още не е извършило цялото свое дело в човешкия род. 
Преди апостолът каза: удерживающее, - тук говори: держай; а разбира едно и също 
нещо, само от две страни: там Божието определение, а тук самия Бог и Господа, 
привеждащ в изпълнение Своето определение. Думите: отъ среды будеть не значат 
“ще се унищожи, ще престане да бъде”, а “ще се отстрани, ще слезе от сцената, ще 
прекрати своята сдържаща дейност”. Ныне, не само във времето на апостола, а през 
цялото време, докато се говори днесь (Евр. 3:13). 
 Ст. 8. И тогда явится беззаконникъ, егоже Господь Иисусъ убиетъ духомъ устъ 
Своихъ. Със своя метафоричен израз апостолът означава бързината и лекостта на 
победата на Господ Иисус над беззаконника антихрист. Само ще духне Господ - и 
цялата, изглеждаща непобедима сила ще изчезне като прах от вятъра. Също такава 
метафора за внезапната гибел на последния беззаконник употребил пророк Исая, като 
говорел, че жезлъ из корене Иесеева (т. е. Месия Христос) убиетъ нечестиваго духомъ 
устенъ своихъ (Ис. 11:4). Затова разбира се и в Апокалипсиса Ипостасното Слово 
Божие, т. е. Господ Иисус, се изобразява с остър меч, излизащ из Неговите уста (Откр. 
19:15-20). И упразнитъ (Господ антихриста) явлениемъ пришествия Своего. тези думи, 
по мнението на тълкувателите, съдържат отделна мисъл за премахването или 
разрушението не само на антихриста, но и на всички извършени на земята, както от 
него, така и от неговия баща сатаната, лоши дела. Апостолът, като че ли пътьом 
намеква за онова, за което определено се говори на други места в Писанието, - именно: 
когато Господ ще дойде на съд и се яви во огни пламенне (ІІ Сол. 1:8), тогава всички 
плевели от човешкия род, всичко зло и грешно ще бъде отделено в отделна и мрачна 
област; а на новото небе и обновената земя ще се възцари и ще живее само правдата и 
светостта (ІІ Петр. 3:13). 
 Ст. 9. Егоже (антихристовото) есть пришествие по действу сатанину во всякой 
силе и знамениихъ и чудесехъ ложныхъ. В какво ще се заключава лъжата на 
антихристовите чудеса? Всяко истинско чудо в същността си е произведение на нещо 
от нищо; а това може да произвежда само всемогъщият Създател на вселената и ония, 
които са облечени с Неговата сила. Следователно, антихристовите знамения и чудеса 
само ще се показват, такива, а в  
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действителност ще бъдат или фокуси, състоящи се в неуловимата измама на човешките 
чувства, или явления, произвеждани чрез естествени но никому неизвестни сили на 
природата. С тези тайнствени знамения сатаната и ще въоръжи своето оръдие - 
антихриста, и дасть ему, по думите на ап. Йоан, силу свою и власть великую (Откр. 
13:2). В тази последната свещена книга се указват дори някои антихристови чудеса 
(13:13-15); но колкото и да бъдат те поразителни, в основата им все пак ще има лъжа и 
измама. 
 Ст. 10. И во всякой льсти неправды въ погибающихъ, зане любве истины не 
прияша, во еже спастися имъ. И тъй, освен с лъжливи чудеса, антихристът ще 
прелъстява чрез хитро слово, посредством увлекателни или грозни речи; ще прелъстява 
с широка ученост и с разни примамливи, но отвличащи от Бога, научни теории. 
Обаянията и разните дивни деяния той ще разсипва, по всяка вероятност, пред тълпата, 
ръководеща се от едни външни чувства: а със своята ученост той ще лови хората на 
науката и знанието. Масата антихристови привърженици апостолът характеризира с 
названието погибающи. От това се вижда, че колкото и да е велика силата на 
антихриста, и колкото да са многообразни неговите способи за прелъстяване, но 
успехът на тези способи ще зависи главно от възприемчивостта към тях и от 
подготвеността на онова общество хора, сред които ще му се падне да действа. Тези 
човеци, апостолът нарича погибающи, понеже не са приели любовьта на истината за 
своето спасение, т. е. в сърцето им няма усет за истината, тъй като то е развалено и се 
бори с всичко, вървящо против неговите страстни движения и греховни вкусове. А 
такава си е небесната и Божия истина, и от такава разваленост ще бъдат проникнати 
сърцата на антихристовите съвременници. 
 Ст. 11. И сего ради послетъ имъ Богъ действо лсти, во еже веровати имъ лжи 
(на антихристовата). Що прочее, Бог греху ли служитель, ако Той Сам дава действеност 
на лъжата? - можем да попитаме с апостоловите думи. Не може да бъде. Всички от 
подобен род изрази на Писанието трябва да разбираме не в смисъл на положителна и 
пряка воля Божия, а в смисъл само на предложение Божие, не насилващо злата човешка 
воля. 
 Ст. 12. До судъ приимутъ вси не веровавшии истине, но благоволившии въ 
неправде. Но истината не всякога бива ясна и постижима, за какво пък да има съд за 
невярването? Затова именно, че това невярване произлиза 
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от нравствената развала на сърцето, вследствие на която то губи самото чувство на 
истината, а затова и се устремява към неправдата. Тази неправда никак не е по-ясна и 
не е по-вероятна от откровената истина, но прелъстява чрез грубия човешки инстинкт; а 
затова нечестивите към нея и се устремяват. За отбелязване е, че и апостолът за 
неповярвалите на истината се изразява не така, че те повярвали на неправдата, като че 
ли по погрешка, а именно обикнали неправдата, от това и им се показала тя вероятна и 
ги привлякла към себе си. 
 Ст. 15. След като поблагодари на Господа за солунците, че те, въпреки 
погиващите, са повикани чрез неговото (Павлово) благовестие към спасение и за 
постигане славата на Иисус Христос, - апостолът им говори: Темже убо, братие, 
стойте и держите предания, имже научистеся или словомъ, или посланиемъ нашимъ. 
Тези апостолови думи са твърде важни за нас в сегашно време, понеже те направо 
изобличават отхвърлящите свещеното предание и придържащите се само към Св. 
Писание, - каквито са всички протестантски общества. От апостолските думи с 
очевидност произтича, че апостолите не всичко предали на вярващите чрез послания, 
но много нещо съобщили и без писма; и особено много неща, отнасящи се до 
църковните чинопоследования и обреди, те сами въвели в нарежданите църкви, макар и 
да не записали това в своите послания. Нима всичко това трябва да бъде потъпкано и 
забравено? 
 За страха на лютераните, да не би, приемайки нещо свръх Писанието, да приемат 
нещо и не апостолско, един тълкувател прави следните хубави размишления: 
“Златопроизводителите събират не само онова, което явно е злато, но често земя и 
пясък и при това в голямо количество, от страх да не би да пропуснат някое зрънце 
злато, макар то и да не се вижда. Така би трябвало да постъпват и отхвърлящите 
преданието. Много неща, разбира се, и след апостолите са въведени, но въз основа на 
апостолското предание и в същия дух. А в тази обща маса е скрито и непосредствено 
апостолското. Скъпо ли е апостолското? Всекиму е скъпо. Ето и излиза, че трябва да се 
държи всичко държано от църквата от сериозно опасение, да не би, страхувайки се да 
приемем неапостолско, да изгубим и апостолското. Потъпкването на апостолското е 
вече дело пагубно, тогава когато уважаването на неапостолското, но съгласно във 
всичко с апостолското и проникнато от неговия дух, никаква вреда не може да причини. 
Законно опасение е едно - да не би някак да приемем нещо противно на апостолското. 
Но това наблюдава самата църква, 
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като има за постоянен закон - да отхвърля всяко предание, което явявайки се под име на 
апостолско, би било противно на апостолското учение” (еп. Теофан). 
 

Апостолът увещава солунците (гл. 3). 
 

 В заключителната глава на своето послание апостолът, след като изпросва от 
солунците молитви за себе си и за успеха на своето проповедническо дело, въпреки 
козните на обкръжавалите го безпорядъчни и лукави хора в Коринт и навсякъде, и след 
като изказва увереност, че те винаги ще изпълняват неговите повели, им завещава да 
избягват безделниците и тунеядците (1-6). Той и преди изобличавал такива хора, а сега 
с власт ги убеждава да се предадат на тиха и полезна работа (7-12); с непослушните 
солунци да не се сношават, но съветва да не ги считат врагове; желае на всички им мир 
от Господа на мира (13-16). В края апостолът указва отличителния признак на своите 
послания в думите: благодать Господа нашего Иисус Христос со всеми вами (17-18). 
 Ст. 2. Не всехъ бо есть вера - не у всички има вяра, не на всички е дадено да 
повярват в Христос. Прекрасен израз, свидетелстващ за величието на апостолската 
душа. На най-враждебните отношения той гледа спокойно, обяснявайки ги с това, че не 
всички така почитат учението за Христос, както той. 
 Ст. 6. Отлучатися вамъ от всякаго брата (т. е. християнин) безчинно ходяща, а 
не по преданию, еже прияша отъ насъ. Какво собствено безчиние у солунците разбира 
тук апостолът, - това се вижда от 11-я стих, където той говори: “слушаме, че някои от 
вас постъпват безчинно ходящие, това са живеещите безпорядъчно, не по заведения от 
апостолите чин; това били скитащи се безделници (лукаво обходящие - 
periergazomevnouV), за всичко любопитстващи - какво има тук, какво става там, какво 
онези разказват, що тези замислят и пр. Скитайки се, без работа по площадите, 
тържищата, улиците и домовете (може би поради страха от близостта на уж 
настъпващия свършек на света), те всичко разузнавали и, не е чудно, че и нарочно 
поглеждали, встъпвали в спорове, и от тук - разпри, караници и всякакви безредици в 
обществата. За избягване на тунеядството (дармоядството) и празността апостолът 
изтъква на безчинствалите солунци своя собствен пример на неуморно трудолюбие по 
време на своя престой в Солун: сами бо весте, като лепо есть (pẁV dei| - как трябва) 
вамъ подобитися (mimei`sqai -  
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да подражавате) намъ. Така била чиста съвестта на ап. Павел, че той в нравствен дълг 
вменявал на всички свои ученици да гледат на него като на огледало, и да вършат 
онова, което в него ще видят. 
 Ст. 8-9. Нима апостолът би отегчил солунците, ако бе от тях получавал своята 
издръжка? Разбира се, не, толкова повече, че той имал на право на това и според 
заповедта Христова (Лука 10:7), и солунците били хора усърдни. Но от една страна 
поради крайно деликатното и нежно бащинско чувство, което изпитвал апостолът към 
солунците (І Сол. 2:7-9), той не искал с нищо, дори най-малко,  да ги безпокои; а 
главно, знаейки тяхната склонност към този именно порок, който заставил него да ги 
изобличава, той намирал за нужно предимно за тях, да яви в себе си нагледен пример на 
най-високо безкористие и трудолюбие. Затова той и говори: не яко не имамы власти (да 
се ползваме от вас със средства за издържане), но да себе образъ дамы вамъ во еже 
уподобитися намъ. В този случай св. ап. Павел представя на пастирите и учителите 
църковни от всички времена най-висок образец за подражание; защото с предпазливост 
и благоразумие трябва да се отличават предимно те, - между другото и затова, че своята 
заплата получават от пасомите. Те най-вече от всички трябва да разбират правилото, че 
трябва да поучават хората не само с думи, но с дела и с примера на собствения живот. 
 Ст. 10. Аще кто не хощетъ делати, ниже да ястъ. Човек се ражда за труд, както 
и птицата за хвърчене (Йов 5:7). Предназначението му е - да се труди, и с труд да 
обезпечава своето съществуване. Тази истина се потвърждава не само от Св. Писание, 
но и от съображения икономични, физиологични, психологични, нравствени и пр. 
Трудът е необходимо условие за нашето развитие, здраве, нравственост. Който не иска 
да работи, не трябва и да яде. Но ако някой е богат и няма нужда от своя личен труд? И 
за такива хора все пак е задължителна апостолската заповед за труда; понеже в лицето 
на прародителя Адам, Господ указал на цялото човечество - с пот на лицето си да яде 
своя хляб (Бит. 3:19) и на всички наложил труда като някаква обща епитимия. И тъй, 
трудът - телесен или умствен - е неизбежно обязателен за всекиго. Никого и не 
освобождава от него апостолът. 
 Ст. 13. Вы же, братие, не стужайте (mhv ejkkakhvshte - не се отегчавайте, не се 
сърдете), доброе творяще. Тези думи предполагат у апостола опасение, да не би 
християните, като чуят строгия укор към безделниците и заповедта към тях да се хранят 
от труда на ръцете си, да им 
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прекратят своята помощ; между това безделниците, неизправени още, не навикнали към 
труд и оставени без помощ, могли да умрат от глад. Затова апостолът се обръща към 
благотворителите и им внушава да продължават да правят благодеяния на тунеядците и 
никога да не се обезсърчават от мисълта, че уж техните средства се харчат напразно. 
Тяхното добро никак не престава да бъде добро от това, че тунеядците се явяват 
недостойни за милост. Бог заповядва на слънцето Си да грее над лошите и добрите, и 
праща дъжд на праведниците и грешниците. (Мат. 5:45; Лука 6:35). Нуждата трябва да 
се види у просещия, а не да се обръща внимание на неговата неизправност. 
 Ст. 14. Аще кто непослушаетъ словесе нашего посланиемъ, сего назнаменуйте - 
ако някой не послуша нашето слово в това послание, такъв го отбележете. 
 Ст. 17-18. Понеже поради слабостта на зрението, или поради неясния почерк, 
или поради друга някаква телесна немощ, апостолът не пишел собственоръчно своите 
послания, а ги диктувал на преводачи, то лесно неговите злонамерени противници 
могли да изкарват с негово име своите собствени писания и с това да повредят истината 
на апостолското боговдъхновено учение. Това и се случило в Солун. Появилото се там 
лъжливо послание, уж от Павел написано, разклатило умовете на солунците и 
произвело силна тревога в сърцата им. За отстраняване на подобна фалшификация в 
бъдеще апостолът се условил да постъпва така: заключителното приветствие към 
църквите и лицата в края на всяко свое послание, т. е. думите: благодать Господа 
нашего Иисус Христос и пр. всякога да ги пише със собствената си ръка. Така той и 
постъпвал в последващото време. Само посланието до галатяните цялото написал сам 
със своята ръка, което той и изтъква като на своето особено към тях благоразположение 
(Гал. 6:11). За отбелязване е, че нито едно от посланията на другите апостоли няма нито 
в началото, нито в края такова приветствие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

459 
 

Пастирски послания. 
 

Значение на пастирските послания. 
 

 Три от посланията на ап. Павел, именно 1-вото и 2-рото до Тимотей и 
посланието до Тит, носят името пастирски. Така се наричат, защото са написани до 
пастири и съдържат наставления за добро пастируване. И в другите послания се говори 
за пастири и пастирство, но не главно, а наред с другите предмети; а тук в пастирските 
послания - всичко към тези предмети и е насочено. В тези послания се указва, какъв 
трябва да бъде пастирът, как да се избира, как той трябва да живее, учи и управлява 
християнското общество, и как да стои за истината против вмъкващите се в това 
общество лъжеучения. В другите послания се излага предимно християнското учение - 
догматичното и нравственото; и в пастирските послания не малко се говори за това, 
само че изключително от онази страна, как и едното и другото трябва пастирът да 
преподава на пасомите. Не можем, разбира се, да търсим в тези послания обширни и 
подробни наставления, приспособително към най-разнообразните положения и случаи 
от пастирската дейност, толкова не по-малко обаче тези послания представят такъв 
богат източник, рисуват такава пълна картина на пастирския живот и дейност, че от тях, 
и главно само от тях, до свършека на вековете ще бъде черпено здравото и свето учение 
за ръководство на християнските пастири. Не само Тимотей трябвало да знае, како 
подобаетъ въ дому Божию жити (І Тим. 3:15); това е дълг на всеки пастир на църквата 
- първо, и на всеки християнин - второ. Особено пък са важни тези послания за 
готвещите се за пастирското служение; те и били написани за апостолските ученици, 
които били млади и току-що встъпили на попрището на пастирската дейност. 
 

Първо послание до Тимотей. 
 

Сведения за св. Тимотей. 
 

 Св. Тимотей, най-близък ученик и неуморен сътрудник на ап. Павел (Римл. 
16:21), по-късно ръкоположен от него за ефески епископ, се е родил в онзи 
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същия ликаонски град Листра в Мала Азия, където някога езичниците, поразени от 
възвишените речи и чудото на ап. Павел, приели го за бог Меркурий и искали да му 
принесат жертва, а после му нанесли смъртни побои и го извлекли вън от града, като го 
помислили за убит. Това било в първото проповедническо пътешествие на ап. Павел 
(Деян. 14:6-9). Тогава също било огласено с евангелската проповед и семейството на 
Тимотей. Семето на тази апостолска проповед паднало на добра почва, понеже 
искрената вяра на Тимотеевата майка Евника и баба Лоида възхвалявал по-късно сам 
ап. Павел и свидетелствал, че тази вяра е преминала и у Тимотей (ІІ Тим. 1:5; срав. 
Деян. 14:6-7). Двете тези благочестиви юдейки, още преди своето обръщане в 
християнството, се старали, както се види, още от младост да вдъхнат на Тимотей страх 
от Бога и да го обучат на вехтозаветния Божи закон; така че, по-късно сам ап. Павел му 
говорел: “ти от детинство знаешъ свещените писания, които могатъ да те 
умъдрятъ за спасението чрезъ вяра въ Иисуса Христа” (ІІ Тим. 3:15). Това и в 
действителност не закъсняло да се открие още преди по-близкото запознаване на 
Тимотей с Павел. Защото когато ап. Павел във второто си проповедническо 
пътешествие отново дошъл в Листра, то той чул особено свидетелство за благочестието 
и пламенната вяра на Тимотей от братята, които се намирали в Листра и Икония (Деян. 
16:1-2). Тогава именно великият апостол предузнал в него своя бъдещ неуморим и най-
усърден помощник и тогава пожелал да го вземе със себе си. Оттук се започват 
апостолските трудове на св. Тимотей под ръководството на ап. Павел и при 
неотлъчното следване след него във всички останали негови пътешествия. Но понеже за 
бащата на Тимотей всички знаели, че той е необрязан елин, то ап. Павел, придържайки 
се към своето правило всичко да стане за всички (І Кор. 9:20-22), и за да отстрани от 
своя ученик Тимотей всички пречки за свободно действане в юдейското общество, го 
обрязал преди излизането му от Листра - за юдеите, които се намирали в тези места 
(Деян. 16:3). Специално повествование в Деяния на апостолите за трудовете на св. 
Тимотей не намираме. Неговата история се слива с историята на ап. Павел. Където бил 
Павел, там току-речи всякога бил и Тимотей - или помагайки му, или изпълнявайки 
неговите поръчки по разните градове и новооснованите християнски църкви. 
 Заключителните сведения за живота на св. Тимотей са такива.  Когато ап. Павел 
втори път бил окован в Рим, то предчувствайки своята близка смърт, той бързо извикал 
при себе си от Ефес своя верен 
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ученик Тимотей (ІІ Тим. 4:8-9), и той, разбира се, изпълнил последната воля на своя 
учител. След връщането в Ефес св. Тимотей, както гласи църковното предание, 15 
години славно управлявал тамошната църква и, по известието на патриарха Фотий 
умрял мъченически по време на царуването на Нерва, вече през 81-ва год., като бил 
убит с камъни в празника на Дияна от разярената от неговите изобличения езическа 
тълпа. Паметта му се празнува на 22 януари. 
 

Повод за написване на посланието,  
време и място на написване. 

 
 По време на четвъртото и последно свое проповедническо пътешествие ап. 
Павел поставил Тимотей за епископ в Ефес и му написал послание. Това станало при 
следните обстоятелства. Още преди свършването на провляклото се повече от година 
свое съдебно дело в Рим, ап. Павел се е стремил с душа и сърце да се види с духовните 
чада в преди основаните от него църкви (Фил. 2:19, 23, 24; Филим. 1:22). Ето защо, щом 
получил свобода, той отложил още за известно време своя отдавнашен план да отиде в 
Испания (Римл. 15:24) и се упътил по Средиземно море към Мала Азия (ІІ Тим. 4:13-
20). В това именно време (в 65 г. след Р. Хр.) на своя престой в ефеските предели, като 
открил появата на зловредните гностически дивотии, разпространявани от хищни вълци, 
не жалещи стадото, за които той предсказвал някога още при прощаването с ефеските 
пастири (Деян. 20:20-30), ап. Павел и помолил придружавалия го тогава по обичая 
Тимотей да остане да живее в Ефес, като му поръчал крепко “да увещава някои, щото 
те да не учат на друго и да не се занимават с басни и родословия безконечни”. А за да 
свърже по-крепко Тимотей с Ефес, който някога коствал на великия апостол 
тригодишни най-усилени апостолски трудове (Деян. 19:1-10), той поставил Тимотей за 
епископ в Ефес, без да гледа на относителната негова младост (на 30 или 35 год.), а сам 
тръгнал за Македония, където неудържимо го повлякло неговото бащино сърце (І Тим. 
1:3-4), загрижено за съдбата на македонските и ахайските църкви. Когато той вече се 
трудел в македонските страни, до него стигнали печални известия за усилилото се 
лъжеучение в Ефес. Като не могъл с точност да определи времето, когато би успял 
отново да отиде там лично (І Тим. 3:14-15), св. ап. Павел побързал да помогне на своя 
ученик чрез послание. По такъв именно начин се появило първото послание до 
Тимотей, което било написано в 
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Македония по време на четвъртото пътешествие на ап. Павел след освобождението от 
първите римски окови, а именно през 65-та год.; а повод за написването му било 
засилването на гностическите лъжеучения, както в самия Ефес, така и в неговите 
околности. 
 

Цел на написване на посланието. 
 

 Сам ап. Павел изяснява целта на своето послание до Тимотей в следните думи: 
“това ти пиша, надявайки се скоро да дойда при тебе, за да знаеш, ако закъснея как 
трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на Бога живаго, стълб и 
утверждение на истината”  (І Тим. 3:14-15). Апостолът не малко бил загрижен, както 
се види, от младостта на своя ученик и се боял, да не би някак за туй да го пренебрегват 
(І Тим. 4:12), особено упоритите и горделиви гностически лъжеучители, за обуздание и 
изобличение, на които той собствено и бил поставен за епископ в Ефес. Затова св. 
Павел и намерил за нужно да преподаде на своя ученик и син Тимотей “съобразно с 
бившите за него пророчества, такова завещание, щото той да може да войнства 
съгласно с тях като добър войник”, или като мъдър и опитен старец (І Тим. 1:18). 
 

Очерк на съдържанието. 
 

 Съобразно с предпоставената цел, апостолът дава многообразни наставления на 
Тимотей, като на архипастир на Христовата църква. Тези наставления могат да се 
подведат под следните отдели: 1) Наставления и правила на Тимотей, като 
вероблюстител на Христовата църква (гл. 1). 2) Наставления за обществената молитва 
(гл. 2). 3) Качества на избраните в църковния клир лица (3:1-13). 4) Общи наставления 
за добро пастируване (3 :14; 4:16). 5) Наставления на Тимотей относно управата на 
църквата (гл. 5). 6) Правила, по които пасомите ще устроят своето трайно земно 
благополучие (гл. 6). 
 

1. Наставления и правила на Тимотей,  
като вероблюстител на Христовата църква (гл. 1). 

 
След кратко апостолско приветствие до Тимотей, като син по вярата (1-2), 

апостолът му напомня, че той го оставил в Ефес, с цел да увещава заблуждаващите се, 
понеже те обичат повече спорове, отколкото назидание, и, желаейки да бъдат 
законоучители, нарушават закона (1:3-7). Затова св. Павел излага своя възглед за него и 
за неговото назначение (8-11) и, благодарейки на Бога 
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за своето обръщение към Христос, с особена сила показва, че главният догмат на 
християнската вяра трябва да бъде този, че Иисус Христос дошъл в света да спаси 
грешниците (12-15), и потвърждение на това представя своето обръщение, за което и 
благодари на Бога (16-17). След туй апостолът увещава Тимотей да бъде добър войник 
и да не отстъпва от вярата, както някои богохулници, подложени от апостола на 
отлъчване (18-20). 
 Ст. 2. Присному (gnhsivw/) чаду - на истинското чедо. Въ вере - показва, в какво 
отношение и чрез какво Тимотей станал чедо - не по естество, а по вярата, чрез която 
Павел го родил духовно, както и за коринтяните казал: о Христе Иисусе 
благовествованиемъ азъ вы родихъ (І Кор. 4:15; І Петр. 1:23). 
 Ст. 4. Басни и родословия имало и у езичниците и у юдеите. Басни (muvqoi) 
езически били всичките мъдрувания на езичниците, особено тяхната митология, 
съдържание на която съставяло родословието на техните богове. Под басни юдейски се 
разбира не самото учение на закона, но неговото юдейско тълкувание, наричано у 
евреите вторословие (мишна). И у юдеите имало родословия - те преброявали 
обикновено своите деди и прадеди, мечтаейки чрез това да си присвоят някаква 
историческа слава. 
 Ст. 8-9. Веми же, яко добръ законъ есть, аще кто его (юдействащите) законне 
творитъ (crh̀tai) - а ние знаем, че законът е добър, ако някой се ползва от него 
законно, т. е. в духа на самия закон, по вътрешния негов смисъл и значение. Аз зная, 
говори апостолът, че законът е добър; но вие не добре учите за него. Вие изтъквате 
неговото значение за безусловно, а то подлежи на условие: аще. Разбери сега това 
условие и ще намериш, че изпълнението му трябва да води към виждане преставането 
на закона. Законът е пестун (ръководител) към Христос, той е сянка, а тяло е Христос. 
Следвай по този пестун, върви по тази сянка, - и ще дойдеш до Христос, обетования 
Избавител. Преди да дойде Христос, вие всички бяхте под пестунство, вървяхте по 
сянката; а когато дойде Христос, на пестунството се сложи вече край, и сянката трябва 
да бъде оставена отзад. А вие все твърдите: законът, законът! Следователно, вие 
незаконно от него се ползвате, го употребявате не по неговото значение и дух; ето 
защо, не знаете, що говорите. Праведнику законъ не лежитъ. Праведникът тук е 
оправданият чрез вяра в  
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заслугите на Иисус Христос, т. е. отказалият се от закона в силата на самия закон (Гал. 
2:19). Мисълта на апостола е насочена против юдейските законоучители, които смятали 
необходимо изпълнението на закона и в християнството. Апостолът говори: за 
християнина, оправдан чрез вярата в Иисус Христос, законът Мойсеев няма значение 
(ср. Рим. 3:19-21). Впрочем, тази мисъл на апостола можем да приемем и в общ смисъл, 
че светият, праведният човек няма нужда от закона. В неговата съвест вече лежи 
законът и той го изпълнява без външни подбуждения. Напротив, несправедливите 
човеци, невнимаващи на внушенията на съвестта, се нуждаят от закона, за да може той 
някак да сдържа техните престъпни намерения и да предпазва добрите хора от злобата 
на нечестивите. Апостолът изброява 16 рода престъпления, за които е поставен законът. 
 Ст. 13. Бывша мя иногда хульника и гонителя и досадителя. С благодарността 
към Бога за своето призвание апостолът съединява смирение. Така, макар той да е бил 
гонител по неразумие и по сляпа ревност (Гал. 1:13; Фил. 3:6), но постоянно вспомня за 
това като за величайши свой грях. Тук той нарича още себе си хулител, считайки, 
вероятно, за хула към Иисус Христос онова, че Го признавал за прост човек, измамник, 
богохулец, както това правели и другите евреи. В речта си пред Агрипа (Деян. 26:11) 
той съзнава, че и другите принуждавал да хулят Иисус. 
 Ст. 15. Вярно и всякаго приятия достойно слово - словото за спасението на 
грешниците чрез Господ Иисус Христос, т. е. евангелието, е истинско, нелъжливо и 
достойно да се приеме с отворено сърце, без най-малка сянка от съмнение и колебание. 
Нито един истински повярвал не е измамило това слово. Всички се спасяват. И всеки, 
който би пожелал да пристъпи към Господа, ще се спаси. Удостоверявам в това - казва 
апостолът - със собствения си пример. Аз съм първият от грешниците и съм спасен. 
Апостолът нарича себе си и пръв грешник по чувството на съкрушение и разкаяние, 
затова, че преди хулел Господа и гонел Неговата църква. Макар и да имало тук 
известно извинение (апостолът всичко вършел в неведение), но съкрушеното сърце не 
обича да изтъква смекчаващите вината обстоятелства, а прибягва само до милостта, 
безотговорно считайки себе си виновен и, като получил помилване, цяло го приписва 
на милостта. Вече в това апостолът явява настоящия образец за всички каещи се, но 
още повече в онова, че той така говори за себе си и така се чувства след толкова 
трудове за Божията слава и след толкова Божи милости към него. 
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 Ст. 17. Царю же вековъ (tẁn aijwvnwn). Иисус Христос и Бог Отец често се 
наричат Бог вечен, Бог на вековете, на вечното царство; но тук апостолът не без 
намерение употребява думите царю веков (tẁn aijwvnwn - на еоните), за да покаже 
превъзходството на Иисус Христос пред измислените от лъжеучителите еони. 
 Ст. 18. По бывшихъ на тя прежде пророчествияхъ. Под тези пророчества се 
разбират някои предсказания за Тимотей, произнесени при неговото посвещаване от 
бившите в онова време пророци или от самия Павел. Други подразбират онези 
похвални отзиви, каквито били направени за Тимотей при взимането му от ап. Павел на 
проповед (Деян. 16:2). Но можем да подразбираме под пророчества и дадените преди от 
апостола увещания и изказаните от него по-рано очаквания и увереност в Тимотей, че 
той ще бъде добър войник. 
 Ст. 20. Отъ нихже есть Именей и Александр. За Именей апостолът говори (ІІ 
Тим. 2:17-18), че той признавал възкресението на мъртвите за станало, а за Александър 
нищо не е известно. За тези две лица тук е прибавено, че богохулствали. В какво се 
състояло тяхното богохулство, никак не е известно; също така малко е известно и онова 
действие на апостолската власт, което тук се нарича предаване на сатаната. От І Кор. 
5:5 се вижда, че то се придружавало с изтощаване на плътта, т. е. може би, от обричане 
на някаква болест, както това станало с влъхвата Елим (Деян. 13:11), и от отлъчване от 
църквата, от общение в молитвите и евхаристията (ІІ Кор. 2:7-8). 
 

2. Наставления за обществената молитва (гл. 2). 
 

Отстранявайки всякакъв повод за разделения в християнското общество и 
водейки всички към спасението по пътя на любовта и благочестието, апостолът 
заповядва да се извършват молитви за всички хора, а най-вече за държащите властта, 
понеже под щастливото и спокойно управление най-добре цъфти благочестивият 
живот, и всички хора достигат познанието на истината (1-4). Тази истина се състои в 
това, че само при посредничесвото на Иисус Христос можем да се спасим, и за 
свидетелстване на тази истина апостолът бил призван (5-7). Говорейки за самите 
молитви, апостолът изказва желание, щото мъжете да издигат към Бога чисти ръце и да 
не се гневят на никого; жените да се украсяват не с дрехи, а с добри дела, и да се учат в 
безмълвие и покорност на мъжете, за което говори историята за сътворението на жената 
и 
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грехопадението на прародителите (8-14); но, без да се гледа на важността на този грях, 
жената все пак може да бъде спасена чрез чадородието и благочестието (15). 
 Ст. 1. Думите молитвы, моления и прошения от някои тълкувател и се считат 
като еднозначещи, събрани от ап. Павел наедно, само за да изрази: всякак се молете, 
молете се усърдно. Други тълкуватели правят разлика между тях: молитва (devhsiV от 
devw) - прошение за избавяне от нещо скръбно; моление (proseuchv) - изпросване блага; 
прошение (e[teuxiV от ejntugcavnw - говоря за някого пред някого) - ходатайствен вик за 
другите; благодарение - благодарствена молитва за получени вече блага. 
 Ст. 2. За царя и за всехъ, иже во власти сутъ (tẁn ejn uJperoch̀/ o{ntwn - намиращи 
се на висота, стоящи по-горе от другите). Във времето на апостолите правителствената 
власт била езическа, която понякога враждебно се отнасяла към новото суеверие, както 
наричали тогава християнството; но и за тази власт апостолът заповядва да се молим: 
ясно доказателство, че апостолът гледал не на лицата, а на понятието, олицетворено в 
тези лица, понеже за него несть власть, аще не отъ Бога (Римл. 13:1). Понеже някои от 
християните могли да се смутят при апостоловата заповед да се молят за езичниците 
при извършване на тайнствата, св. Павел  прибавил: да тихое и безмолвное житие 
поживемъ. “Не би било с нищо съобразно - казва св. Златоуст, - ако ние, когато другите 
излизат на война и се обличат в оръжие, за да можем да живеем в безопасност, не 
правим дори молитва за онези, които се подлагат на опасност и носят бремето на 
военната служба. Заради това всичко не е ласкателство, а се прави по искането на 
справедливостта. Понеже ако те не биха избегнали опасността и не биха имали успех 
във войните, то тогава, по необходимост, и нашите работи биха се явили в бъркотия”. А 
главната цел на такива молитви за другите, дори и за езичниците, трябва да се състои в 
това, щото Бог да обърне и тях към вярата и към познанието на истината. Понеже, както 
забелязва нататък апостолът: сие есть добро и приятно предъ Спасителемъ нашимъ 
Богомъ. Добри и приятни са пред Него нашите молитви за всички, добро и приятно е 
обръщението на всички към истината. 
 Ст. 4. Иже всемъ человекомъ хощетъ спастися. Бог приготвил спасението за 
всички хора без разлика. Както към сътворението на света Го подбуждала едничка 
благостта, така също едничката благост Го подбуждала и към спасението на хората. А 
затова у Бога нямало никакво  
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външно подбуждение едни да спасява, други да предостави на гибел. “Приятно е на 
Бога и Той желае това, щото да се молим за всички - казва св. Златоуст, - понеже Той 
иска всички хора да се спасят и в познанието на истината да дойдат. Подражавай 
прочее на Бога. Ако Той желае всички да се спасят, пожелай и ти същото; а ако желаеш 
това, то моли се за това”. Догматическата важност на тези апостолови думи се състои в 
това, че чрез тях съвършено се опровергава безотрадното и пагубно лъжеучение на 
реформаторите, които проповядва, че решението на последната съдба на хората зависи 
безусловно от волята Божия, т. е. че едни от хората се спасяват, а други загиват 
едниствено по Божията воля. 
 Ст. 5. Единъ бо есть Богъ и единъ ходатай Бога и человековъ, человекъ 
Христосъ Иисусъ. Мисълта на апостола за Божието искане да се спасят всички хора 
още по-ясно се потвърждава от това, че Бог е един и същ у всички хора - у юдеи и 
езичници (Римл. 3:29-30), и едно само спасение устроил за всички, като пратил Своя 
Единороден Син. Еднакво спасява Той евреи и езичници. Иисус Христос се явява 
единствен и общ ходатай за едните и другите, понеже несть  иного имене подъ 
небесемъ даннаго въ человецехъ, о немже подобаетъ спастися всемъ, освен името на 
Иисус Христос (Деян. 4:12). Затова езичниците нека не се отчайват в спасението 
понеже у тях е онзи Същият Бог, Който и у евреите и Който е баща на всички; нито 
евреите нека не се надяват да се спасят по някакъв друг начин, освен чрез вярата в 
Христос, понеже Той е единствен ходатай за хората. Иисус Христос е наречен тук 
ходатай (mesivthV - посредник) не само в смисъл на лице, което примирява две 
враждебни страни, а като такова лице, което се застъпва за виновните, осъждани от 
закона, поръчителства за тях и приема върху себе си отговорността. С думите человекъ 
Христосъ Иисусъ се показва, че Спасителят станал посредник; а посредник станал 
Христос, като се въчеловечил”. Затова може думата човек да се разбира така: един е 
посредникът, въчеловечилият се Син Божи, именуван Христос Иисус. 
 Ст. 8. На всякомъ месте - в противоположност на йерусалимския храм, или на 
една коя да е планина (Йоан 4:22). Християните се събирали на молитва не на едно 
място, а на няколко. Във всяко от тези места апостолът заповядва да произнасят 
молитвите мужие (tou;V a{ndraV - определени мъже), т. е. такива, които са получили за 
това 
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дар. Ималите разположение към четене и говорене на молитви били известни на 
всички. Те и се определяли от обществото на вярващите да произнасят молитвите, а 
встъпвали на работа едни по молитвено освещаване, а други - по тайнствено 
ръкоположение. Едните и другите съставяли клира. Всяко събрание на верните в Ефес, 
разбира се, имало и своя извършител на тайните, - предстоятеля, - и своите 
молитвословци. Преподобныя руки - неопетнените с никакъв порок, чистите от 
любостяжание и убийство ръце. Без размышления - без съмнение в това, че Бог ще чуе 
молитвите. 
 Ст. 12. Жене же учити не повелеваю (oujk ejpitrevpw - не позволявам), ниже 
владети (aujqentei`n - да бъде господарка) мужемъ, но быти въ безмолвии. На жената 
тук се забранява учителството в църквата, т. е. произнасянето поучения за наставление 
в истините на вярата при молитвените обществени събрания. В първите времена на 
християнството по време на църковната молитва и много жени се удостоявали с 
пророческа благодат. Вероятно, учените ефесянки, както по-рано коринтянките, и без 
да имат пророчески дар, а ръководени само от една ученост, се явявали в качеството на 
учителки в църквата, и при това правели грешки в учението. За да пресече вредата, 
която могла да произлезе от това, апостолът забранил съвсем на жените да проповядват 
в църква. Освен това, самото учителство е известен вид властване над поучаваните. Ако 
жената би взела публично да поучава в църква, то туй би се указало несъгласно с 
идеята за главенството на мъжа над жената; църковното учителство, напротив, би било 
властване на жената над мъжа. Като забранява на жената в църквата да властва над 
мъжа, апостолът прибавя още и това, че, по естествената скромност и целомъдреност на 
нейния пол, за нея в църква е по-прилично да мълчи. А що се отнася до учителството на 
жената вън от църковните събрания, туй, според блаж. Теофилакт, не й се забранява. 
Така, Прискила (заедно с мъжа си Акила) оглашавала с християнското учение Аполоса; 
така, на вярващата жена не е забранено да оглашава невярващия мъж (І Кор. 7:14-16). 
 Ст. 13. Адамъ бо прежде бысть, потомъ же Ева. Апостолът привежда 
доказателство за предимството на мъжа и неговата самостойност. Всички родове 
животни получили едновременен произход, по двойки; само човекът е създаден един 
без жена и като, че ли предназначен за самобитно съществуване. Жената е създадена 
по-късно, и то като помощница на мъжа, при това е създадена от реброто на мъжа, т. е. 
в зависимост от него. 
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 Ст. 14. И Адамъ не прельстися: жена же прельстившися, въ преступлении 
бысть. Апостолът говори тези думи не, за да оправдае или извини Адам, а за да изясни 
по-голямата удобнопреклонност на жената към измамванията сравнително с мъжа; 
понеже не без основание и сметка злият дух започнал своите изкушения от жената, а не 
от мъжа. По такъв начин съвършено ясна става мисълта на апостола, че жената не 
трябва нито да учи, нито да владее над мъжа. Ако властването на нея не й прилича 
заради нейната зависимост от мъжа, в знак на което тя е и създадена след него, то 
църковното й обществено учителство още повече не й прилича, не само поради това, но 
и по сравнително по-голямата склонност към приемане на измама и заблуждения1. Св. 
Златоуст говори: “За какво апостолът говори това (Адамъ не прельстися и пр.)? Затова, 
щото въз основа на много причини да представи първенство на мъжа. Понеже, говори, 
мъжът трябва да има първенство, първо, за това, че той първи е създаден, второ, въз 
основа на онова, което се случило по-късно. Учела някога жената и всичко разрушила, 
и го направила виновен за непослушание. За това и я подчинил Бог, дето тя за зло 
употребила властта или, по-точно да се каже, равночестието. К мужу твоему 
обращение твое - е казано; а преди това събитие туй не било казано”. Адамъ не 
прельстися не значи, че той не е съгрешил, а значи, че не той е прелъстен от дявола. 
 Ст. 15. Спасется же чадородия ради - ето къде апостолът устремява вниманието 
на жената: към нейните семейни задължения, а не към общественото служение. Аще 
пребудетъ въ вере и любви и во святыни съ целомудриемъ. За какво чадородие се 
обещава спасение на жената? И за плътско, но особено за духовно. Макар плътското 
раждане на децата да е дело на природата, и за това не се представя като нравствен 
подвиг от страна на жената, но това е само наглед. Защото ако по време на 
бременността тя съблюдава всички правила на благоразумие и предпазване за здравото 
развитие на своя плод; ако по време на раждането тя с християнско смирение и 
търпение понася болките като от Бога определено наказание за греха на прародителката 
(Бит. 3:16); ако след раждане на детето с пълна грижа и ревност вземе върху си 
трудовете за неговата отхрана и неговото правилно развитие, - 
 
----------------------- 

1 Апостолът, разбира се, тук има предвид не отделни някои жени, но всички жени като цяло, и 
при това в сравнение с всички мъже. Той сравнява целият женски пол с целия мъжки; някои жени във 
всички отношения превъзхождат някои мъже, но това не променя нещата като цяло. 
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то всичко туй настина ще бъде нравствен подвиг от нейна страна и велика заслуга не 
само пред Бога, но и пред човешкото общество. Но несравнено по-висок ще бъде 
нейния подвиг, ако, като се грижи за физическото възпитание на своите чеда, тя се 
постарае да ги възпита в страх Божи и в духа на християнското благочестие. Нейното 
чадородие в този случай ще умножава не само здравите членове на гражданското 
общество, но и истинските чеда на Христовата църква; и по такъв начин  тя ще 
съдейства със своето чадородие на разпространението и закрепването на Христовото 
царство на земята. А за такъв подвиг на всяка жена заслужено ще бъде дадено от Бога 
спасение. 
 

3. Качества на избираните  
в църковния клир лица (3:1-13). 

 
 Каза ап. Павел, че църковните събрания и молитвите в тях трябва да ръководят 
мъже (2:8) - разбира се не всеки мъж, но мъже избрани и за това посветени. Сега 
показва, с какви достойнства трябва да се отличават избираните за тази работа лица. 
Най-напред апостолът говори за качествата на епископите, под които разбира и 
презвитерите (1-7), а после за дяконите (8-10) и дяконисите (11-13). 
 Ст. 1. Думите: верно слово всички тълкуватели отнасят към предишната реч, т. е. 
към онова, що е казано за спасението на жените чрез доброто възпитание на децата. 
Аще кто епископства хощетъ. Тук преди всичко трябва да забележим, че епископство 
и епископ по словоупотребата на апостолската църква, се наричало и презвитерството и 
презвитерите (Деян. 20:17-28; Фил. 1:1; Тит. 1:6-7 и пр.), и обратно. Названието 
епископъ буквално значи блюстител, надзирател, понеже на епископа се поверявало 
висшето управление и властта за наблюдаване в църквата. По мнението на блаж. 
Теодорит, епископите на първо време се наричали апостоли по главното свое 
задължение да проповядват и управляват като апостолите, а после взели да се наричат 
епископи и строго да се отличават от презвитерите, не само по длъжност, но и по 
название. Що се отнася до името презвитеръ или, както още се употребява, старецъ, то 
това название показва, че презвитерите се избирали измежду лицата от почтена възраст, 
известни със своята опитност. И макар това название безразлично да се прилагало към 
разни лица, дори към апостолите (І Петр. 5:1; ІІ и ІІІ Йоан 1:1), но презвитерското 
служение се отличавало от епископското 
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по степента на правата и по областта на служението. Презвитерите се назначавали за 
един град и, дори, за една църква (Тит. 1:5; Фил. 1:2; Кол. 4:17) и нямали право да 
предават на другите чрез ръкополагане дара на служението. Епископите били 
поставяни на цяла област или над цял град и имали право да поставят презвитери и 
дякони за градовете и за църквите, както виждаме в примера на Тимотей и Тит. 
Желаенето на епископство се счита от апостола за добро дело,  понеже показва у 
желаещия стремеж към нравствено съвършенство, намерение да служи на църквата, а 
не на личните си интереси. За честолюбие, користолюбие и други подбуждения към 
епископство или презвитерство у апостола не могло да става и дума, понеже тогава 
желанието за епископство би се обърнало в желание на чест, слава и пр. 
 Ст. 2. Подобаетъ убо епископу быти единыя жены мужу. Това правило в 
апостолската църква могло да бъде приложено и към епископа, и към презвитера, 
понеже тогава и епископите, и презвитерите се избирали измежду женените лица. Към 
презвитерите то и сега се прилага в православната църква. Явява се въпрос: защо в 
апостолските времена безженството, което ап. Павел желаел за всички като най-висше 
нравствено състояние (І Кор. 7:7), не било задължително за епископите, като висши 
служебни лица в Христовата църква? Това е затуй, отговаря блаж. Теодорит, понеже в 
онези времена трудно било между обърнатите юдеи и езичници да се намерят хора 
неженени, които биха могли с достойнство да изпълняват църковните задължения и 
биха имали към туй склонност и надлежна способност, понеже всички току-речи тогава 
встъпвали в брак. Но когато с порастването и разширението на Христовата църква 
взело да се умножава числото на девствениците заради Христовото царство (Мат. 
19:11-12), тогава из тяхното число почнали предпочитателно да избират за 
епископските длъжности, и по-късно това било възведено като неизменен закон с 12-то 
правило на VІ вселенски събор. И това правило никак не противоречи на ап. Павловите 
думи, понеже те не означават, че епископът непременно трябва да бъде женен, - такова 
задължение не се поставя дори и на простите и, тъй да се каже, редови християни, - а 
само това, че ако вече епископът е женен, то нему прилично е да бъде мъж на една само 
жена, т. е. той е длъжен да бъде еднобрачен, бракът за него не трябва да бъде повторим, 
нему не прилича да бъде двуженец. Трезвену - постоянно бдителен и внимателен във 
всички действия. Целомудру - властен над страстните плътски движения и в състояние 
да запази чистотата на сърцето си от нечисти помисли,  
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пожелания и привързаности. Благоговейну - благоговението представлява нежно 
вътрешно качество на пастири, понеже той служи на Бога велики и страшни, пред 
Когото дори ангелите треперят. То се състои в съзнанието на своето дълбоко 
нищожество и висотата на Божията слава и в чувството на страх и нужната почет пред 
Бога. Честну (kovsmion) - външно благопристоен; тази благопристойност трябва да се 
изразява в неговите действия, като извършител на тайните, и в неговото обръщение с 
царството като баща и ръководител. На гръцката дума kovsmion славянският превод 
отговаря с две думи: благоговейну, честну. 
 Ст. 3. Не мшелоимцу (aijscrokerdh̀ - скверностяжател) - не користолюбив, т. е. не 
такъв, който е готов да печели от срамни и крайно неприлични неща. 

Ст. 7. Свидетельство добро имети отъ внешнихъ. Под външни се разбират 
нехристияните. Свидетелство добро да има, значи, да се ползува с добра слава между 
нехристияните. На първо време и това било важно за християнската църква. Наистина, 
християнството често прераждало хората съвършено, и от злодейците правело най-
велики праведници; но това прераждане на човека в християнството могло да бъде 
известно само за тях: езичниците и евреите могли да гледат на бившия в езичеството 
крадец и убиец като на крадец и убиец и да не се доверяват на неговата промяна. 
Апостолът тази именно причина указва, когато прибавя: да не въ поношение впадетъ въ 
сеть неприязнену, т. е. да не го раздразняват, като го упрекват и по такъв начин го 
увлекат в греха - в дяволска мрежа. 

Ст. 8. Не двоязычнымъ (dilovgouV) - не двусловни, т. е. не говорещи на един едно, 
а на друг - друго, или - не едно на ума да държат, а друго да говорят с езика. 

Ст. 9. Имуще тайнство веры въ чистой совести. Тайнството на вярата тук се 
нарича християнското учение, понеже то е открито на хората от Бога и не могло да бъде 
разбрано иначе, освен чрез вяра. От дяконите се изисква да пазят това тайнство с чиста 
съвест, без всякаква хитрост и притворство и, както обяснява блаж. Теодорит, щото те 
да потвърждават своята вяра с добри дела. 

Ст. 11. Женамъ такожде. Според Златоуст, Теодорит, Икумений, Теофилакт и 
др., тук трябва да разбираме дякониси, т. е. такива жени, които заменяли дяконите в 
прислужването на жените при тайнствата, при вечерите на любовта, при болестите и 
раздаването на милостиня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
473 

 
Такъв сан дякониси съществувал в църквата твърде дълго. Шестият вселенски събор 
дава и правила за тяхното поставяне (пр. 14). Някои тълкуватели под жени разбират 
жените на дяконите, поради което в някои преводи стои: “също и техните жени”. 
 Ст. 13. Апостолът въодушевява дякона към добро дяконстване, обещавайки му 
от това добри плодове - и външни, и вътрешни. Добре служившии (diakonhJsanteV) - 
подяконствалите, изпълнилите добре дяконската длъжност) степень себе добре 
снискаютъ, - само по себе си се разбира - степен в църковното служение, т. е. след 
дяконството ще се удостоят с презвитерство, а после и с епископство. 
 

4. Общи наставления за добро пастируване  
(3:14; 4:16). 

 
 На първо място апостолът указва на Тимотей, че единствен ръководител на 
пастира в истината е светата църква, и че първата истина на християнското учение е 
въплъщението на Бога, Който, като се явил на земята, потвърдил Своето божество чрез 
необикновените прояви на Духа в учението и чудесата, и открил Себе Си дори на 
ангелите; на земята Той е проповядван на всички народи и е приет от тях с вяра; Сам 
пък Той се възнесъл на небето и седи в слава (3:14-16). След това, като напомня чрез 
Святия Дух пророчеството за появата на измамници, които имат прегоряла съвест и ще 
забраняват брака и употребата на някои ястия въпреки ясната истина, че всичко 
създадено от Бога при добра употреба е хубаво и може да бъде осветено с молитва (4:1-
5), апостолът съветва Тимотей да внуши това на всички вярващи, да отхвърля 
бабешките басни и да се упражнява в благочестието (6-10). Но туй благочестие 
Тимотей трябва да проповядва на всички ефесяни не само със слово, но и с живот, та по 
такъв начин дарованието, което той получил чрез ръкополагане, да принася в него 
очевидни за всички успехи и да служи както за неговото спасение, така и за спасението 
на другите (11-16). 
 Гл. 3, ст. 15. Да увеси, како подобаетъ въ дому Божии жити, яже есть церковь 
Бога жива, столпъ и утверждение истины. Най-надеждният ръководител на 
църковния пастир е самата църква, която е стълб и основа на истината. В тези думи на 
апостола се заключава догматът за непогрешимостта на църквата Христова в 
религиозната истина. Това високо и божествено свойство на църквата изтича направо 
от това понятие, което дава св. ап. Павел за нея, като 
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за дом на живия или живеещия в нея Бог, или пък иначе - като за достояние или дял 
Божи, в който Бог удостоява хората с някакво особено най-тясно и живо, макар и 
тайнствено, общение със Себе Си. Разбира се, само такова общество, взето в цялата си 
съвкупност, може да бъде непогрешимо, както е непогрешим Сам Бог, макар отделни 
лица в различни времена могат да сбъркват и да се колебаят. От непогрешимостта на 
църквата следва, че тя именно и трябва да бъде главна ръководителка на пастирите и 
архипастирите към истината. Протестантските богослови, които не признават този 
догмат отхвърлят авторитета на църковното предание, откъсват думите столпъ и 
утверждение истины от 15 ст. и ги свързват с 16, само и само да не се стига до 
мисълта, че църквата е стълб и основа на истината. Но такова разпокъсване на текста е 
произволно и не почива върху никакви основания. Във всички древни новозаветни 
ръкописи, във всички древни преводи и в тълкуванията на всички отци това място се 
чете и обяснява така именно, както в православната църква. 
 Ст. 16. И исповедуемо (oJmologoumevnwV - изповядва се, безпрекословно се приема 
от всички) велия есть благочестия тайна: Богъ явися во плоти, оправдася въ Дусе, 
показася ангеломъ, проповеданъ бысть во языцехъ, веровася въ мире, овзнесеся во 
славе. Тези думи на ап. Павел очевидно стоят във връзка с неговото намерение да 
настави Тимотей, как той трябва да живее в Божия дом. Той с какъв догмат на 
християнското учение трябва да счита основен и главен, та към него, като към център 
да свежда всички свои частни вероучителни беседи, и с него, като с твърд камък тъй да 
се каже, да сравнява всякакви учения, и несъгласните да отхвърля. Това именно и е 
тайнственият и велик догмат на християнската вяра, че Бог явися во плоти. Тайна на 
благочестието се нарича тази истина, понеже тя била досега неизвестна нито за 
човеците, нито за ангелите, и след откровението останала непостижима за ума, а 
достъпна само за вярата и животворна за благочестието, тогава когато мистериите на 
езичеството били само тайни на нечестието и беззаконието. Оправдася въ Дусе. С тези 
думи ап. Павел иска да каже, че Святия Дух, Който слязъл на Иисус Христос (Мат. 
3:16), оправдал, т. е. открил в действителност, че Той е въплътилият се Син Божи; 
понеже великите дела, които Той извършил със силата на Божия Дух (Мат. 12:28), и 
животворното учение, което благовестил Той, бидейки подпомаган от Духа Божи и 
преизпълнен с Неговата благодат (Лука 9:18-19; Йоан 7:17), ясно доказват на 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

475 
 
всички, че Той не само е прост син човешки, но заедно с това и Божи Син (Марк 15:39; 
Йоан 1:14; Римл. 1:4). Показася ангеломъ - ангелите признали в Него своя Господ и 
Владика дори и по Неговото човечество и поради това Му служели на земята (Мат. 
4:11; Йоан 1:51; І Петр. 1:12). Проповядванъ бысть во языцехъ, веровася въ мире. 
Проповедта за въплътилия се Бог, и при това разпнат, естествено трябвало да се покаже 
велика съблазън за юдеите и крайно безумие за учените елини, и действително се 
показала такава, а между това тя покорила света и преобразувала целия негов нравствен 
строй. В това има настина велика тайна, и да се извърши могла тя само благодарение 
Господу поспешствующу и слово утверждающу последствующими знаменми (Марк 
16:20). Вознесеся во славе. Макар възнесението само по себе си да е преславно, но 
трябва да се предполага, че възнесението Господне било съпровождано от особена 
някаква слава, невиждана от хората, но съзерцавана от ангелите и възпята чрез тяхното 
славословие. - Такава е великата тайна на нашето благочестие, и заедно с това силата на 
въплътеното домостроителство, по цялото пространство на вселената възвестявана, 
изповядвана и дивно действаща. Тя е основа на спасението на всеки вярващ. Вярващият 
така често трябва да си напомня за нея, както често диша. Постоянното помнене на тази 
истина ще облива като с пренебесна светлина и неговия живот и всичко съществуващо; 
оттук въодушевлението, от тук и нравствената крепост, от тук и окриляващата надежда. 
 Гл. 4, ст. 1. Духъ же явствене глаголетй. Се разбира Дух Св., Който откривал 
бъдещата съдба на църквата или чрез самия Павел, или чрез другите пророци. В 
последная времена отступятъ нецыи отъ веры. Това не са времената на второто 
Христово пришествие, а времената след първото явяване на Месия, както и историята 
показва, че вече във времената на апостолите се появили отстъпници от вярата. Учение 
бесовско се нарича всяко лъжливо учение по първоначалния свой произход от дявола 
(ІІ Кор. 11:15). Някои отнасят този израз към ученията за демоните; а в Ефес имало и 
такива учения (Деян. 14:13-19). 
 Ст. 2. Сожженныхъ своею совестию. Блаж. Теодорит мисли, че с тези думи 
апостолът означава крайната безсъвестност и нравствено безчувствие на тези лица, 
които, подобно на обгореното с горещо желязо място, стават мъртви и губят 
предишната чувствителност. 
 Ст. 3. Возбраняющихъ женитися, удалятсия отъ брашенъ. Очевидно е, че 
еретиците и лъжеучителите, които има 
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тук предвид ап. Павел, били подобни на онези, които сеели своите плевели в пределите 
на колоската църква, т. е. които някои храни считали богопротивни, а някои законни 
удоволствия провъзгласявали грешни и непозволени; напротив, узаконявали някои 
чрезмерни подвизи на въздържание, а умъртвяването на плътта довеждали до 
неразумни предели, за да влязат в общение с ангелите и получат откровения (Кол. 2:18-
21). Такива, например, били по-късно енкратитите, които забранявали брака, и 
манихеите, които осъждали употребата на месо и вино, като вещества изнамерени, по 
тяхно мнение, от сатаната. 
 Ст. 4 и 5. Зане всякое создание Божие добро, и ничтоже отметно (нищо не е за 
отхвърляне), со благодарениемъ приемлемо: освящается бо словомъ Божием и 
молитвою. Как да се установи истинският и точният възглед за храната въз основа на 
тези апостолски думи? Този възглед у християнина трябва да бъде твърде широк, 
свободен и от нищо независим. Въпреки отвращението на еретиците от някои ястия и 
въпреки тясната изключителност на юдеите, на които законът, като на деца в периода 
на възпитанието, направо указвал, що те могат да ядат и какво не трябва да вкусват 
(Лев. 11:1-47), християнинът може да вкусва всичко, което намери безвредно за своето 
здраве и не противно за своя вкус; защото всичко това се осветява и узаконява чрез 
онова първоначално Божие слово, с което при създаването на човека Господ определил 
рода и качеството на неговата храна. А за такава храна Той назначил, първо, всякую 
траву семенную сеющую семя, и всякое древо, же имать въ себе плод, и второ - всяко 
движущееся, еже есть живо, вамъ будетъ въ снедь, яко зелие травно дахъ вамъ все 
(Бит. 1:29; 9:3). Чрез това именно Божие слово са осветени (освящается) всички храни 
от растителното и животинското царство. Думите освящается словомъ Божиемъ във 
връзка с и молитвою  изказват такава мисъл: да приемем дори, че има нещо нечисто; но 
и такова тяло се освещава, когато призовеш Божието име в молитва. Някои тълкуватели 
в тези апостолови думи виждат начало на молитвите пред и след ядене. 
 Ст. 6. Сия вся сказуя братии, т. е. предпазвайки верните от лъжливите учители и 
борейки се против лъжеученията, добръ будеши служитель Иисус Христос, питаемь 
словесы веры и добрымъ учениемъ, емуже последовалъ еси. Тук се изтъква 
задължението, което лежи върху плещите на добрия пастир: поучавайки другите и сам 
трябва да се поучава в истините на християнската вяра и нравственост. На това 
задължение указва думата “питаемь”. Защото, както ние всеки 
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ден употребяваме телесна храна, така и пастирът винаги трябва да приема словото и от 
него да се храни. “Що значи питаемь? Предъвквайки, постоянно повтаряйки в ума си 
едно и също, всякога поучавайки се на едно и също” (Златоуст). Добръ будеши 
служитель (diavkonoV). Ето още един пример за безразлична употреба на сегашните 
пастирски названия в апостолската църква. Тимотей тук се нарича дякон не по сан, а по 
служението, поради което славянският текст правилно го нарича служитель. 

Ст. 7. Скверныхъ же и бабиихъ басней отрицайся. Тук апостолът напомня за 
същото, което в началото на посланието каза: ниже внимати баснемъ и родословиемъ 
безконечнымъ (1:4). Според блаж. Теодорит, бабешки басни апостолът нарекъл 
юдейските учения, не закона, но лъжливото претълкуване на закона и 
неблаговременното негово пазене. Икумений допуска, че тук апостолът подразбира и 
разните елински глупости, както и дивотиите на тогавашните еретици. Обучай же 
(guvmnaze) себе ко благочестио. С този особен израз (guvmnaze) апостолът иска да внуши 
на Тимотей мисълта, че благочестието не се дава на човека изведнъж и само по себе си, 
а се придобива чрез усърдни и напрегнати упражнения, както телесната сила чрез 
гимнастиката. 

Ст. 8. Телесное бо обучение (hJ swmatikh; gumnasiva) вмале есть полезно. 
Апостолът тук, като че ли говори: онези, които в игрите желаят да получат венци, 
усърдно се упражняват в телесната гимнастика, за да укрепяват тялото си и да го 
приучат към ловки движения. Но ако за тленни венци толкова употребяват трудове в 
телесната гимнастика, то как да не употребим много повече усилия в духовната 
гимнастика, т. е. в обучаването на себе си в благочестие за нетленни венци. Телесното 
обучение или упражнение вмале есть полезно, т. е. полезно е за малко нещо или за 
малко време - само за тялото и за настоящия живот, а благочестието на все полезно 
есть, т. е. и за благоденствието в настоящия живот, и за вечното блаженство в бъдещия, 
- обетование имуще живота нынешняго и грядущаго. 

Ст. 12. Образъ буди вернымъ - ето общото задължение на пастирите: да бъде 
образец и светилник за пасомите във всички отношения. Тази образцовост и младите 
пастири прави не по-малко авторитетни от престарелите. Според св. Златоуст, никой 
няма да обръща внимание на тяхната младост, но още повече всеки ще им се удивява. 
Техните дела покриват възрастта им, и всички гледат на тях не като на млади, а като на 
старци. Образъ буди  
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словомъ. Това значи - пастирът трябва да бъде образцов учител и проповедник, а за това 
винаги трябва да излиза на катедрата с приготвено и обработено слово, за да говори с 
удобство. Освен това, и в обикновените житейски разговори и безизкуствени 
събеседвания неговото слово не трябва да навлича върху му никакъв укор, т. е. трябва 
да бъде благоговейно, прилично и здраво, а не гнило (Еф. 4:29). Образъ буди житемъ 
(ejn ajnastrofh;). Гръцката дума дава да се разбере, че апостолът разбира тук не делата 
или поведението на пастира изобщо, а в частност неговият способ да се държи в 
обикновеното външно обръщение, например, при срещите и при всякакви житейски 
връзки с хората. Всичко това трябва да съответства на времето, мястото и на другите 
обстоятелства, а от всичко това се определя така нареченият житейски такт, който у 
пастира трябва да бъде добър и примерен. Образъ буди любовию. Това назидание 
допълва и усилва предишното. Във външното приличие на живота у човека с умел такт 
всички думи и деяния могат да се показват любезни и приятни за другите. Апостолът 
пък внушава, че у добрия пастир, като у баща, те трябва да произтичат не от умението 
само да държи себе си, а чувството на искрена и топла любов към пасомите, като към 
негови чеда. Образъ буди духомъ, т. е. с духовното настроение и религиозен характер на 
цялото свое поведение ,така щото да бъде видно за всички, че ти не от земни 
изключително и телесни или животински подбуждения се ръководиш в своите деяния, а 
предимно от небесни и свети. Нека всички видят, че ти си именно духовенъ, а не мирски 
и разсеян човек. Образъ буди верою. Образцовата вяра се състои първо в това, когато 
човек без всякакви колебания  и съмнения признава за несъмнена истина всичко 
открито на нас в словото Божие; второ в това, когато човек всецяло се предава на 
Божието водителство и уверен бива, без да гледа на никакви съмнителни и изкусително 
тежки обстоятелства, че Господ Бог не ще остави без Своята помощ робите Си. Първата 
вяра е умствена или теоретическа, а втората жизнена или практическа. С едната и с 
другата трябва да се украсява и да се отличава добрият пастир на църквата. Образъ 
буди чистотою. С тези думи апостолът внушава на Тимотей да бъде непорочен не само 
по тяло и външност, но и по душа и сърце; понеже това последното може да го няма, 
или да го има не напълно, дори и у имащите телесно целомъдрие. А пастирът, който е 
женен, трябва да изпълнява апостолското назидание със съпружеска вярност, с чистота 
на помислите, с целомъдреност на речите и със сериозност в своето външно поведение. 
- Мисълта на целия този стих накратко може да 
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се предаде така. Любовта, вярата, чистотата - това са понятия относителни или 
неопределени: един ги разбира така, друг иначе; поради това за всекиго много по-
разбираеми ще станат те, когато ще бъдат видими в готов пример, в осъществяване. А 
кой по-добре и ще ги осъществява в живота, ако не онзи, който най-хубаво ги разбира и 
на другите трябва да ги обяснява. 
 Ст. 13. Дондеже прииду, внемли чтению, утешению (на наставлението), учению. 
Очевидно е, че апостолът тук внушава на Тимотей да обърне внимание на четенето на 
Св. Писание, и именно на Вехтия завет; новозаветните свещени книги не били тогава 
събрани и не били още влезли във всеобща употреба. Четенето на словото Божие по 
време на църковните събрания в апостолските времена се придружавало от разни 
наставления и разяснения на пророчествата и предобразите, които се изпълнили в 
лицето на Иисус Христос. Към тези утешителни наставления обикновено се 
присъединявали нравствени увещания. С всички тези родове църковна проповед св. 
Павел и заповядва на Тимотей да се занимава, докато отиде при Него, обещавайки, 
разбира се, след идването да му предложи най-подробни наставления за епископските 
задължения на Тимотей. 
 Ст. 14. Не неради о своемъ даровании, живущемъ тебе, еже дано тебе бысть 
пророчествомъ съ возложениемъ рукъ священничества (tou` presbuterivou). Тези 
апостолови думи силно изобличават лютеранското неправомислие за тайнството 
свещенство и за йерархията изобщо. Лютераните, както е известно, отричат 
богоучредеността на църковната йерархия и признават всеобщността на свещенството 
във всички вярващи християни, въз основа на лъжливо разбираните от тях някои места 
на Св. Писание (І Петр. 2:5-9; Откр. 1:6; 20:6). Но ето св. Павел твърде ясно и 
решително говори, че свещенството е особено дарование или особенъ дарь Божи (ІІ 
Тим. 1:6), живеещ само в някои избрани лица и предаван посредством особено 
символично действие, т. е. чрез возложение рукъ священничества  и чрез пророчество. 
Под последната дума най-естествено и близко до контекста на речта е да разбираме 
онези свещени думи, които били произнесени над Тимотей по време на неговото 
ръкополагане. В този случай пророчество се е наричала, вероятно, самата формула на 
йерархичното поставяне, или, както е сега, ръкополагащата молитва. Под 
священничество се разбират епископите. А, че действително св. Тимотей приел 
тайнодейственото ръкополагане не от презвитерите, - за това направо свидетелства св. 
ап. Павел във второто си послание до Тимотей, където го нарича свой собствен 
ръкоположеник (ІІ Тим. 1:6). 
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5. Наставления на Тимотей  
по управата на църквата (гл. 5). 

 
 Апостолът учи Тимотей на кротко и прилично обръщение със старците и 
юношите (1-2), изисква почет към вдовиците, като определя качествата на истинската 
вдовица и на порочната (3-8), показва възрастта, в която те трябва да бъдат избирани, и 
изброява опасностите от избора в млада възраст (9-13); съветва такива по-добре да 
встъпват в брак, а издържането им поверява на вниманието на вярващите (4-16). В 
отношение към презвитерите иска да се награждават трудещите се, да бъде внимателен 
в обвиненията против тях, строг в съда над тях и бавен в ръкополагането им (17-22). 
Като забелязва на Тимотей да употребява малко вино поради разклатеното му здраве, 
апостолът пак го предупреждава да бъде внимателен в съденето за другите, понеже 
греховете на хората често биват скрити (23-25). 
 Ст. 1. Страцу не твори пакости (mh ejpiplhvxhV) - не кряскай на стареца, не го 
засрамвай и хули унизително, макар и да е заслужил той изобличения. Св. Златоуст 
говори, че тук апостолът разбира не презвитера (старцу - presbutevrw), а всеки по-стар 
по възраст, което се потвърждава от указанието на другите възрасти - юноши, стари 
жени и пр. Тимотей, като млад епископ, не трябвало да забравя своята младост, макар 
да заемал висока позиция. Вместо укори и мъмрения апостолът предлага увещания. 
Същите кротки отношения се внушават на Тимотей: юныя, т. е. младите жени, увещевай 
якоже сестры, со всякою чистотою, т. е. със съблюдаване на пълна целомъдреност в 
речите и във всички отношения. 
 Ст. 3. Вдовидцы чти сущия истинныя вдовицы, т. е. вземи под попечение 
действително заслужаващите попечение и състрадание вдовици. Думите чти апостолът 
тук употребява в смисъл помагай (за почитанието в собствен смисъл той каза вече по-
горе), подобно на онуй, което Спасителят в обратен смисъл непочитането към 
родителите обявява в туй, ако някой например: лиши баща си и майка си от 
припадащата им се издръжка (Мат. 15:3-6). 
 Ст. 4. Аще же кая вдовица чада или внучата имать. Вдовиците, които имат 
синове или внуци, не трябва да обременяват църквата със своето издържане, но трябва 
да се постараят да внушат на своите домочадци тяхната свещена и богоугодна 
длъжност да издържат своите майки и баби в отплата за тяхното собствено възпитание 
в  
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младост и във време на безпомощното детинство (Блаж. Теофилакт и Икумений). 
 Ст. 5. А сущая истинная вдовица и уединена, т. е. отказала се от брачните връзки, 
или останала едничка - без деца и внуци, уповаетъ на Бога, и пребываетъ въ 
молитвахъ и моленияхъ день и нощь. По мнението на тълкувателите, апостолът иска да 
внуши на Тимотей, че ако стане нужда да се вземат църковни средства и от не стари 
вдовици, то те трябва предварително да препоръчат себе си с напълно благочестив 
живот и, особено, с отклонение от брачни задължения. 
 Ст. 6. Питающаяся же пространно (сластолюбивата) жива умерла, т. е. на 
сластолюбивите вдовици, които, като искат църковна издръжка, се грижат за 
удобствата на своя телесен живот и избягват благочестивите трудове и подвизи 
вдовически, трябва да се отказва като на умрели вече; понеже в живото и чувствено 
тяло те носят умъртвена от грехове душа (Теодорит и Теофилакт). Сия завещавай - 
убеждава апостолът, - да непорочни будутъ (ст. 7). 
 Ст. 8. Аще же кто о своихъ, паче же о присныхъ  (домашните)  не промишляетъ, 
веры отвергся есть. Тези внушения и изобличения апостолът насочва очевидно против 
онези, които не биха искали да доставят издръжка на своите престарели и вдовстващи 
майки и баби, с надежда да ги оставят за товар на църквата. Такива нарушават 
естествения закон на природата и са съвършено неспособни към някакви добродетели. 
Според ап. Йоан, не любяй брата своего, егоже виде, - Бога, егоже не виде, како 
можетъ любити? (І Йоан 4:20). А вярва в Бога само онзи, който Го обича; да обичаме 
значи да изпълняваме заповедите. “Неверният, ако би така постъпил, би  нарушил само 
естествения закон, а тоя, постъпвайки така, и естествения и писания закон нарушава” 
(Златоуст). 
 Ст. 9-10. Вдовица же причитается (katalegeJsqw - да се внася в каталога на 
вдовиците или, според Икумения, да бъде настанявана във вдовическо учреждение - eijV 
to; chrikovn) не менши летъ шстидесятыхъ, бивши единому мужу жена… аще святых 
нозе умы, аще странныя приятъ. Очевидно е, че тук се подразбира избор или 
зачисляване на вдовиците не просто да им се помага от църквата; понеже църквата не 
лишавала, та и не могла да лишава от своите милости и онези вдовици, които макар и 
да не били достигнали 60 годишна възраст, но били напълно достойни за тях по своето 
добронравие и семейни тежки обстоятелства. На това основание предполагат, че ап. 
Павел говори за избирането за пълна църковна издръжка  
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такива вдовици, които се нуждаели не само от покрив и храна, но и от гледане, понеже 
в предишния си живот много се трудили (до упадък на силите) в подвизи както на 
семейното и домашно, така и на общественото благочестие и християнска 
благотворителност. Естествено, че в това число най-често били включвани 
престарелите дякониси, чиито задължителни добродетели се изброяват тук в 10-и стих. 
Светите отци тълкуватели току-речи едногласно разбират апостоловите думи за 60-
годишната възраст на вдовиците не в смисъл на избиране на дякониси, - на което 
служение и не би съответствала немощната 60-годишна възраст, - а в смисъл на 
особено само попечение за престарелите вдовици. “Достойно се приема в лоното на 
църквата под нейно попечение оная, която преди й посветявала своите трудове” 
(Амврос.). Бывши единому мужу жена. “Еднобрачие иска от нея апостолът, - казва 
Блаж. Теофилакт, - като знак на нейната установена честност и любов към 
целомъдрието”. 
 Ст. 11-12. Юнихъ же вдовицъ отрицайся, т. е. не ги приемай доверчиво и 
прибързано в хора на избраните вдовици. “Младите вдовици сами подали повод към 
такава наредба с това, че не издържали вдовството” (Теофилакт). Егда бо 
разсвирепеютъ противу Христосъ) katastrhniavswsi - обезчувствеят, охладнеят към 
вдовството, бидейки победени от сластни желания, и отвърнат очите си от Христос), 
посягати хотятъ (gamei`n qevlousin - желаят да встъпят в брак), имущия грехъ (kri`ma - 
подлежат на осъждане), яко первыя веры (от предишния обет) отвергошася. Нима е 
грях вдовиците да встъпят в брак? Никак не, и сам апостолът по-долу в 14 ст. говори: 
хощу убо юнымъ вдовицамъ посягати, чада раждати. А грехъ нарича апостолът 
измяната на вдовиците на своя обет - безбрачно вдовстване, а вера - този самия обет на 
безбрачие. И към тях може да бъде отнесено апостолското слово: обручихъ бо васъ 
единому мужу деву чисту представити Христови  (ІІ Кор. 11:2). А сега, когато, без да 
се гледа на това, че посветили себе си на Христос, посягати хотятъ,  - очевидно не 
искат вече Него единия да имат за жених и, предпочитайки човек пред Него, горделиво 
действат против Него (Златоуст, Теофилакт, Икумений). 

Ст. 13. Блядивы (fluvara - бъбриви) и оплазивы (perivergoi - любопитни). 
“Почитайки вдовството, състоятелните ги приемат в домовете си, а те, узнали, какво им 
е приятно да служат, събират по другите домове и у тях пренасят; за това се ползват от 
тях с подаяния, - и навикват по такъв начин да живеят повече със сплетни, отколкото с 
трудовете на ръцете си” (Амвросий). 
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 Ст. 17. Прилежащии же добре пресвитеры сугубыя чести да сподобляются. Св. 
Златоуст говори: “чест тук нарича апостолът попечението, доставянето на всичко 
необходимо, подобно на онова, както по-горе: вдовиците почитай, - говори относно 
необходимата храна за тях”. Паче же труждающиися въ слове и учении. Защо 
апостолът възвишава поучаващите презвитери пред всички други? Затова, че 
презвитерството без учителство, т. е. простото извършване на тайнствата, може да 
извършва всеки, дори простият и неподготвен човек: понеже не изисква нито особено 
умение, нито труд. Всичко тук може да бъде дело на една само проста привичка. 
Между това учителството само по себе си е напрегнат умствен труд, и за своята 
благоуспешност изисква от презвитера предварителна подготовка и дълговременно 
обучение. Такъв презвитер в пасомите произвежда възприемчивост към благодатта, 
преподаваща се в тайнствата, - напълняйки ума с догматите на вярата, а сърцето 
скланяйки към добродетелта. По такъв начин учителството се явява главно условие, от 
което зависи плодотворността на пастирската дейност. Благочестивият и назидателен 
живот на презвитера се предполага, разбира се, само по себе си при това като общо 
условие на доброто пастирство. Но, както справедливо отбелязва св. Златоуст, - когато 
става дума за догматите, тогава каква сила има животът? Тук е нужно учителско слово. 
 Ст. 18. Глаголетъ Писание. За нас е твърде важно това свидетелство на ап. 
Павел, в което той привежда един израз от Вехтия Завет: вола молотяща не обротиши, 
т. е. да му не запушиш устата (Втор. 25:4 ср. І Кор. 9:9), а друг от Новия Завет: 
достоенъ делатель взды своея, който буквално се намира в Евангелието на Лука (10:7) 
и с неголямо изменение в Евангелието на Матей (10:10). Това показва, 1) че по време на 
написването това послание в употреба у вярващите било вече писаното Евангелие от 
Лука; 2) че това новозаветно писание се приемало и поставяло наравно с 
вехтозаветните писания, които се признавали за боговдъхновени и свети. Буквалното 
сходство на приведения тук израз с израза на Иисус Христос в Евангелието не оставя 
съмнение в това, че то било цитирано от съчинение, а не заимствано от устното 
предание, като пословица, която минавала от уста в уста. 
 Ст. 19. На пресвитера хулы не приемли, разве при двою или трехъ свидетелехъ. 
Това е, първо, затуй, че презвитерите и по възраст и по живот се избират измежду най-
почтените хора, следователно, и всяко сваляно върху 
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тях обвинение се представя най-малко като вероятно; второ, затова, че, по самия род и 
характер на своята дейност пастирско-изобличителна и наставляваща, най-естествено 
могат да страдат от клевета и лъжливи обвинения именно презвитерите,  и дори 
предимно най-добрите и ревностни презвитери. 
 Ст. 20. Согрешающихъ же (презвитери) предъ всеми обличай (разбира се, в 
някои особено важни случаи), да и прочии страхъ имутъ. “Не повече ли съблазън ще 
има, когато пред всички вземеш да ги изобличаваш”, - пита св. Златоуст и отразява това 
недоумение с такива думи: “когато узнаят греха и не ще виждат наказание, тогава 
действително ще вземат да се съблазняват. Понеже от това, дето съгрешилите ще 
останат ненаказани, мнозина естествено и сами ще се подплъзнат към греха, както и 
обратно, от това, дето те биват наказани, мнозина ще се поправят. Така действал и Бог. 
Той изкарал Фараона на средата, за показ на всички и го наказал. Виждаме така също, 
че явно пред всички получили наказание Навуходоносор и много други хора и градове. 
Следователно, апостолът иска, щото всички да имат страх пред епископа, и го поставя 
над всички.” 
 Ст. 22. Руки скоро не возлагай ни на когоже. Указанието на твърде многото и 
важни качества, изисквани от избираните на църковни длъжности лица, само по себе си 
задължавало към внимателност при ръкополагането; но апостолът и направо изказва 
този съвет с важна прибавка: ниже приобщайся чужимъ грехомъ. Ръкополагайки 
недостойния, поставяйки го за предстоятел на Христовото стадо, епископът с това 
самото съгрешава; но в същото време върху него пада и тежестта на всички онези 
грехове, които ще извърши ръкоположеният от него, и онези, в които той ще въвлече 
своето паство. Такава вменяемост е основана върху това, че с това ръкополагане 
епископът одобрява действията и качествата на ръкоположения, и че постъпките на туй 
лице, до този момент частно и невлиятелно, той изтъкнал за пример и образец на 
цялото общество. 
 Ст. 23. Ктому не пий воды (mhkejti uJdropovtei - не само една вода пий, не само с 
вода утолявай жаждата си), но мало вина приемли. Познавайки постоянно въздържания 
живот на Тимотей и като си спомнил за неговото слабо здраве, ап. Павел, като че ли се 
връща на дадения му урок за чистотата (ст. 22) и говори: като чу туй - себе чиста 
соблюдай, ти не се предавай на голям въздържателен подвиг. Не прави това. Тебе, 
напротив, е нужно някакво  
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снизхождение, и ти от сега не само вода пий, но употребявай малко и вино. Св. 
Златоуст тук задава такъв въпрос: “Защо св. Павел не изцерил стомаха на св.  
Тимотей?” И отговаря: “не затуй, че не могъл, а затуй, че искал оттук да извлече 
някакво важно наставление; понеже онзи, чиято дреха възкресявала мъртви, без 
съмнение, могъл да направи и това. А защо именно не го направил? Затова, защото ние, 
когато и сега видим велики и добродетелни хора, подложени на болести, да не се 
съблазняваме чрез туй. Освен това, ако на самия него бил даден ангел сатанински, щото 
той да не се възгордее, то толкова повече на Тимотей, понеже чудесата леко могли да го 
доведат до гордост. Затова апостолът му позволил да се ползува от лекарската наука, 
щото и той сам по-малко да мисли за себе си, и другите да не се съблазняват, - и да 
разберат, че и онези свети мъже, извършвайки туй, що извършвали (дивните дела), не 
преставали да бъдат от еднаква с нас природа”. 
 Ст. 24. Некихъ же человекъ греси предявлени суть, предваряюще на судъ 
(proavgousai eivjV krivsin - напред те водят да произнесеш съд), някиим же и 
последствуютъ (ejpakolouqou`si - вървят след тях по стъпките им, т. е. откриват се по-
късно). По-горе апостолът внушава, щото Тимотей да се пази от прибързани 
ръкополагания, но преди това да разузнава хората, които търсят свещени длъжности 
(ст. 22). А тук той предупреждава и предпазва Тимотей относно правилността на самите 
тези предварителни разследвания. Недостатъчно е, ако той отказва свещенство на 
явните и известни грешници; не, той трябва грижливо да изследва самия характер и 
склонности на ръкополагания и неговото скрито поведение у дома, за да не се открият в 
него по-късно някакви тежки грехове. 
 

5. Правила, по които пасомите ще устроят  
своето трайно земно благополучие (гл. 6). 

 
В заключение на посланието си апостолът говори, че трябва да бъде 

съблюдавано благодушното взаимно съподчинение на хората от различни класи и 
обществено положение, например, робите на господарите, особено, на верните (т. е. на 
християните господари); напротив, никак не трябва да се мисли, че християнството 
освобождава от всякакви земни обязателства, - както предполагат някои хора с 
повреден ум и горделиви, че уж благочестието служи за печалба (1-5). Напротив - 
основното християнско правило за земно благополучие е - да се задоволяваш с 
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малкото, или дори само с необходимото (имеюще пищу и одеяние, сими довольни 
будемъ); понеже корен на всички злини е - сребролюбието (1-10). Образец на такова 
безкористие и имотна несъстоятелност и, изобщо, жив пример на доброто изповедание, 
дадено пред много свидетели, и трябва да бъде Тимотей, също както и всеки 
предстоятел на църквата, дори до явлението на Господа Иисус Христос (11-16). 
Богатите в настоящия век трябва да се увещават, щото те да се уповават не на своето 
богатство, а на това - да събират съкровище за вечен живот (17-19). Накрая апостолът, 
като моли Тимотей да пази преданието и да се отвращава от лъжеименното знание, 
пожелава му благодат от Господа (20-21). 
 Ст. 4. Разгордеся, ничтоже ведый. Най-силният недъг, под който пада 
отстъпилият от здравото учение, е гордостта. Приел лъжеучението на гностиците и 
въобразявайки си, че с помощта на съобщените чрез гносиса познания може да се знае 
всичко, заблуждаващият се встъпва в безкрайни спорове и състезания, хвали се със 
своето знание, превратно съди за предметите, порицава истинското учение за Иисус 
Христос и, като признава Него от свое гледище не за такъв, какъвто е Той, хули Го със 
своето злоречие. На такива хора трябва да се гледа не иначе, освен като на повредени в 
ума, следователно, болни. Грижейки се само за печалби, за материални изгоди, те и на 
религията гледат като на средство за обогатяване, поради което и я проповядват не 
така, както е прието или както подобава, но както на тях им се вижда по-изгодно. 
 Ст. 12. Доброе исповедание предъ многими свидетелями. Указва се на 
посвещението на Тимотей за епископ, понеже преди ръкополагането новоизбраният 
епископ обикновено бил длъжен да произнесе на глас пред цялото паство своето 
изповедание на вярата, та по такъв начин цялата църква да знае, как вярва и как ще учи 
техният бъдещ пастир. Сега тези изповедания се произнасят по предварително съставен 
образец; в предишно време те били плод на вдъхновение и се различавали според 
лицата. 
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Второ послание до Тимотей. 
 

Повод за написване на посланието. 
 

 Азъ убо жреннъ бываю, и время моего отшествия наста, - пише между другото 
св. ап. Павел във второто си послание до възлюбения свой ученик Тимотей, - прочее убо 
соблюдается (се готви) мне венецъ правды; потщися скоро приити ко мне (ІІ Тим. 4:6, 
8-9). А след това, като говори за своята тежка самотия, която само един Лука 
смекчавал, понеже другите ученици или го оставили поради малодушие, или били 
разпратени от него с разни поръчки, - св. Павел продължава да пише на Тимотей: 
Марка поемь приведи съ собою: есть бо мимъ благопотребенъ въ службу. И по-
нататък: грядый принеси фелонь, егоже оставихъ въ Троаде у Карпа, и книги, паче же 
кожаныя (ІІ Тим. 4:11-13). И още: въ первый мой ответъ (защита пред съда) никтоже 
бысть со мною, но вси мя оставиша: да не вменится имъ. Господь же мне представи 
укрепи мя… и избавленъ быхъ отъ устъ львовъ (ІІ Тим. 4:16-17). По такъв начин сам 
апостолът изяснява своите подбуждения за написване на второто послание до Тимотей. 
Това било желанието предчувствайки своята близка смърт, незабавно да извести за 
положението си на своя любим ученик и да се види последен път както с него, така и с 
другите най-добри и предани свои ученици, за да им даде предсмъртно назидание и 
завещание. Св. апостол, както се види, отчасти бил заставен да напише посланието и от 
нуждата да има пред себе си някои вещи, оставени по пътя - вероятно с надежда за 
скорошно връщане, но което сега, по волята на Провидението, не станало. 
 

Време и място на написване на посланието. 
 

 Времето и мястото на написване на посланието може също по такъв начин да се 
определи по някои признаци, намиращи се в самото послание. Не потыдися, пише св. 
апостол на Тимотей, - свидетельствомъ Господа нашего Иисуса Христа, ни мною 
юзникомъ Его. И още: За благовествование тое злостражду даже до узъ, яко злодей, 
но слово Божие не вяжется (ІІ Тим. 1:8; 2:9). И така, апостолът пише посланието си, 
бидейки окован. А че това били римските окови, се вижда от апостоловата похвала за 
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Онисифор, който не само не се срамувал от Павловите окови, но пришедъ въ Римъ 
тощнее (щателно) взыскалъ его, и обрелъ (ІІ Тим. 1:16). Накрая, че това били не 
първите окови на Павел в Рим, а вторите, се вижда от туй, дето в първите окови 
положението му било твърде сносно и свободно, понеже той безпрепятствено могъл да 
проповядва евангелието и съобщавал от там успокоителни за себе си известия на 
малоазийските църкви (Деян. 28:30; Еф. 6:19-20; Кол. 4:8); а от смъртна присъда не 
само не се опасявал, но напротив бил уверен в скорошното свое освобождение (Фил. 
2:24) и искал дори да му приготвят жилище в Колоса при Филимон (Филим. 1:22). 
Между това сегашното му положение било съвсем друго: той страдал като злодеец (ІІ 
Тим. 2:9), неговата проповед среща силна съпротива (4:17), от всички той е оставен 
(4:16) и чувства предстоящата му в недалеко бъдеще насилствена смърт (4:6), а своето 
единствено утешение той намира вече в предстоящата нему небесна награда (4:6-8, 18; 
1:12). По всички тези съображения, както древните, така и новите тълкуватели считат 
второто послание до Тимотей последно Павлово послание, написано от Рим немного 
преди смъртта му, в последните месеци на 66-та или в началото на 67-ма год. след Р. 
Хр. 
 

Цел на написването. 
 

 Викайки при себе си от Ефес своя любим ученик за последно свиждане с него, 
св. ап. Павел не бил обаче напълно уверен, че ще доживее до туй свиждане, а между 
това той знаел, в какви тежки обстоятелства и сред какви опасности Тимотей трябвало 
да пастирува в Ефес. Там се размножили хората, противящи се на евангелската истина, 
подобно на високомерните влъхви, които някога се противили на Мойсей, человецы 
растленни умомъ, нескисни (невежи) в вере (3:8), имущии образъ благочестия, силы же 
его отвергшиися, поныряющии (вмъкващи се) в дома и пленяющии женишца 
отягощенныя грехами (3:5-6). Още по-големи затруднения предстояли на ефеския 
пастир в бъдеще. Св. апостол пророчески съзерцавал, че “злите хора и измамниците ще 
преуспяват в злото, вкарвайки в заблуждение и заблуждавайки се” (ІІ Тим. 3:13), и че 
“ще настъпи време, когато здраво учение няма да приемат, но по своите прищевки ще 
си избират учители, които биха ласкали слуха. И от истината ще отвърнат слух, и ще се 
обърнат към басните” (ІІ Тим. 4:3-4). 
 Вследствие на всичко това, приготвил се отначало да пише на Тимотей само по 
своите лични, така да се каже, 
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подбуждения, св. ап. Павел счел за нужно да прибави своето слово и за доброто 
пастируване сред трудните за Тимотей обстоятелства: и понеже този предмет бил по-
важен от всякакви лични съображения и подбуждения, то естествено той и станал у 
апостола преобладаващ предмет на неговото послание. Забелязва се, че главната цел на 
цялото послание се състои в това, щото да въодушеви Тимотей към неотслабващо 
бодърстване в пастирската негова дейност, към мъжествено пренасяне всякакви скърби 
и беди за истината на евангелието и към възможно ограждане и себе си и паството от 
ересите. 
 

Главни предмети на съдържанието. 
 

 Второто послание на св. ап. Павел до Тимотей било последно негово писмено 
произведение, като че ли предсмъртно завещание на баща към син. В него той изказва 
желание да види Тимотей, дава наставления за запазване на вярата, предсказва появата 
на лъжеучители и увещава към борба с тях и, накрая, съобщавайки за своите 
обстоятелства, моли го да дойде при него. 
 

Наставления за нелицемерно изповядване на вярата (гл. 1). 
 

 След апостолското и бащинското приветствие ап. Павел с благодарност към Бога 
напомня за благочестието на Тимотей, което по наследство минало към него от баба му 
и майка му, и напомня му да възгрява Божия дар, получен чрез ръкополагането (1-7). 
Той не трябва да се срамува да проповядва Христос, но напротив, трябва да бъде готов 
да пострада за Него, Който ни е спасил не поради нашите заслуги, но по Своето 
благоволение, за което апостолът и проповядва без да се срамува и без да се бои от 
нищо; Тимотей трябва да се придържа към здравото учение (8-14). След като 
споменава, че дошлите от Асия го оставили, апостолът призовава Божията милост 
върху дома на Онисифор, който и в Рим го намерил в оковите, и в Ефес твърде много 
му услужил (15-18). 
 Ст. 1. По обетованию жизни. Целта на посланието е - да въодушеви Тимотей 
към мъжествена проповед за вярата и пазене на верните във вярата пред лицето на 
опасностите и смъртта. Но в такива обстоятелства на живот, който самата смърт не 
отнема, а отваря в него вратата. Указание на това и прави апостолът в самото начало. 
 Ст. 3. Апостолът благодари на Бога, дето му дал такава велика любов към 
Тимотей, че постоянно мисли и 
 
 
 
 
 
 



 
490 

 
се моли за него. Емуже служу отъ прародителей чистою совестию. Както за 
родителите е голяма радост, когато децата им следват примера на тяхното благочестие, 
така и за децата е висока похвала, когато те своето благочестие са наследили от 
прародителите. Бившият гонител на християните, хулителят и досадителят (І Тим. 4:13) 
правел това от неразумна ревност към закона и благочестието, така че по правдата 
законна той бил непорочен (Фил. 3:6) - и този стремеж към благочестива ревност той 
наследил от родителите. Затова и Господ, призовавайки Павел към апостолство, само 
насочил неговите природни наклонности в добра страна. 
 Ст. 4. Поминая слези твоя. Апостолът желаел да види Тимотей не само поради 
своята любов към него, но и поради неговата любов към себе си, която той проявил в 
това, че проливал сълзи, вероятно, когато, оставяйки го, апостолът се прощавал с него 
(ср. Деян. 20:37). 
 Ст. 6. Еяже ради вины (заради вярата, която живее в тебе) воспоминаю тебе 
возгревати даръ Божий. Като подготвил Тимотей, ап. Павел благонадеждно му 
заповядва ревностно да изпълнява възложеното на него дело, онова дело, към което той 
е призван чрез ръкополагане, - делото на пастирството и апостолската приемственост. 
Деятелното изпълнение на туй апостолът нарекъл възгряване на Божия дар, който 
започнал да живее у Тимотей, по силата на ръкополагането. Пастирството или 
апостолската приемственост не е дело на външното определение, както това е в 
гражданските длъжност, но е следствие на вътрешното благодатно ставане пастир, в 
сила на което избраният става способен към пастирството, получава печат на пастир, 
така че изпълнява или не изпълнява своето дело, той все си е пастир, по дара на 
благодатта, живеещ в него. Изпълняващият пастирското дело, както трябва, възгрява, 
раздухва този дар; неизпълняващият - го угасява. Тук същото става, което и у 
получилите, по притчата, таланти: един пуска полученият талант в обръщение, друг го 
заравя в земята. Двата притъчни израза означават едно и също: не е достатъчно да 
получиш дара на благодатта, а трябва и да го възгряваш, развиваш, - като се трудиш да 
вършиш онова дело, за което той ти е даден. Апостолът изразил това с думата: 
ajnazwpurei`n - раздухвам, давам да се образува течение на въздуха, щото огънят да не 
угасне, а повече и повече да се разгори. Каквото е течението на въздуха за огъня, това 
са пастирските трудове за този дар. Св. Златоуст говори: “Както огънят иска дърва, тъй 
и благодатта - нашето усърдие, щото тя да пламне… От нас зависи и да я угасваме и да 
я възпламеняваме. Затова и на друго място 
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той говори: Духа не угашайте (І Сол. 5:19). От безпечността и ленността той угасва, от 
вниманието и усърдието се възпламенява”. 
 Ст. 12. Силенъ естя предание мое сохранити въ еднь онъ. Думата предение 
(paraqhjkh) означава всичко, което се дава на някого за съхранение. Тук тя означава 
всичките трудове и страдания на св. Павел за благовестване на евангелието. На мен ми 
е поверено, говори той, благовестието между езичниците; аз и се трудя в това, и макар 
и да страдам за това, но не падам духом, бидейки уверен, че нищо от това, което съм 
понесъл и направил по този повод, няма да пропадне даром. Основната мисъл тук е 
тази, че никакво добро дело, вършено за Божията слава и за благото на ближните, не 
пропада даром, но се пази в Божията памет, в книгата на живота, у Господа Спасителя, 
и в съдния ден ще бъде взето под внимание за определяне съдбата на извършилия го. 
Уверение в това Спасителят дава с притчата за нечестивия иконом. 
 

Увещания към твърдо стоене във вярата (гл. 2). 
 

 От увереност на труженик, завършващ своя труден подвиг, с настойчивост на 
военачалник, извеждащ на сражение своите войници, св. ап. Павел увещава Тимотей и 
сам твърдо да стои в благодатта и да си избира благонадеждни лица, които биха 
научили другите на вярата (1-2). Моли го след това подобно на войниците да пренася 
всички страдания и да не се занимава с житейски работи, понеже такива занятия са 
несъвместими със задълженията на войника и го лишават от наградата за неговите 
подвизи; но би било пък странно, ако трудещият се земеделец не бе се ползвал от 
плодовете на своя труд (3-6). Към тези сравнения апостолът присъединява указание на 
това, че той страдал за Иисус Христос, понеже само страдайки с Него можем да станем 
участници на Неговото царство; напротив, отричането от Него подбужда и Него да се 
отрече от нас (7-13). Съветвайки да се избягват препирните, апостолът указва, че 
пустословието е свойство на лъжеучителите и се разпространява като опасна болест. 
Така Именей и Филит, като отстъпили сами от вярата, проповядвайки, че възкресението 
вече е станало, разколебават вярата и у другите (14-18). Но те не ще поколебаят цялата 
църква, понеже основанието Божие стои твърдо; а всички нейни учители и членове не 
са повече от съсъди, намиращи се в дома и ползващи се с по-голямо или по-малко 
внимание, според важността на своя материал (19-21). В  
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частност за Тимотей е необходимо да избягва похотите, да държи вярата и да има мир с 
всички, да се отклонява от спорове и караници, дори с противниците, действайки върху 
тях с дух на кротост (22-26). 
 Ст. 2. И яже слышалъ еси отъ мене многими свидетели, сия предаждь вернымъ 
человекомъ. Апостолът тук установява приемствеността на преданието и учението. Туй, 
що Тимотей чул от Павел, трябвало да бъде предадено, на доверени лица, които от своя 
страна биха могли да станат учители на другите. Но при това апостолът снема от тези 
предания всички признаци на тайнственост: учението той предавал на Тимотей при 
много свидетели, т. е. не тайно; така също трябва да го предава и той. 
 Ст. 3-4. Ты убо злопостражди (ако това бъде нужно заради Христовото 
благовестие) яко добръ воинъ Иисусъ Христовъ. Никтоже бо воинъ бывая обязуется 
(eJmplevketai - се оплита) куплями (pragmateivaiV - дела) житейсками. Но как е възможно 
приемниците на св. Тимотей, съвременните семейни пастири на църквата да не свързват 
себе си с дела и покупки житейски? Пълно отричане от житейските дела апостолът и не 
изисква от пастира на църквата; защото сам той на друго място говори, че пастирът 
трябва между друго и домъ свой добре правити, следователно и за нуждите на своето 
семейство да се грижи, дори така, че аще кто своего дому не умеетъ правити, како о 
церкви Божией прилежати возможетъ? (І Тим. 3:4-5). Апостолските думи, както и 
основаните върху тях правила на поместните и вселенски събори (Апост. 6, 29, 81; 
Халкид. прав. 3 и пр.), забраняват само това, щото домакинските и изобщо 
материалните грижи църковният пастир да не поставя начело на всичко, и щото той да 
не взима върху себе си такива длъжности и занятия светски, които биха могли да го 
отвличат от главната цел на неговото служение на църквата и на нейния Глава Господ 
Иисус Христос. 

Ст. 5. Аще же и постраждетъ кто (ajqlh̀ tiV - ако и да встъпи някой в борба), не 
венчается, аще не законно мучен будетъ (ajqlhvsh - щом не по правилата води борбата). 
Трябва да се има предвид, че у апостола става дума за подвижничеството при 
състезанията на иподромите (сравни І Кор. 9:24-27). Мисълта на апостола е такава: 
както борецът на зрелищната арена само тогава получава награда (се увенчава), когато 
се състезава по всички правила на състезанието, когато той е почнал, продължил и 
свършил борбата съвършено така, както било относно това условено и предписано, така 
и църковният труженик за 
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делото на своето благовестие и пастирство не тогава може да разчита за получаване на 
достойна награда, когато с ревност и мъжество само започне своята дейност, но когато 
ще продължава и ще я завърши по също такъв начин. Да се започне хубаво е свойствено 
дори на много хора, но хубавият край принадлежи на твърде малцина; а в християнския 
живот се взима в сметка собствено неговият край, а не началото. Лошо започнал св. ап. 
Павел, но край имал добър; достохвално било началото у Юда, но в края той бил осъден 
и загинал. 
 Ст. 6. Труждающемуся делателю (gewrgovn - земеделец) прежде подобаетъ отъ 
плода вкусити. С тези думи апостолът също така иска да подбуди Тимотей към 
твърдост в изпълнението на неговите пастирски задължения, както с предишните 
указания за войника и за бореца. Апостолът, като че ли така говори: понеже само онзи 
земеделец може да вкуси и вкусва от своите плодове, който предварително много се е 
потрудил, то и ти, Тимотее, отначало потруди се, пострадай, потърпи, и веднага ще 
видиш от труда у своите пасоми, в тяхната просвета със знанието на истината, в 
процъфтяването сред тях на всяка добродетел, в осенението тях с благодатно 
освещение. Ще видиш такива плодове и ще вкусиш от тях утешение и радост духовна, 
които ще нахранят душата ти по-сладко от меда. Само труди се. 
 Ст. 9. Но слово Божие не вяжется. В тези думи се съдържа и утешение и 
увещание за Тимотей към проповядване на словото Божие, което, без да се гледа на 
никакви пречки, може да бъде разпространявано дори в окови, понеже словото Божие 
не се връзва. 
 Ст. 14-15. Страстта към вероучителни спорове от всякакъв род силно била 
развита както между езичниците, така и между евреите по онова време на брожение на 
новите религиозни идеи и усилени нападки против току-що съзидалата се Христова 
църква. Въпреки тази безплодна и за самата вяра не безопасна страст, св. Павел 
заповядва на Тимотей да учи пасомите най-вече на проста и безхитростна вяра в 
Христос и, вместо словопрения, да показва в себе си жив пример на осъществяване 
евангелските правила в живота. “Старай се - говори апостолът на Тимотей - да 
представиш себе си достоен на Бога, безукорен работник, вярно преподаващ словото на 
истината”. 
 Ст. 16. Скверныхъ же тщегласий (пустословия) отметайся. Но нима и самият 
Тимотей, който от детинство знаел свещените Писания (ІІ Тим. 3:15), не бивало да 
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влиза в никакви сношения с лъжеучителите? Ако изобщо за пасомите не е безопасно да 
се състезават с хитрите учители, то за пастора, обратното, не трябва ли дори той пряко 
да е  задължен да се бори с тях със слово на изобличение или убеждение? В отговор на 
това трябва да се забележи, че апостолът не изобщо забранява на Тимотей всякакви 
словесни спорове с лъжеучители, защото в много случаи това би било страхливо 
малодушие от страна на църковния предстоятел. Напротив, известно е, че апостолът 
изисква от него, щото той да бъде силен и да наставлява в здравото учение, и 
противещите се да изобличава, защото има мнозина непокорни, пустословци и 
измамници, особено изъ обрязаните, на които трябва да се запушватъ устата (Тит. 
1:9-10). Ясно е, че апостолът забранява на църковния пастир особен род словопрения за 
вярата от схоластическо естество и из самолюбиви подбуждения, когато мислят да 
победят противника само с едни ловки речи и искат да го накарат да млъкне при 
публиката чрез изкусни приеми на красноречие, за да спечелят похвала и удивление, а 
противника да унижат. Това и нарича апостолът скверныя тщегласия, а също така 
глупави и невежи състезания (буихъ и ненаказаныхъ), от които заповядва на Тимотей да 
се отклонява, знаейки, яко раждаютъ свары, т. е. спорове (ІІ Тим. 2:23). Заповядва пък 
с кротост да наставлява противниците - еда како дастъ имъ Богъ покяние въ разумъ 
истины (ст. 25). 
 Ст. 17. Гангрена - болест рак; жиръ (nomhvn) - пасбище. Гангрената се уподобява 
на лакомо добиче, което, като намери поляна със сочна трева, лакомо започва да я яде, 
и не бяга, докато всичко не унищожи. Също такова е и новаторското слово на 
лъжеучителите за тялото на църквата. 
 Ст. 18. Глаголюще, яко воскресение уже бысть. Ереста на поименуваните 
еретици се състояла в туй, че те не признавали възкресението на мъртвите и всички 
свързани с тази догма истини и събития от християнското учение, т. е. не признавали 
възкресението на Иисус Христос и Неговото второ пришестиве, нито съда, нито 
въздаянието зад гроба. Онова възкресение, за което се говори в Писанието, те 
разбирали духовно и обяснявали в смисъл на оживявяне, възраждане духовно в 
кръщението. Затова те и говорели, че и възкресението вече е било (ср. Римл. 6:4-5). 
Маркион и другите гностици изказвали именно такова мнение, и затова в Именея и 
Филита ние виждаме предшественици на онзи гностицизъм, против който се борели 
отците на ІІ и ІІІ век. 
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 Ст. 19. Твердое основание Божие стоитъ. Усилията на еретиците да оборят 
осовните истини на църквата, да разрушат вярата, никога няма да достигнат целта. 
Разрушавайки вярата само у някои, те не могат да отместят твърдата основа, не могат 
да поклатят зданието на църквата. Вярата в Христос Богочовека, пострадал и 
възкръснал,  служи като краеъгълен към на Божия дом. На зданията, имащи обществено 
предназначение, обикновено се прави надпис, обясняващ това предназначение. И на 
църквата, като на здание Божие, има такъв надпис или печат: позна Господь сущия 
Своя. Той показва, че истински принадлежащите на Бога са известни на Него и не могат 
да бъдат поклатени в своята вяра, както онези, които Именей и Филит успели да смутят, 
и че само из такива познати от Бога и се състои църквата, както това е било така, дори 
във Вехтия Завет, дето Господ от Своите верни отделил ония, които мислели да стоят 
чрез своята праведност (Числ. 16:5). Другият надпис определя характера на онези лица, 
които трябва да влязат в състава на църквата; той гласи така: да отступитъ отъ 
неправды всякъ именуяй имя Господне. Избраните и познатите от Бога членове на 
църквата трябва да отстъпят от всяка непрвда и от всички неправедни хора, а 
следователно и от лица подобни на Именей и Филит. 
 Ст. 20. Въ велицемъ же дому (както и в църквата Христова) не точию сосуди 
злати и сребряни суть (т. е. има не само съвършени членове на църквата), но и древяни 
и глиняни (немощни и несъвършени); и ови убо въ честь, ови же не въ честь. С това 
сравнение ап. Павел отговаря на моглото да възникне недоразумение: по какъв начин в 
богоучреденото и най-свято здание на църквата се оказват членове, не отстъпващи от 
неправдата? Такива хора, в очакване на тяхното покаяние, се търпят до известно време 
в църквата, подобно на домашни съсъди, заслужаващи наглед само едно счупване. 
Отрицателната впрочем полза и от тях може да бъде такава например, че те се обръщат 
в изпитателно и очистително оръдие на благочестивите членове на църквата и се явяват 
за тях вразумителни примери в много отношения. 
 

Настъпване на тежки времена (3:1; 4:8). 
 

 От увещанията към борба със заблуждението апостолът преминава към 
изобразяване на тежкото време, което трябва да настъпи скоро и е настъпило вече. 
Тогава ще се явят хора, отличаващи се с всички недобри качества и имащи само вид на 
благочестие (3:1-5). Сега такива хора се вече явили в лицето на лъжеучителите, 
обикалящи домовете 
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с развратна цел; но, противейки се на истината, подобно на египетските влъхви, те 
малко успяват (6-9). А Тимотей, подражавайки на апостола в добродетелите, разделял с 
него и страданията, а за това, без да гледа на успехите на заблуждението, трябва да 
бъде верен на онова, на което е научен и което узнал от древни времена от Св. Писание, 
този боговдъхновен извор на всяко назидание и изобличение, - и тогава той ще бъде 
съвършен Божи човек (10-17). Заклевайки го да проповядва словото Божие с 
настойчивост и предсказвайки настъпването на онова време, когато ще престанат да 
слушат тази проповед, апостолът още веднъж моли Тимотей бдително да изпълнява 
своето служение, и указва на онуй, че неговият край вече се приближава, че той скоро 
трябва да получи венец за своите подвизи, какъвто е назначен за всички обикнали 
Господа (4:1-8). 
 Гл. 3, ст. 6. Понеряющии въ домы и пленяющии женишца (gunaikavria - 
презрително умалително име “женуря”). От историята на християнските секти е 
известно, че ересиарсите за по-успешно разпространяване на своите лъжеучения 
изобщо се старали да придобият, особено на първо време, съчувствие към себе си в 
кръга на жените. При относителната своя умствена незрялост, а също така и по 
привичката да живеят повече със сърцето и фантазията, те много по-лесно се поддавали 
на измама и, служейки в същото време за удовлетворяване страстите на своите 
прелъстители, сами твърде лесно и скоро ставали оръдия за прелъстяване на другите. 
Блаж. Йероним по този повод пише: Симон влъхва (Деян. гл. 8) основал своята секта с 
помощта на безсрамната Елена; Николай Антиохийски, човек любострастен, водел 
подир себе си тълпа жени; Монтан с пари привлякъл към себе си Приска и Максимила 
и ги прелъстил; Арий отвърнал от истината отначало сестрата на императора, а после 
вече започнал да отвръща и останалия православен свят; Донат намирал поддръжка в 
парите на Луцила и пр. “Виждаш ли, - казва св. Златоуст, - как тези хора подражават на 
древния прелъстител, употребявайки същото оръжие, което дяволът употребил против 
Адама?” 
 Ст. 7. Всегда учащяся, и николиже въ разумъ истины приити могущыя. Думата е 
за жените (женища). Постоянно се учат и нищо не знаят. Туй е, от това, навярно, дето 
се учат само от женско любопитство и от жажда за ново, като за мода, която не им дава 
да разберат дали е истинско предлаганото, и тичат след него само за това, че то е ново и 
има привлекателен вид. Според блаж. Теофилакт, тяхната неспособност да познаят 
истината не 
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е естествен недостатък, а е следствие на неправилното направление на тяхната воля. 
 Ст. 8. Якоже Ианний и Иамврий противистася Моисею, такожде и сии 
(лъжеучителите) противляются истине. Имената на египетските влъхви били известни 
на св. Павел, очевидно, от юдейските предания - или устни, или някъде в негово време 
записани, понеже нито в книгата Изход, нито някъде другаде в Писанието се говори за 
тях. Между това в таргума на Йонатан (на Изх. 7:11; 20:22), а така също в 
талмудическите съчинения, например в книгата Зогар, имената на двамата влъхви, 
привеждани от ап. Павел, се запазили. С указанието на тези личности св. Павел 
предупреждава своя ученик Тимотей, какво противоборство го чака от страна на 
лъжеучителите и с каква решителност и мъжество трябва той да се сдобие за борба с 
тях. 
 Ст. 9. Но не преуспеютъ более: безумие бо ихъ явлено будетъ всемъ, якоже  и 
онехъ бысть. Тук се чува ободрение за Тимотей, а чрез него, и за всички пастири на 
църквата, - именно онова, че всяко заблуждение и всяка лъжа носи зачатъци на своето 
разрушение сама в себе, така че пастирът на църквата не трябва да дохожда в униние и 
да губи кураж в евангелската проповед при видимия успех на лъжеученията, колкото и 
победоносни да се показват те. И наистина, всички ереси и всички секти обикновено се 
раздробяват с течение на времето и чрез тези дробения и разделения сами себе си 
взаимно отслабват и разрушават. Само истината една стои вечно и непоколебимо. Това 
силно трябва да вдъхновява всички борци на истината и проповедници на евангелието. 
Колкото силни, колкото учени и да се показвали противниците Мойсееви, но тяхната 
слабост скоро се открила пред всички, щом се наченало третото египетско наказание 
(Изх. 8:18-19). 
 Ст. 15. Изъ млада священная Писания умееши. По обичая у евреите, четенето на 
св. книги се започвало в най-ранна възраст. Тимотей, възпитан под влиянието на 
благочестивите майка и баба - юдейки, следвал същия обичай. Могущая тя умудрити 
во спасение верою, яже о Христе Иисусе. По какъв начин вехтозаветното Писание 
могло да умъдри Тимотей за спасение? Отговор на това може да даде онова 
съображение, че главен и скрит предмет на целия вехти закон било божественото лице 
на обетования Месия, изобразявано в предобразите и възвестено в пророчествата. “Туй 
древното (т. е. пророчествата и предобразите) е сила и опора на новото”, по израза на 
един тълкувател (Амвросий). На това основание не само 
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за Тимотей, но и за всички изобщо служители на Новия завет, т. е. за пастирите на 
църквата, твърде важно е изучаването на ветхозаветните писания за умъдряване към 
спасение, доколкото вярата в Иисус Христос може да намира и своето оправдание и 
своята подкрепа във ветхозаветните предобрази и пророчества за Христос Иисус. 
 Ст. 16-17. Всяко писание (pa`sa grafh; - всяка книга от Писанието или цялото 
Писание) богодухновенно и полезно есть. Речта е за вехтозаветното св. Писание. Като 
писание на пророците, просвещавани и вдъхновявани от Божия Дух, Вехтият Завет в 
целия си състав образувал ред непогрешими свещени книги, а следователно и полезни 
за разните потребности на пастира и християнина. В него можем да намерим и 
необходимото ко учению, т. е. за изучаване истините на вярата и благочестието; в него 
се указва и пътят ко обличению на лъжата и нечестието; в него се дава и сила и 
увещания ко исправлению на порочния живот и образа на мислите; накрая то същото 
служи и къ наказанию, т. е. за наставяне в добродетелния живот, чрез примери и 
убеждения. Приемайки от вехтозаветната църква Св. Писания, християнската църква 
приела и вярата в тяхната боговдъхновеност. 
 Гл. 4, ст. 2. Проповедуй слово, настой благовременне и безвренне, обличи, 
запрети, умори со всякимъ доготерпениемъ и учениемъ. Тук се изброяват всички 
родове пастирска дейност, съответно нравственото настроение и състояние на 
пасомите. Но наглед всяко дело, а толкова повече пастирското, трябва да се извършва 
благовременно, а между това апостолът заповядва да се извършва и безвременно. Как 
да се разбере това? По мисълта на апостола пастирът трябва да бъде безвременен, т. е. 
да не избира и да не дочаква благоприятно и удобно време само по отношение към себе 
си, а не към пасомите. Например, би било странно спещия и изморен от работа пасом да 
го будим за назидателна беседа; но ако самия пастир, предал се на почивка, повикат да 
изпълни своите пастирски задължения, - той не трябва да се бави и да намира причини 
за отказ. Също така би било странно пастирът да се натрапва със своите речи там, 
където не искат да го приемат, или когато съвсем не са предразположени да го слушат; 
но когато се нуждаят от него и търсят неговото слово, или когато без особена покана за 
туй той вижда, че словото му може да бъде назидателно и полезно, тогава, като 
изостави всички собствени неудобства и своето безвремие, той трябва да отиде да 
благовества и назидава своите, - ту със строго, ту с меко, ту със забраняващо, ту с 
умолително слово. “Св. апостол, - говори блаж. Теодорит,  
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- заповядва на Тимотей не просто и както и да е да проповядва, но всяко време да счита 
за удобно. Това и сам той правел, като поучавал в тъмницата, на кораба, на трапезата; 
за това свидетелства станалото във Филипи, в Троада и по морето”. 
 Ст. 3-4. С тези думи апостолът внушава на Тимотей да побърза да научи хората 
на истината, щото те да я обикнат и да се привържат към нея, и в сила на тази любов и 
привързаност завинаги да останат верни на нея, като отвръщат слух от всякакви други 
учения. Сега още те ще слушат и охотно ще приемат и учение и вразумяване, но ще 
дойде време, когато ще се явят лъжеучители, те няма да искат да слушат здравото 
учение. 
 Ст. 5. Ты же трезвися о всемъ. Бъди трезвен и бдителен, внимавай на всичко, 
зорко следи за всички и по всички страни, и съответно на това насочвай и своята 
пастирска дейност. “Труди се, предупреждавай, привеждай овците в безопасно 
състояние, преди още да настъпи заразата” (Златоуст). Злопостражди (kakopavqhson) - 
претърпи всякакъв болезнен труд, като не жалиш и себе си, щом туй се изисква от 
благоустройството на паството и благото на пасомите. С туй се означава не собствено 
страдание и гонение за вярата, а се отрича всякакъв покой и се налага готовност на 
всякакъв род дела за благото на паството. Дело сотвори благовестника. С туй се 
определя онова най-важно дело на църковния пастир, което трябва да стои начело на 
всички други негови дела и без което цялото негово служение ще бъде малоценно: това 
дело е - благовестническата проповед за Иисус Христос. Онзи не е пастир, който 
същевременно не е и благовестник, проповедник. Само едно извършване на тайнствата 
и требите още не прави техния извършител пастир на народа, и не към това механично 
дело води предварителното дълго обучение на готвещите се за пастирство. Служение 
твое известно сотвори (plhrofovrhson), т. е. удовлетворително изпълни, щото и 
съвестта ти и всички познаващи те да кажат, какво ти от своя страна всичко си 
направил, всички душевни и телесни сили, с които разполагаш, са изтощени за делото 
на служението, нито едно дело не е пропуснато, нито едно усилие не е отложено, нито 
една предпазливост не е оставена без внимание. 
 Ст. 6. Аз бо уже жренъ бываю, и время моего отшествия наста. Апостолът, 
като че ли говори: усърдно води благовестническото дело, защото за мене вече настъпи 
краят. След мене няма кой по-усърдно да бди над това дело, освен тебе, моя най-любим 
ученик. Оставям те 
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за свой наместник по Божието дело. Труди се. Каквото ти недостига, търси ръководство 
в моя пример. 
 Ст. 8. Соблюдается мне венецъ правды. С какво съзнание, с какво доверие на 
Божиите обещания очаква сега апостолът за себе си венеца на правдата, справедливата 
награда за своя труд! Той служил на най-справедливия Съдия, той така обичал Господа, 
че несъмнено не ще бъде оставен без награда. Преди много го смущавало съзнанието за 
предишния живот, явявало се у него ако не страх, то поне малко съмнение, да не како 
инымъ проведуя самъ неключимъ будетъ (І Кор. 9:27). Опасявал се и за своето дело. Но 
сега, преди смъртта, тези опасения трябвало да се разсеят: течението, т. е. назначеният 
за апостолска дейност път, е извървяно. Той занесъл проповедта у всички народи на 
тогавашния свят; наместо него готови били да застанат неговите ученици, чеда на 
неговата любов и трудове, - и апостолът със смирение се навеждал под меча, за да 
получи венец от Христос. 
 

Последни разпоредби на апостола (4:9-22). 
 

 Завършвайки своето слово, апостолът моли Тимотей да побърза да дойде при 
него, обяснява му, че неговите спътници се разотишли по разни места, с изключение на 
Лука; вика при себе си и Марко (9-11); поръчва на Тимотей да му донесе оставените от 
него по пътя фелон и книги и го предпазва от среброковача Александър (12-15). 
Прощавайки с апостолска любов оставилите го през време на защитата му пред съда, 
той припомня за явяването на Господа, Който го подкрепил в страданията, и се надява, 
че никога не ще бъде оставен от Него, за което и Му благодари (16-18). Накрая 
приветства Акила и Прискила и Онисифоровия дом, споменава за спътници Ераст и 
Трофим, моли Тимотей да дойде преди настъпването на зимата и праща приветствия от 
братята из Рим и своето апостолско благожелание (19-22). 
 Ст. 10. Димасъ мене остави. Във време на написване посланията до Колосяни 
(4:14) и Филимон (23) Димас бил още при апостола в качество на негов сътрудник. Но 
сега в опасностите той оставил Павел и напуснал Рим. От вярата той не отпаднал, но се 
убоял от мъчения и смърт. Возлюбивъ нынешний векъ, т. е. като обикна покоя, тихия и 
безопасен живот, предпочете по-скоро да си отиде у дома, отколкото да страда с мен. 
 Ст. 11. Марко ми есть блягопотребенъ въ службу, т. е. за служение на 
евангелието. Апостолът, вероятно, иска да даде на Марко последни наставления. 
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 Ст. 12. Тихика послахъ (вместо - посылаю) во Ефесъ. 
 Ст. 13. Фелонъ, егоже оставихъ въ Троаде у Карпа, грядый принеси. FelovnhV е 
латинското penula - един род плащ (мушама), без ръкави и с качулка за главата, който 
защитавал от прах, дъжд, сняг, влага и студ. Пътувайки за Македония и Ахаия (І Тим. 
1:3), Апостолът и този път минал през Троада, и там у Карпа оставил излишната тежест, 
като се надявал скоро да се върне (І Тим. 3:14). Но обстоятелствата се сложили така, че 
вместо в Ефес, той трябвало да се отправи за Рим като затворник. Фелонът се оказал 
нужен, затова и поръчва на Тимотей, който щял да мине през Троада, да му го донесе, 
та да не стане нужда да взима плащ от другите. Под книги се разбира, навярно, 
Библията, някои богословски трактати на Гамалиил, Евангелията от Матей, Марко и 
Лука, които били първи в употреба, може би и посланията на самия ап. Павел и на 
другите Апостоли. Според св. Златоуста, Апостолът искал тези книги, за да ги предаде 
на вярващите, щото те да ги имат вместо неговото учение. 

Ст. 14. Александръ ковачъ много ми зла сотвори. Предполагат, че това е един от 
участниците в ефеския бунт против Апостола (Деян. 19:33). Упоменаването за него 
дава да се предполага, че той и сега още продължавал своите враждебни действия 
против християните. 

Ст. 16. Въ первый мой ответъ (ajpologija) никтоже бысть со мною. Указание на 
пъривя разпит, на който бил подложен Апостолът по време на вторите окови. С 
Апостола трябвало да се явят свидетели, защитници на неговата невинност, но те, 
неизвестно защо, го оставили в решителната минута. 

Ст. 17. Да мною проповедание известно будетъ (plhroforhqh̀) - щото чрез мене 
проповядваното евангелие да бъде удостоверено, ясно потвърдено за всички в своята 
истинност. Това удостоверение на проповедта станало чрез Павловата самозащита пред 
съда. Осъжданията по онова време се провеждали публично. В Рим, столицата на 
римската империя, могли да присъстват при това лица от всички нации. Апостолът бил 
изоставен от хората, но не и от Господа. Господ, като се явил, въодушевил Апостола и 
дал на речта му такава сила, че всички, и съдии и зрители - в различна степен получили 
убеждение в истината на евангелието, и Апостолът не бил осъден. Присъствалите на 
съда лица от различни народности разнесли вестта за това по всички краища на света. 
Отъ устъ лъвовъ. Според св. Златоуст и Теодорит, Апостолът /лъв/ нарекъл Нерон. 
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Послание до Тит. 
 

Сведения за св. Тит. 
 

 Сведенията за св. Тит са твърде оскъдни; те са  разсеяни откъслечно в 
посланията на ап. Павел. Книгата Деяния на апостолите не споменава за него. За пръв 
път неговото име срещаме в посланието до галатяните (2:3), откъдето узнаваме, че той 
бил по рождение елин (езичник), по всяка вероятност, антиохиец, а по мнението на св. 
Златоуст - коринтянин. След обръщането си в християнството станал най-предан 
ученик и спътник на ап. Павел. Какви крепки връзки на взаимна любов и уважение 
свързвали ученика и учителя, се вижда от отзива на Павел за Тит: “това е мой другарь 
и сътрудникъ” (ІІ Кор. 8:23). Този свой другар, великият апостол на народите взел и на 
йерусалимския събор (Гал. 2:1-3). На него именно възложил някога важната поръчка да 
нареди работите на коринтската църква и да узнае, какво впечатление произвело върху 
коринтяните неговото (т. е. Павловото) първо до тях послание (ІІ Кор. 2:12-13; 7:13-15). 
А когато, вследствие на получените от Тит известия, апостолът решил да напише второ 
послание до коринтяните, то с това послание той изпратил пак Тит, като му поръчал, 
между другото, да се заеме със събирането на милостиня в полза на бедстващите 
палестински църкви  (ІІ Кор. 8:6, 16-17). При това апостолът уверявал коринтяните, че 
това е най-надеждният и най-верният човек (ІІ Кор. 8:20-23). Когато, след 
освобождаване от първите свои окови в Рим, св. ап. Павел започнал своето четвърто 
проповедническо пътешествие и дошъл на остров Крит, то в числото на неговите 
спътници намираме тук и Тит. Като прекарал доста време на острова, с цел трайно 
насаждане на християнството, св. ап. Павел оставил тук Тит, щото той да довърши 
започнатото и да постави по всички градове презвитери (Тит. 1:5). Четвъртото 
проповедническо пътешествие на ап. Павел, трудовете на когото разделял с него, както 
се вижда, и нарочно извиканият от Крит Тит (Тит. 3:12), се свършило, както е известно, 
с вторите окови на великия апостол в Рим и с мъченическата негова смърт тук. Че във 
време на тези окови бил с ап. Павел в Рим и Тит - се вижда от това, че сам ап. Павел му 
дал  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

503 
 
поръчка да отиде в Далмация, - за което и известил другия свой ученик Тимотей, 
викайки го по-скоро да дойде от Ефес при него (ІІ Тим. 4:9-10). За по-нататъшния 
живот на св. Тит преданието говори, че той, след връщането си на остров Крит, 
епископствал до дълбока старост, просветил с християнската вяра целия остров и умрял 
на 94 годишна възраст, около 110-та година след Р. Хр. Паметта му се празнува на 25 
август. 
 

Сведения за критската църква. 
 

 Остров Крит или Кандия, по своята обширност и плодородие наречен царица на 
островите в Средиземно море, в старо време се е славел с големия си брой жители, с 
търговските връзки и държавно устройство, така щото най-добрите законодатели на 
Гърция и Рим считали за свой дълг да пътешестват до Крит, с цел изучаване на 
тамошните закони. С упадъка на гръцките републики и Крит взел да упада. Римският 
консул Метел през 69 год. преди Р. Хр. обърнал този остров в римска провинция. 
Нравствената поквара била естествено следствие от събирането и стълкновението на 
лица с различни убеждения, привличани тук от жажда за корист, и се проявявала, както 
обикновено, в разврата и още, у критяните, в склонността към лъжа, така че у гърците 
да говоришъ по критски (krhtivzein) станало синоним на да лъжешъ (yeuvdesqai). Още 
древният поет Епименид, родом от Крит, отбелязал това свойство у своите 
съплеменници, и у другите поети (Калимах, Леонид тарентски) само потвърждавали 
тази бележка на Епименид; но което за нас е особено важно, сам ап. Павел потвърдил 
истинността на неговите думи в своето послание до Тит. Освен елините, коренните 
жители на Крит, в острова живеели и преселници от разни страни и между тях голямо 
число юдеи, които били привличани тук от търговията. 
 Кога е започнало тук християнството, точно не се знае. По свидетелството на 
книгата Деяния на апостолите, в деня Петдесятница, между свидетелите на 
съшествието на Св. Духа над апостолите, във вид на огнени езици, били и критските 
пришелци, които чули вдъхновената апостолска проповед на свой роден език. По всяка 
вероятност, те били първите благовестници на християнството в своето отечество 
(Деян. 2:11). Но трайното насаждане на християнството на остров Крит принадлежи на 
апостола Павел. Може би, още тогава, когато той отивал на кесарев съд в Рим и по пътя 
спрял в Крит, у него се появило желание да насади Христовата вяра на този остров 
(Деян. 27:7). А когато се свършили неговите първи окови 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
504 

 
в Рим, и той през пролетта на 63-та година получил свобода, както се надявал, то, на 
обратния път къмв Мала Азия, той нарочно дошъл на този остров, и значително време - 
вероятно до следващата пролет - се е трудил тук в благовестието Христово, понеже в 
по-голямата част градове на този обширен остров били основани от него християнски 
църкви (Тит. 1:5). Недовършеното да доправи, т. е. да даде йерархично устройство на 
тези църкви и по всички градове да постави презвитери, ап. Павел поръчал на св. Тит, а 
сам побързал да посети малоазийските църкви. В числото на Титовите сътрудници и 
помощници били - някой си Зина законник (т. е. знаток на Мойсеевия закон) и 
известният със своята ученост и красноречие проповедник на евангелската истина - 
Аполос (Тит. 3:13). 
 

Време и място на написване на посланието. 
 

 Отпътуването на ап. Павел от остров Крит, който той посетил след 
освобождение от римските окови, с вероятност се отнася към пролетта през 64-та 
година. Когато той, след дълго отсъствие, отново встъпил в пределите на Мала Азия и 
се видял с тамошните тъй мили на неговото сърце християни, за които той душевно 
страдал за своите римски окови, то скоро почувствал потребност да съдейства на своя 
критски сътрудник Тит. И затова той му написал незабавно да дойде при него от 
настъпването на зимата, която планувал той тогава да я прекара в Никопол (Тит. 3:12). 
По такъв начин времето на четвъртото апостолско пътешествие, извършено от св. 
Павел между първите и вторите негови окови в Рим, - именно 64-та година след Р. 
Христово, можем да считаме за времето на написване на посланието до Тит; а място на 
написването - един от малоазиатските градове, вероятно, Никопол Киликийски. 
 

Цел на написване на посланието. 
 

 Християнското общество в Крит, както упоменахме, се състояло от разнородни 
националности, които се стичали тук с разни цели: едни с научни и политически, а 
други предимно с търговски. С туземните елини се смесили и много евреи, а така също 
и случайни пришълци. И всички тези хора, разнородни по своите първоначални 
религиозно-философски и политически убеждения и нравствени привички, не скоро 
разбира се могли да се обединят в едно крепко духовно цяло, и внасяли със себе си 
разделеност, а също така и застарели предразсъдъци и 
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пороци и след встъпването в Христовата църква. Склонността у критяните към лъжа, 
както видяхме, от старо време била пословична; те още били прочути и със своята 
леност и користолюбие. Всичко това предизвиквало особени затруднения за критския 
пастир по управлението на паството, което включвало хора с такива нравствени 
недостатъци. Тези недостатъци най-пагубни могли да бъдат в лицето на критските 
лъжеучители, особено от обрязаните, които, обикновено, изопачавайки християнската 
идея за духовна свобода, вълнували критското общество с чужди на християнството 
идеи за политическа свобода, и с това навличали върху християните подозрения в 
бунтовничество, особено в средата на робите. Всичко туй и разположило ап. Павел да 
напише на своя представител в Крит - св. Тит, наставително послание, с цел да му 
изясни: 1) с каква предпазливост и усърдие той трябва да избира достойни пастири и 
учители за критската църква; и 2) с каква сила и строгост трябва да изобличава 
лъжеучителите, и как да учи и наставлява критяните по тяхната възраст, пол и различни 
обществени положения. 
 

Главно съдържание. 
 

 Посланието до Тит току-речи цяло се състои от мисли и наставления, които се 
срещат в посланията до Тимотей. Съобразно със своята цел апостолът дава на Тит 
наставления за избиране пастири на църквата (гл. 1), а след това начертава образец на 
учителната дейност на църковния пастир (гл. 2 и 3). 
 

Наставления за избиране на пастири на църквата (гл. 1). 
 

 След доста обширно приветствие, в което апостолът определя и предмета и 
целта на своето апостолско призвание, св. Павел направо показва, че Тит е оставен в 
Крит, с цел да ръкоположи презвитери за всички градове (1-5), и указва, какви качества 
трябва да има епископът и какви да няма (6-9). Това е необходимо за Тит да има 
предвид поради размножаването на лъжеучителите, които със своето безсрамие и 
користолюбие само развращават християните, а със своите действия потвърждават 
справедливото изречение на поета Епименид за критяните (10-12). Дълг е на Тит да ги 
изобличава и да се отдалечава от тяхното учение, което е така скверно и лъжливо, както 
е нечист и самият техен живот (13-16). 
 Ст. 1. Павелъ рабъ Божий. Приветствието на ап. Павел към Тит има много 
сходство с приветствието в посланието до римляните, което указва на важността на 
наставленията, предложени в това послание към Тит. 
 
 
 
 
 
 
 



506 
 
 Ст. 2. Юже обетова неложный Богъ. Не без намерение апостолът нарича Бога 
нелъжлив: с това изобличава общия недъг на критяните. 
 Ст. 5. Да недокончанная (taj leivponta - останалите работи, недостигащото, 
недостатъците) исправиши и устроиши по всемъ градомъ пресвитеры. На писменото 
апостолово наставление предшествало устно поръчение. Ако пък Павел след това пише 
специално послание до Тит, то не е толкова за него самия, колкото за критските 
християни, които трябвало от посланието на апостола да се убедят в правата на Тит. 
 Ст. 9. Держащемуся вернаго словесе по учению - придържащ се към истинното 
слово Христово, съгласно с евангелското учение, съгласно с догмите. 
 Ст. 12. Рече некто отъ нихъ свой имъ пророкъ. Според Златоуст и Епифаний, 
тук става дума за древния поет Епименид, родом от Крит, живял през 7-ми век преди 
Христос. Апостолът нарекъл поета пророк, като се приспособил към обикновената 
словоупотреба на своите съвременници, които наричали поетите пророци и вярвали на 
тяхното слово като на открито уж отгоре. Съдържанието на приведеното Епименидово 
изречение напълно съответствало на характера на критяните. Те били не само лъжци, 
но и зли зверове по своите нрави и действия, те се предавали на лакомство и мързел, 
поради което и са наречени утробы праздныя (ajrgaiv - базделни, лениви). Апостолът 
прилага този израз към онези измамници и празнословци, които, обикаляйки домовете 
на християните, се предавали на преяждане и празнословие. 
 Ст. 13. Обличай ихъ нещадно, да здрави будутъ въ вере. “И тъй здравето се 
състои в туй, щото да не се въвежда нищо лъжливо, нищо чуждо” (Златоуст). А 
безпощадното изобличение се равнява тук на силно лекарство, което е необходимо за 
изцеряване на недъга. 
 

Образец на учителната дейност на църковния пастир 
(гл. 2 и 3). 

 
 Научавайки Тит, да избира достойни ръководители на стадото Христово, и 
опазвайки здравото учение от поврежданията на лъжеучителите, апостолът сега му дава 
наставления, как да учи на добро поведение християните в различни възрасти и 
състояния. Именно, Тит да изисква, щото старците да бъдат сериозни и здрави във 
вярата; старите жени да се обличат прилично и да се въздържат от клевета и пиянство, 
и да наставляват младите  
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жени да обичат мъжете си и да бъдат целомъдрени (2:1-5); нека тези същите качества - 
целомъдрие и сериозност - да проявяват в своите дела и юношите, като се стараят чрез 
тях да посрамят противниците на християнството (6-8). Особено апостолът моли Тит да 
увещава робите към покорност и към честен живот, съгласно с учението на Спасителя, 
понеже, прибавя той, спасителната Божия благодат се явила за туй, щото да научи 
християните на благочестив живот тук и на очакване блаженство в бъдеще от Христос, 
Който и пострадал за избавянето ни от нечистотата (9-14). Така трябва да учи и Тит с 
всяка власт (15), напомняйки на критяните за покорността и кротостта (3:1-2); понеже и 
всички хора някога били роби на греха, но са спасени от Божието човеколюбие в 
тайнството кръщение и изливането на Св. Дух и са предназначени да бъдат наследници 
на вечен живот (3-7). Желаейки, щото Тит да потвърждава туй вярно слово и да се 
отрича от глупавите състезания с лъжеучителите, апостолът го съветва да се отвращава 
от еретиците след двукратно вразумяване (8-11). Накрая вика Тит, след като стигне в 
Крит пратения от него, да дойде в Никопол, моли го да се погрижи за изпращането на 
Зина и Аполос, снабдени с всичко необходимо, като изтъква тази грижа като средство 
за упражняване на критяните в добри дела, и му праща приветствие от другите и от 
себе си (12-15). 
 Гл. 2, ст. 1. Ты же глаголи, яже подобаетъ здравому учению. Суесловците 
разпространяват басни; ти пък, като им запушиш устата, а своите като изобличиш 
строго, след това не се впускай в спорове, а всичкото си внимание обръщай на туй, 
щото да преподаваш здравото учение, - глаголи яже подобаетъ здравому учению  - 
което е съобразно с това учение. 
 Ст. 2. Старцемъ. Нататък апостолът говори за бабите, за младите жени, за 
юношите, от което трябва да се заключи, че неговото наставление се отнася не към 
длъжностите, а към възрастите. На църковния пастир лежи задължението да ръководи 
всички, започвайки от най-старите и завършвайки с най-младите. На старците той 
внушава трезвеность - бдителност или онази духовна предпазливост, която позволява 
на човека ясно да вижда и обсъжда своите действия и отношения и не го допуска да се 
увлича от измами, да заспива под влиянието на страстта. Св. Златоуст говори: " и 
страстта има недостатъци; ней са свойствени небрежността, леността, забравливостта, 
тъпостта и неподвижността. Затова апостолът и заповядва старцемъ трезвеннымъ 
быти”. Друго качество 
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на старците е - честностъ (semnovthV - благоприличие, скромност). Трезвеността 
определя вътрешното настроение, а честността - външното поведение. Те трябва да 
държат себе си така, щото всички да разполагат към почтителност спрямо себе си. На 
тях им се заповядва сериозност, сдържаност и някаква важност - в движенията, речите и 
всички дела. Старците още трябва быти целомудреннымъ (swvfronaV), т. е. 
разсъдителни, със здрав ум, или пък - чисти от плътски грехове и похотливост. 
 Ст. 3. Старицамъ такожде во украшении святолепнымъ. Думата во украшении 
не обхваща всичко, което се съдържа в съответната гръцка: ejn katasthvmati. 
Последната, както указва блаж. Йероним, обхваща всичко външно - и обноски, и 
вървеж, и поглед, и говор, и движение - изобщо външното себедържание, в което се 
включва и дрехата. Учи ги, - казва апостолът, - щото във всичко те да бъдат святолепны 
(ijeroprepei`V), т. е. така да се държат, като че ли в църква се намират, или като онези, 
които служат в църквата - и скромно, и благоговейно. 
 Ст. 9. Рабы, своимъ господемъ повиноватсия. Това наставление било особено 
важно за критските християни, понеже в тяхната среда робите, под влиянието на 
учението за донесената от Месия свобода, достигали до противене и непокорност на 
господарите. 
 Ст. 11. Под благодать Божия тук апостолът разбира цялото домостроителство 
за спасението на хората в Господ Иисус. 
 Гл. 3, ст. 1. Воспоминай темъ начальствующимъ и владеющимъ повиноватися. 
Такова напомняне било толкова по-необходимо за критяните, понеже те били твърде 
нежелаещи да се покоряват на чуждоземна власт. Юдеите пък още повече чувствали 
тежестта на чуждото иго. Оттук и честите бунтове на остров Крит, повдигани не само 
от туземците, но и от евреите. 
 Ст. 9. Буихъ стязаний - от глупавите състезания. Гностиците, подобно на 
гръцките софисти, обичали състезанията, споровете за предметите на религията, 
стараейки се чрез лъжливи софизми да докажат своите мъдрувания или да забъркат 
малоопитните. Но словото Божие не въ препретельныхъ (убедителни) человеческия 
премудрости словесехъ (І Кор. 2:4); християнският учител трябва да ги избягва. И 
родословий и рвений (спорове) и сваровъ (разпри) законныхъ отступай. Под разпри за 
закона апостолът подразбира теоретичните и научни спорове на юдеите за значението 
на обредовата страна на закона, а още  
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по-вероятно онези многобройни добавки към Мойсеевия закон във вид на изтънчени 
негови тълкувания, които били натрапени на юдейския народ, по-късно от учените 
равини и обвързали свободата му като с мрежи. Що се отнася до родословията, то 
очевидно апостолът намеква тук на Тит за суетната привичка на юдеите посредством 
семейни родословни таблици да доказват своята потомствена връзка с великите 
патриарси и на тази основа да основават своята надежда за спасение. Такива 
родословия и разпри за закона напълно справедливо апостолът нарича глупави, “понеже 
каква полза за грешащия да има Авраама за праотец” (Икум.). 
 Ст. 10-11. Еретика человека по первомъ и второмъ наказании отрицайся. Защо 
пък трети и четвърти път да не се опитаме да обърнем еретика в пътя на истината? Към 
това ни задължава, наглед, братската обич към ближния. Може да се приеме, че 
апостолът не предписва тук строго определен брой пъти за убеждаване на еретиците. 
Той само внушава на Тит, че веднъж и дваж направените опити за убеждаване трябва да 
покажат, хубаво ли е те да се продължават и по-нататък, или пък от всякакви по-
нататъшни опити да се откаже. Св. Златоуст в този именно смисъл и разсъждава: 
“когато някой се е развратил до такава степен, че по никакъв начин не се решава да 
промени своето мнение, то за какво ти ще се трудиш напразно, като сееш семето на 
камък, тогава когато можеш да употребиш този усърден труд за своите, беседвайки с 
тях за милосърдието и другите добродетели”. Че действително апостолът подразбира 
безнадеждния за обръщане еретик, когато говори, че след първо и второ вразумяване 
трябва от него да се отвръщаме, - това се вижда от онези черти, с които той го определя 
в следващия 11-и стих, като говори разратися таковый, т. е. като, че ли е изгубил 
способността да види истината, согрешаетъ, т. е. упорства нечестно в своето 
заблуждение, и есть самоосужденъ, т. е. няма за него вече никакво оправдание. 
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Послание до Филимон. 

 
Сведения за Филимон и обстоятелствата  
на написване на посланието до него. 

 
 Филимон бил богат и знатен колоски гражданин (Кол. 4:9, Филим. 1:10; Кол. 
4:18 сравни с Филим. 1:2), обърнат към Христос вероятно от самия ап. Павел (Филим. 
1:19) по време на престоя му в Колоса или Ефес. Благодатното семе, посяно от апостола 
в сърцето на Филимон, дало изобилни добри плодове; понеже сам апостолът се 
отзовава, че вярата и любовта, която имал Филимон към Господа Иисус и към всички 
светии (т. е. християните), силно го радвала и утешавала (ст. 5-7). А за братолюбната 
щедрост на своя ученик характерно свидетелства ап. Павел с тези думи: “от тебе, 
брате, са успокоени сърцата на светиите” (ст. 7). В тази гостоприемна 
благотворителност, а също така и в другите дела на християнско благочестие, най-
близка помощница на Филимон била Апфия, по мнението на св. Златоуст, съпруга 
Филимонова, която ап. Павел писмено приветства като сестра възлюбена, а също така 
Архип, по всяка вероятност, Филимонов син, когото апостолът почел също така с 
названието свой сподвижник (ст. 2). На това основание, че в дома на Филимон имало 
църква, т. е. ставало богослужебно събрание на вярващите, на които св. Павел праща 
своето апостолско приветствие, Филимон нарича свой сътрудник, а Архипа свой 
сподвижник, предполагат изобщо, че тези две лица били ръкоположени. Може би 
Филимон отначало помагал в управлението на църквата на Епафрас - епископа колоски, 
а в негово отсъствие дори и го заменял. След туй, както свидетелства преданието, сам 
Филимон бил епископ в Колоса (Постан. Апост. 7, 49), и за своята християнска ревност 
приел мъченическа смърт заедно с Апфия от разбунтувалата се езическа тълпа. Това 
последното известие предава св. Златоуст. Паметта на светите Филимон, Апфия и 
Архип се празнува на 19 Февруари. 
 По време на затворничеството на ап. Павел в Рим, един от робите на Филимон - 
Онисим, спасявайки се от наказание за кражба (ст. 18) или по друга причина, избягал от 
своя господар от Колоса в Рим и 
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тук бил обърнат от ап. Павел към Христос (ст. 10)1. Чувствайки своята виновност пред 
господар, и научен от апостола да търси свобода в духа и благочестието, Онисим се 
решил да се върне при Филимон, и молил апостола да вземе участие в примиряването 
му с господаря. Снизхождавайки към молбата на Онисим и желаейки да се възползва от 
този случай за утвърждаване у единия чувство на покорност и готовност да страда 
според заслуги, а в другия чувство на снизхождение и любов, прощаваща и враговете, 
апостолът пише на Филимон кратко послание, пълно с бащина любов и християнски 
мир, молейки господаря да приеме избягалия роб вече не като роб, а като брат 
възлюбен, както би приел той самия апостол. Тук именно трябвало да се прояви 
необикновената сила на апостолската любов, за да се реши Павел не само да примирява 
господаря с роба, но и да иска от него братски прием на един човек, който заслужавал, 
най-малко, тъмничен затвор. От друга страна, била нужна чудната вяра на християнина 
от първите векове, щото Онисим да се реши да отиде с признато престъпление при 
оскърбения от него господар. И най-после, нужна била цялата простота на християнско 
незлобие, щото Филимон в избягалия роб да приеме брат и апостолски син. По такъв 
начин, достатъчен е едничкият факт за написване на посланието, за да признаем 
високата важност и свещено значение на това неголямо писмо, което мнозина искали да 
изключат от канона на свещените книги и затова само, че то се касае уж до маловажно 
дело, и само до един човек. 
 Заедно с това послание апостолът изпраща своето послание до колосяните, и 
затова времето, когато се появило посланието, било 63-та година. 
 По размер това послание е най-малкото от Павловите послания и се състои от 25 
стиха. Съдържанието му е просително. Както можем да се досещаме (от 19 ст.) и да 
съдим по неговата краткост, посланието било написано от апостола собственоръчно. 
 

Съдържание на посланието. 
 

 В началото на посланието ап. Павел праща приветствие от себе си и от Тимотей 
- на Филимон, Апфий и Архип (1-3). След туй, обръщайки се  
 
------------------------ 
 1 Както е известно, тогавашният Павлов затвор до толкова бил не строг, че светият апостол през 
двегодишния си престой в него “приемал там всички, които идвали при него, като им проповядвал за 
царството Божие и ги учел за Господ Иисус Христос с всяко дръзновение невъзбранно” (Деян. 28:30-31). 
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непосредствено към Филимон, хвали неговата любов, вяра и благотворителност, и 
подбуждан от това моли го да приеме сърдечно връщащия се при него роб и изказва 
при това, че той имал намерение да остави Онисим при себе си да му услужва вместо 
неговия господар, но не направил това, понеже нямал неговото съгласие (4-14). 
Считайки избягването на Онисим, като че ли дело Божие, понеже то послужило като 
повод за обръщането му в християнската вяра, апостолът отново моли Филимон да не 
смята Онисим за нещо длъжен, а всякакъв дълг да отнесе към апостола (15-19). 
Надявайки се на Филимоновото послушание, апостолът изказва желание след 
освобождението от оковите да го посети и да поживее у него, праща приветствие от 
намиралите се при него сътрудници и затворници и завършва посланието с 
обикновеното благожелание на благодат (20-25). 
 Ст. 1. Филимону возлюбленному и споспешнику нашему. Тези думи хващат 
Филимон просто за сърцето и преди излагане на молбата вече го склоняват на нея. 
 Ст. 2. Архипу совойнственнику (sustratiwvth/) - войник от едно и също с апостола 
опълчение. Апостолите воювали с неведението и нечестието и чрез небесните оръдия 
на своето войнстване всички се покорявали под игото на Христовата вяра. В този същия 
дух и направление войнствал и Архип сред колосяните. Затова и го нарекъл св. Павел 
совойнственникъ. На него му било поверено учението и управлението на колоската 
църква, вероятно след Филимон. Но какъв е бил той на Филимон - брат, син или другар 
- не е известно, но се вижда, че той е принадлежал към същото семейство. Св. Златоуст 
говори за него: “това бил онзи самия Архип, за когото в посланието до колосяните, 
Павел говори: и ръцете Архиппу: блюди служение, еже приялъ еси о Господе, да 
совершиши (Кол. 4:17). Мене ми се чини, че той е бил в числото на клира”. 
 Ст. 12. Ты же его, сиречь мою утробу, приими. В Онисим апостолът праща 
плода на своята сърдечна любов към Филимон: той сам иска да изпита - ще предпочете 
ли Филимон своите господарски права, или ще се откаже от тях в сила на 
привързаността към апостола. 
 Ст. 15. Негли бо ради сего разлучися на часъ, да вечна того приимеши. В най-
маловажните случаи и дори в нещастията и неприятностите апостолът вижда 
премъдрата ръка на Промисъла, насочващ всичко добро и извършващ спасението на 
хората. Бягството на Онисим послужило като повод за неговото сближение с Павел, а 
чрез това и за спасението. 
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 Ст. 16. Не ктому аки раба, но выше раба. Християнството изгладило различието 
между робите и господарите: всички станали братя. И Филимон трябва да приеме 
Онисим като брат не само по вяра, но и по плът, понеже той е негов домочадец. 
 Ст. 18. Аще же въ чесомъ обиде тебе. Св. Златоуст и Теодорит предполагат, че 
Онисим откраднал нещо от Филимон. По законите той подлежал на силно бичуване и 
затвор в тъмница. Вместо това апостолът прости за него братски прием. 
 Ст. 19. Азъ Павелъ написахъ рукою моею. Това била или собственоръчна 
писмена притурка на апостола, или указание на туй, че цялото послание било написано 
от апостола със собствена му ръка. Самъ себе ми еси долженъ. Това ще да е указание 
на онова, че Филимон бил просветен от самия ап. Павел. 
 Ст. 21. Паче, еже глаголю сотвориши. Такава е силата на апостолската любов и 
искане: без да гледа на това, че иска от Филимон твърде голяма жертва, той се надява, 
че вярата и любовта на Филимон ще надминат дори неговото искане. 
 Ст. 22. Уготви мне обитель. Пряко указание на близкото освобождение на 
Павел. Той се надявал, че неговият съд ще има щастлив изход. Той проси учениците си 
да му съдействат със своите молитви. 
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Послание до евреите. 
 

Лицата, до които е написано посланието. 
 

 Евреите, до които писал своето послание св. ап. Павел, по общо убеждение, 
както на древните, така и на новите тълкуватели, били евреите Йерусалимски и 
палестински. Това се потвърждава от следните съображения. 

1. Името евреи в Писанието предимно се употребява в приложение към 
палестинските евреи; а всички останали евреи повечето пъти се наричат 
евреи-елинисти. 

2. Св. ап. Павел изразява надежда и обещава скоро да се види с евреите, на 
които пише своето послание (Евр. 13:23); трудно е да предположим, щото 
апостолът да е могъл да даде такова обещание на всички малоазийски юдеи, 
за свиждане с които би трябвало да предвиди години. Очевидно е, че той 
подразбира само палестинските и в частност Йерусалимските юдеи, към 
които той могъл да се упъти. 

3. Хвалебствените думи на апостола към евреите, че те, като истински 
християни, разграбването на своите имущества посрещнали с радость (Евр. 
10:34), по най-естествен начин могат да бъдат отнесени именно към евреите 
на Палестина и Йерусалим, където фанатизмът на необърнатите евреи против 
повярвалите в Христос техни братя бил по-силен, най-вече имал простор и 
най-малко бил притесняван от езическите власти. 

4. Най-после специалните подробни речи в посланието на апостола за 
юдейското богослужение, за храма и жертвите с явно намерение да ослаби 
своите читатели сляпата привързаност към тях, доста ясно, макар и непряко, 
показват, че апостолът пише главно на Йерусалимските и изобщо на 
палестинските евреи, в които увлечението по великолепната обредност на 
вехтозаветното богослужение и крайното пристрастие към него най-
естествено било поради близостта до храма и неговите светини. 

Що се отнася пък до това, защо не били обозначени евреите направо, както това 
било направено в посланията на ап. Петър, то трябва да се помни, че палестинските 
евреи, които били далеч не дружелюбно настроени към ап. Павел, не могли да се 
отнесат към писанията му така уважително, както юдеите на разсеянието се отнесли 
към посланията на ап. Петър. Ето защо, до известно време не 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

515 
 
било означено нито името на писателя, нито лицата, за които се предназначавало 
посланието. 
 

Обстоятелства на написване на посланието. 
 

 Св. ап. Павел бил по предимство апостол на езичниците, но във всички почти 
случаи той започвал своята проповед сред юдеите и после вече се обръщал и към 
езичниците. Това правел той, от една страна, в сила на необходимостта, по племенното 
родство с тях, а от друга - по особената благоразположеност към тях и по най-
безграничната любов (Римл. 9:3). Той започнал своята проповед към евреите в 
Йерусалим; но, по причина на твърде дълбоката ненавист на евреите към него, като към 
някакъв отстъпник от юдейството, неговата жива проповед тук се оказала невъзможна. 
Между това, тук бил центърът на юдейството, тук царувала неговата обаятелна сила, 
която между другото се е проявила в това, че под неговото влияние мнозина християни 
усвоявали юдейския възглед върху закона и предимствата на евреите пред Бога. По 
доносничеството на Йерусалимските евреи ап. Павел бил турен в окови и, за да се 
избави от тяхното вилнеене, бил принуден да поиска кесарев съд, за което и бил 
изпратен в Рим. Но това не заличило неговата любов към родните по плът. Той писал до 
всички краища на вселената послания с различни увещания против юдейските 
въздействия върху християните (до римляните, до галатяните, до колосяните). Трябвало 
той да каже своето авторитетно слово и на евреите, които живеели в тогавашния техен 
център - Йерусалим, толкова повече, че никой друг не е познавал еврейството така, 
както той, и не притежавал такава начетеност, която могли да оценят образованите 
палестински евреи, както бързал да каже писмено всичко онуй, що не му било съдено 
да разясни на евреите устно. 
 Че посланието е написано преди разрушението на Йерусалим, се вижда от това, 
че св. апостол навсякъде говори в своето послание за храма и извършвалото се в него 
богослужение като за съществуващо. Ако левитското служение бе завършило и 
жертвите бяха угаснали, което и станало след изгарянето на Йерусалимския храм, - то 
разбира се не би премълчал за туй апостолът, главната цел на когото и била да изясни в 
своето послание до евреите временното значение на левитското служение и неговата 
преходност. Друго по-точно указание за времето на написване на посланието намираме 
в онези думи на апостола, където той говори на евреите за своите окови в Рим 
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като вече преминали, - вие, казва, и въ моите окови ми състрадахте (Евр. 10:34). А, че 
това не са вторите окови, а първите, се вижда от това, че апостолът изразява надежда 
скоро да пристигне при евреите заедно със освободения свой ученик Тимотей, - знайте, 
казва, че нашиятъ братъ Тимотей е освободенъ и азъ заедно съ него … ще ви видя 
(Евр. 13:23); а между това е известно, че Тимотей го е нямало при апостол Павел, 
когато той втори път бил окован в Рим, за да не се освободи вече от тях, а да умре за 
Христос като затворник (ІІ Тим. 4:6-9). И тъй, времето на написване на посланието до 
евреите може да се отнесе към 63-та година след Р. Хр., когато апостолът или вече 
получил свобода, или бил известен за предстоящото скоро свое освобождение от 
първите си окови в Рим. Изобщо това било, значи, около онова време, когато били 
написани посланията до филипяните и до Филимон, на които също така апостолът 
писмено изразява надежда за скорошното си виждане с тях (Фил. 1:25-26; Филим. 1:22). 
 Че своето послание апостолът написал отъ Италия, може да се види от 
заключителните негови думи: целуютъ вы иже отъ Италии сущии (Евр. 13:24); но от 
какъв именно италиански град писал апостолът, - това ясно не се вижда. Само като 
предположение може да се каже, заедно с предположенията на св. Златоуст и Теодорит, 
че е писано отъ Римъ, по аналогия с другите послания, пращани също така от Рим. 
 

Цел на посланието. 
 

 Това послание ап. Павел написал с цел, щото да утеши и да подкрепи духа на 
повярвалите евреи по повод на повдигнатите против тях гонения от невярващите техни 
братя, които ненавиждали самото име на Иисус Христос. Те били изгонвани от храма и 
от синагогите, лишавани от имуществата (Евр. 10:34) и чрез други подобни мерки били 
довеждани до крайна бедност и всевъзможни страдания (Евр. 10:32-33). Особено тежко 
станало положението на християнстващите евреи след убиването от първосвещеник 
Анан на св. ап. Яков, брата Господен, всеобщото уважение към когото, заради неговата 
праведност, значително все пак сдържало злобата и фанатизма на невярващите юдеи. 
Преследванията станали така тежки, че мнозина слабодушни и не съвсем разбрали 
месианското значение на Христос Иисус, които нетърпеливо очаквали, щото с 
утвърждението на Неговото царство на земята да се осъществят обичните техни 
юдейски мечтания, взели наново да клонят към юдейството, и дори вече започнали да 
напускат християнските събрания (Евр. 10:25). Ап. Павел, като узнал за всичко 
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това, пламнал от ревност и любов към страдалите свои едноплеменници, макар да не 
бил техен специален апостол. Той се решил да им напише сравнително обширно 
послание с цел да изясни подробно и обстойно предимството на учредения от Господ 
Иисус Христос нови завет пред вехтия завет, и щото те, без да гледат на устремената 
против тях злоба на Христовите врагове, да не се поколебаят да вярват в Него като в 
истински Месия, и да чакат от Него всички блага в Неговото небесно царство. 
 

Език на посланието. 
 

 Както светите апостоли Яков и Петър своите послания, назначени за евреите, 
пишели на общоупотребителния тогава и за всички евреи съвършено понятен гръцки 
език, така и св. Павел написал до тях своето послание на гръцки език, който, освен туй, 
бил и природен негов език, понеже в неговия роден и славил се с ученост град Тарс 
Киликийски преобладавал гръцкият език, както това било в Атина и в Александрия. В 
самото послание се намират признаци на това, че оригиналният негов език е гръцкият; 
понеже ап. Павел привежда местата от Вехтия завет винаги току-речи по превода на 70-
те (с изключение на 10, 30), а еврейските собствени имена (напр. Мелхиседек, Салим и 
др.) не оставя без превод, което би било съвсем ненужно, ако апостолът бе писал не на 
гръцки, а на еврейски език, както мислят някои тълкуватели. Никакви следи от 
еврейски оригинал няма нито в посланието, нито в историческите сведения за него. 
Блаж. Йероним, който видял автентичното еврейско евангелие от Матея, не видял 
такова послание до евреите. А ученият Ориген, който живял преди Йероним, направо 
говори, че това послание било написано на гръцки. 
 

Очерк на съдържанието. 
 

 Посланието до Евреите в отношение на развитието и последователността на 
мислите има сходство с по-голямата част Павлови послания, а особено с посланието до 
римляните. То се дели на две части: вероучителна (гл. 1:1-10, 18) и нравоучителна 
(10:19; 13:25). В първата часть ап. Павел, за повдигане духа в своите многострадални 
читатели и за укрепване тяхната вяра в Господ Иисус, изяснява великото Негово 
месианско значение. С тази цел той разкрива най-напред превъзходството на самото 
Иисусово лице пред блюстителите и проповедниците на  
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вехтозаветния закон - пророците, пред ангелите, които преподали този закон (Гал. 
3:19), и пред Мойсей - посредникът на закона и на целия ветхи завет (гл. 1:1; 4:13). 
След това разкрива превъзходството на Христовото първосвещенство пред левитското 
изобщо (гл. 4:14; 8:13), и накрая, като говори за устройството на скинията и временното 
значение както на нея самата, така и на нейните жертви (9:1-14), в частност изяснява 
несравненото превъзходство на кръстната жертва на Иисус Христос, съставяща 
същност на Неговото свещеническо служение, пред вехтозаветинте жертви, които били 
само предобразователни указания на великата новозаветна жертва (гл. 9:15; 10:18). 
Нравствената част на своето послание ап. Павел започва с увещания към твърдост 
във вярата (гл. 10:19-39), продължава да разяснява същността на вярата и привежда 
нейните образи във Вехтия завет (гл. 11:1-40), след това подбужда към търпеливо 
минаване предстоящото всекиму от нас поприще на живота, и към благоугодно 
служение на Бога на това поприще с благоговение и страх (гл. 12); накрая, като дава 
някои частни нравствени наставления, например, за братолюбие, страннолюбие, 
чистота на брака, покорност на наставниците и пр., апостолът в заключение моли 
благодушно и смирено да приемат неговото послание, известява за освобождението на 
Тимотей, праща приветствие от италийските братя и преподава своето апостолско 
благословение (гл. 13). 
 Като съчинение, обясняващо значението на вехтозаветните обреди и жертви, 
посланието до евреите представлява прекрасен боговдъхновен коментар на книгата 
Левит, а като писание, доказващо превъзходството на новозаветното учение - най-
хубава апология на християнството. 
 

Вероучителна част. 
 

 Превъзходството на Новия завет пред Вехтия се открива от това, че неговият 
учредител или ходатай - Иисус Христос, е по-горе от лицата, които са служили за 
посредници при учреждението и изпълнението на Вехтия завет, т.е. Той е по-горе от 
ангелите, по-горе от Мойсей и по-горе от първосвещениците; и Неговото служение е 
по-високо от служението на вехтозаветните архиереи. 
 

І. Иисус Христос, Ходатаят на Новия завет, е по-горе от  
ангелите и Мойсей (1:1; 4:13). 

 
1) Превъзходство на Иисус Христос пред ангелите (гл. 1 и 2). 

 
Пристъпвайки да доказва превъзходството на християнското учение пред 

вехтозаветното, апостолът преди всичко прави сравнение на лицата, които послужили 
за  
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утвърждението на единия и другия завет. Преди Бог откривал Своята воля чрез 
пророците много пъти; а сега я открил чрез Своя Син, Който е поставен като наследник 
на всичко и е по-горе от всички твари и по божество и по човечество (1:1-3). И преди 
всичко Той е по-горе от ангелите от самото име Сина Божи, с първородството, 
вследствие на което трябва да Му се покланят и ангелите (4-7). Син Божи е по-горе от 
ангелите със Своята царска власт, с помазанието и вечното пребъдване; а ангелите като 
служебни духове се пращат за служение и на хората (8-14). От такова сравнение на 
лицата, които послужили за устроението на Вехтия и Новия завет, апостолът 
заключава, че ако за отстъпване от даденото чрез ангелите учение застрашавало 
наказание, то толкоз повече трябва да се боим от грозния съд за нарушение учението, 
проповядвано от Самия Господ и от онези, които са го чули от Него при свидетелството 
на знамения и чудеса (2:1-4). По-нататък апостолът показва, че унижението на Иисус 
Христос пред ангелите по човечеството било само временно и послужило за прославяне 
човешкото естество над ангелското (5-9). Това унижение и смърт били необходими за 
спасението именно за това, че Той чрез това станал във всичко подобен на онези, за 
които ходатайствал (10-18). 
 Гл. 1, ст. 1. Многочастне и многообразне древле Богъ глаголавый во пророцехъ. 
Имайки предвид да докаже превъзходството на християнското учение пред 
пророческото богооткровено учение, което така възвишавали в своите очи юдеите, 
апостолът преди всичко показва тясната връзка между Вехтия и Новия завет: Онзи 
Същият Бог, Който в древност говорил чрез пророците, сега открил Своята воля чрез 
Сина Си. Самата многократност и многообразие на пророческите откровения указва, 
според апостола, на тяхната непълнота и, така да се каже, частичност. Освен това, 
самите личности на пророците, колкото и те да били святи и близки до Бога, са много 
по-долу от Неговия Син, Който по самото си естество, (а не по благодатно общение - 
като пророците) е най-близък от всички до Своя Отец, а следователно и Неговата воля 
знае в съвършенство, а затова и неговото еднократно и заключително (въ последокъ 
дний) откровение на хората е най-пълно и съвършено. 
 Ст. 2. Егоже положи наследника всемъ. По изяснението на св. отци, тук се 
говори за наследяването от Иисус Христос по човечество, понеже като Бог Той е 
Творец на всичко, а Творецът на всичко, естествено, е и владетел на всичко; а 
наследникът се явява владетел на онова, 
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което преди не е притежавал. Ако пък по-нататък апостолът прибавя: имже и веки 
сотвори, то означава вече Неговото божество, понеже творчеството принадлежи само 
на единия Бог. Бог чрез Сина веки сотвори. Творението на вековете, или - което е все 
същото - творението на самото време съдържа в себе си мисъл за вечността на Твореца, 
понеже да направиш вековете или времето - значи да сложиш начало на битие за 
същества, които измерват своето битие чрез различни периоди време, т. е. за същества, 
които имат край и са тварни, като ги извикаш от нищожество, а за собственото битие да 
нямаш начало; а това и значи да съществуваш от вечността. Изтъквайки на вид това 
божествено качество на Сина Божи, апостолът иска да внуши, че многократните и 
многообразни вехтозаветни пророчески откровения били в зависимост от същия вечен 
Син Божи, Който, като дал на всичко битие, Сам пак разбира се говорел някога и чрез 
пророците, щото после да заговори на хората в пълнота и съвършенство чрез Самия 
Себе Си лично. 
 Ст. 3. Иже сый сияние славы и образъ ипостаси Его. Както светлината има 
сияние, се отразява на най-близките предмети, така също и разпространяваната във вид 
на светлина слава. Бог Отец е вечна светлина (Йоан 1:5). От Него се ражда също така 
вечната светлина - Син Божи, Който е поради това от едно божеско достойнство с Бог 
Отец; затова в символа на вярата е и казано: Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна. Но Сина Божи, бидейки сияние на славата на Отца, служи в същото време 
като отражение на Неговите Божествени свойства и съвършенства, образ на Неговата 
ипостас. Образъ (carakth;r) - начертание, печат, отпечатък. Ипостась в обикновената 
употреба на думата означава същность, предмет какъвто си е, и е равносилно на oujsiva - 
essentia. По-късно в приложение към лицата на Св. Троица, тази дума се употребява в 
значение на лице; но тук тя е употребена в значение на същност. По такъв начин 
думите: образъ ипостаси Его са повторение на думите сияние славы Его. Той е 
истински образ на Бог Отец по самото Си същество; Той е такъв също Бог, както Отец, 
едносъщенъ Нему (Фил. 2:6). По бележката на Теодорит, арианите за това и са се 
старали да изхвърлят това послание из апостолската съкровищница, където в него най-
хубаво се доказва едносъщността и съвечността на Сина Божи с Бог Отец. - Нося 
всяческая глаголомъ силы Своея. Син Божи е не само творец, или както тук е 
представено, непосредствената причина на битието на всички твари, но Той е 
промислител. Както чрез думата, повелята на Своето всемогъщество Той създал всичко, 
така чрез същото  
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могъщо слово Той и съхранява и поддържа целия свят. - Собою очищение сотворив 
грехов наших. Очищението е извършено чрез човешката природа на Иисус Христос. 
След изобразяване творческата и промислителна дейност на Иисус Христос като Син 
Божи, като Бог, апостолът непосредствено изобразява Неговата дейност по 
човечеството и по такъв начин показва, че в едното лице на Иисус Христос били 
съединени две естества - божеско и човеческо. Означеното очищение Иисус Христос 
извършил като първосвещеник, като принесъл в жертва за греховете на хората не някое 
животно, а Самия Себе Си. - Седе одесную престола величествия на высокихъ, т. е. на 
небесехъ (ср. 8:1). Като заключение на великото дело за спасението, извършено от 
Христос, било превъзнасянето или прославянето на Неговото човечество, така че Той 
седнал на престола на Божията слава заедно с Бога, а това седене отдясно на Бога 
означава власт и слава равна с онази на Самия Бог. 
 Разглеждайки заедно първите три стиха на посланието до Евреите, ние намираме 
в тях най-пълно, макар и накратко изразено, учение за лицето на Иисус Христос. Той е 
Син Божи, единосъщен с Бог Отец, съ-вечен и равен Нему, Творец и Промислител на 
всички твари, и Обладател - наследник на всичко. Бидейки в едно лице Бог и човек 
заедно, Той се явил в света в последните дни и открил Бога и Неговата воля пълно и 
окончателно, така че вече няма да има нужда от ново откровение. Като човек, Той 
изкупил хората от греховете, станал техен първосвещеник и жертва за тях и за такова 
унижение е превъзнесен до седене с Бога на великия престол. 
 След всичко това като че ли пита апостолът: не е ли ясно превъзходството на 
новозаветното откровение пред вехтозаветното? Първото в пълнота е възвестено на 
хората от самия единороден, всемогъщ и вечен Божи Син, а второто по части и 
разновременно излизало от устата на Божиите пророци, които устремявали мисления 
свой поглед към отдалечените времена към този обещан Изкупител на човечеството, но 
само гадателно за Него говорели. 

Ст. 4. Толико лучший бывъ ангеловъ. Тук апостолът направо минава към своя 
предмет, че Иисус Христос е по-превъзходен от ангелите. От самото Негово 
изображение като Богочовек, седнал на престола с Бога, от само себе си произтича, че 
Иисус Христос е несравнено по-горе от ангелите. Но апостолът като, че ли не се 
задоволява с това: той говори, че Иисус Христос е по-горе 
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от ангелите и по това, че той наследявал по човечестно името син, станал Божи 
наследник не така, както ангелите, само по благодат и в не-собствен смисъл. Своите 
доказателства апостолът основава на изречения от Вехтия Завет, като се старае с туй да 
покаже на евреите, че той им говори онова, що вече отдавна трябвало да им бъде 
известно, но за което те още не размишлявали. И Сам Иисус Христос някога се е 
обръщал към този същия Вехти Завет, за да покаже, че Той е не само син Давидов, но и 
Господ, Син Божи, седящ отдясно на Бог Отец (Пс. 109:1). 
 Ст. 5. Кому бо рече когда отъ ангелъ: Сынъ Мой еси Ты, Азъ днесъ родихъ тя. 
От самия въпрос на апостола се вижда, че името синове Божи, давано във Вехтия Завет 
на ангелите, принадлежи на тях не в собствен смисъл, и че само онзи може да се нарича 
син Божи, когото назове така Сам Бог. Апостолът намира такива названия във Вехтия 
Завет и ги прилага към Месия, както затова, че тях в такъв смисъл прилагали самите 
евреи, така собствено и затова, че Давид и Соломон, към които е приложено името син 
Божи в привежданите от апостола места, никога не биха могли да се наричат синове 
Божи, ако не бъдеха предобрази на Месия. 
 Ст. 6. Да поклонятся Ему вси ангели Божии. Приведеното място буквално се 
намира в изобличителната песен на Мойсей (Втор. 32:43), по текста на 70-те; но там то 
няма никакво отношение към Месия. И затова тълкувателите се спират на едно подобно 
място от псалом 96, ст. 7: поклонитеся Ему вси ангели Его, което може да бъде по-
близко приложено към Месия, понеже в означения псалом се говори за възцаряването 
на Господа на земята и за Неговото идване на съд. Апостолът могъл да отнесе 
намиращата се в текста повеля само към Сина Божи, понеже, освен Бога, Комуто 
принадлежи вечно поклонение, само Сина Божи може да заслужава още това. 
Названието первороднаго, което тук се приписва на Сина Божи, означава Неговото 
предвечно рождение като Слово: перворожденъ всея твари (Кол. 1:15). На Него, като 
на първороден, всякога подобавало поклонение от ангелите. И нямало нужда от 
никаква повеля. Но егда паки вводитъ первороднаго во вселенную, тогава се явила 
нужда от такава повеля, именно затова, че Сина Божи се въвежда във вселената в 
Неговия човешки образ, при което Му се дава царство и власт над всички твари. Това и 
е второто въвеждане (паки) в света; първото било при сътворението на света. 
 Ст. 7. Творяй ангели (tou;V.ajgge;louV) Своя духи (pneu;mata), и слуги Своя огнь 
палящ. Приведеното от апостола място 
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в еврейския оригинал се чете така: Ти правишc ветровете Свои известители и огнения 
пламень - Свои слуги (Пс. 103:4), и изразява мисъл за онова, че у Бога всичко може да 
служи за известител и пратеник, дори стихийните явления, а следователно и ангелите са 
не повече от служебни сили. Но гръцкият превод на този стих по 70-те, както той е 
приведен тук от апостола, чете се дословно така: творещиятъ Своите ангели на духове 
(ветрове) и Своите слуги на огненъ пламъкъ. Тук още по-силно се изразява мисълта за 
служебното значение на ангелите: те, тъй да се каже, слизат в природата и се обръщат в 
прости сили на природата. 
 Ст. 8. Къ Сыну же: престолъ Твой, Боже, въ векъ века. В противоположност на 
служебното състояние на ангелите се представя вечното царуване на Сина Божи, при 
което Той се нарича Бог. 
 Ст. 10. И паки: въ начале Ты, Господи, землю основалъ еси. Още повече се 
потвърждава вечността на Сина Божи и Неговото превъзходство пред ангелите с това, 
че Той е Творец на земята и небето, и както е бил преди тях, така и си остава 
неизменяем и след прекратяване на тяхното съществуване. 
 Ст. 13. Кому же от ангелъ рече когадъ: седи одесную Мене. Тук апостолът 
привежда още едно вехтозаветно място, указващо на особената близост на Сина Божи 
към Бог Отец и на Неговото царско вечно достойнство, понеже седеното отдясно 
означава равно достойнство с Отец. 
 Ст. 14. Не вси ли суть служебнии дуси. Колкото и да са високи ангелите по 
своята близост до Бога, по своята сила и дейност, но те твърде често се пращат от Бога 
за служение на хората, които търсят спасение; те съдействат на тяхното спасение, 
служат като посредници между Бога и хората в делото на спасението. И от това трябва 
да се вади заключение, че те са много по-долу от Сина Божи, Който, като извършил 
веднъж спасението на хората, си остава вече Владика и Господ на целия свят и глава на 
спасяваните. 
 Гл. 2, ст. 1. Сего ради подобаетъ намъ лишше внимати слышаннымъ, да не 
когда отпадемъ. - Сего ради, т. е. заради гореизясненото превъзходство на Иисус 
Христос не само пред пророците, но и пред ангелите. 
 Ст. 2-5. Аще бо глаголанное ангелы слово бысть известно, и всяко преступление 
и ослушание праведное приятъ мздовоздаяние: како мы убежимъ о толицемъ 
нерадивше спасении; еже зачало приемше глаголатися отъ Господа, (което 
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спасение първоначално бе проповядвано от Господа), слышавшими въ насъ известися, 
сосвидетелствующу Богу. Чрез взаимно съпоставяне на евангелието и вехтозаветния 
закон св. ап. Павел изтъква на пръв поглед следните черти на превъзходство на първото 
над последния. Първа черта: законното слово е възвестено чрез ангелите или - както на 
друго място говори апостолът - законът е вчиненъ ангелы (нареден от ангелите), или - 
както е казано в Деяния - законът е приет устроениемъ ангельскимъ (Гал. 3:19; Деян. 
7:53), а евангелието е преподадено непосредствено от Самия Господ, без всякакво 
странично участие. В какво се състояло участието на ангелите в преподаването на 
вехтозаветния закон? Това не е достатъчно изяснено в Писанието. По мнението на св. 
Златоуст, ангелите присъствали, когато Бог давал заповедите, и тия именно ангели, на 
които бил поверен еврейският народ, и произвеждали тръбните звукове, огъня, мрака и 
пр. Те същите приемали участие във всичко казано и извършено във Вехтия завет (виж 
тълкуванието на Златоуст на посланието до римляните). Втора черта: възвестеното от 
Иисус Христос спасение е утвърдено чрез свидетелствата на много лица, които го чули 
от устата на Самия Спасител. Толкова авторитетни свидетели и толкова многобройни 
проповедници древният закон не е имал. Трета черта: речите на проповедниците на 
евангелието - на апостолите, били потвърдени от Самия Бог с такива знамения и чудеса 
и с такова изобилно изливане на необикновени дарове от Святия Дух, че 
превъзходството на Новия завет пред Вехтия става очевидно. Всички тези съпоставяния 
и съображения насочва апостолът към това, щото да внуши на евреите, че измяната на 
чувания от тях закон, по-висок и по-добър от вехтозаветния закон, и небрежността за 
спасението, възвестено в Новия завет, неизбежно ще навлекат най-тежки наказания 
върху небрежните. 
 Ст. 5. Не ангеломъ (не на ангелите) бо покори (тури под власт) Богъ вселенную 
грядущую, о нейже глаголемъ. Апостолът, изразявайки се с езика на съвременните си 
юдеи, бъдеща вселена нарича новооткрилото се царство на Месия, както спрямо 
изминалия период на вселената във вехтозаветните времена, така и спрямо бъдещите 
времена и продължението на Христовото царуване на земята до свършването на века - 
или, по израза на същия апостол - до настъпване на пълнотата на времената, когато 
всичко небесно и земно ще се съедини под същия глава Христос (Еф. 1:19, 21-23; 
сравни Евр. 12:22 и нат.). И блаж. Теодорит грядущую вселенную тълкува в смисъл на 
будущия жизни. 
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 Ст. 6-8. Засвидетельствова же негде некто, глаголя: что есть человекъ, яко 
помниши его … умалилъ еси его малымъ нечимъ отъ ангелъ… Вся покорилъ еси подъ 
нозе Его… Макар псалмопевецът в най-пряк смисъл тук да говори за красотата и 
величието на миросъзданието и за естествените предимства на човека, поставен начело 
на подчинените нему земни твари, но апостолът чрез своя боговдъхновен ум съглежда в 
тях още и вдъхновено пророческо указание на псламопевеца върху чудните дела на 
изкуплението и върху свръхестествените предимства на Богочовека Иисус Христос; а 
поради това, за разкриване своята мисъл за тези предимства и за онова, че не на 
ангелите е покорена бъдещата вселена, и привежда гореозначените думи от 8-я псалом, 
където се говори, че под нозете на човека е покорено всичко. Че този псалом е изобщо 
пророчествен - на това указва Сам Спасителят, отнасяйки известните думи на този 
псалом за хвалата на младенците и бозайничетата към знаменитото събитие от Своя 
живот при Своя царствен вход в Йерусалим (Мат. 21:16; сравни с Пс. 7:3). Самите думи 
на псалмопевеца за покоряването на всичко под нозете на човека не могат да бъдат в 
цялата строгост към човека приложими; защото той, вместо да тържествува над 
природата, усилено се бори с нея, и далече не всичко, а само нещо от нейната област 
успял да покори на себе си. Така също и думите на псалмопевеца за някакво унижение 
на човека пред ангелите, собствено говорейки, не могат да бъдат към човека отнасяни; 
защото да притежаваш по-малки природни съвършенства сравнително с някого 
(например човекът сравнен с ангелите), никак не значи да бъдеш унижен пред някого. 
Ако пък от друга страна - сравнителното несъвършенство на човека вече считаме за 
негово унижение пред ангелите, то ще бъде съвсем не някое малко, а някое извънредно 
голямо. Значи у псалмопевеца се разбира някое особено унижение на някой особен 
човек. А кой е този човек и в какво се състояло неговото унижение, - на това пряко 
отговаря апостолът в нататъшния 8-ми стих, и указва на Иисус Христос, Комуто ныне 
не у видимъ всяческая покорена (Неговата църква е още войнстваща). 
 Ст. 9. А умаленнаго малымъ чимъ отъ ангелъ видимъ Иисусъ. Тук се представя 
известно недоумение. Желаейки да докаже превъзходството на Иисус Христос пред 
ангелите с онова между другото, че от Бог Отец всичко Му е покорено, и значи - самите 
ангели, защо апостолът говори, че Иисус е умален, макар малымъ чимъ, но все пак 
умален пред ангелите, и че не всичко Му е покорено? Думите “малымъ чимъ” у 
апостола означават не  
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степента на унижението, а срока или продължението на това унижение. В този смисъл 
човешката природа на Иисус Христос, във време на кръстните Му страдания и смърт, 
действително била умалена и при това не пред ангелите само, но и пред хората (Ис. 
53:3), до такава степен, че страдащият Месия Сам за Себе Си говори чрез устата на 
пророка: азъ есмь червь, а не человекъ, поношение человекомъ (Пс. 21:7). Но след 
възкресението на Господа и човешката Негова природа станала причастна на 
божествената слава, и тогава именно е превъзнесена над всички ангелски чинове. Сам 
ап. Павел унижението на Иисус Христос пред ангелите направо тълкува в този смисъл, 
че Божията любов към хората Му определила вкусити смерть за всехъ. По такъв начин 
това било само временно унижение, което при това било път към славата, както по-долу 
говори апостолът. 
 Ст. 10. Подобаше бо Ему, егоже ради всяческая (т. е. Богу Отцу) приведшу 
многи сыны въ славу, начальника спасения ихъ страданми совершити (teleiẁ/sai - да 
усъвършенства). Наистина, нищо не могло да бъде по-съобразно с достойнството на 
Онзи, Който е началото и края на всички неща, щото за Неговото удовлетворение и 
примирение с хората да послужи не по-малка жертва, освен смъртта на Онзи, Който е 
поръчителствал за хората и се е наел да бъде техен вожд и ръководител към славата. По 
искането на върховната правда, Той трябвало да мине по онзи именно път, по който 
трябвало да вървят грешните хора сами без своя Спасител, ако само биха могли без 
Него да дойдат сами до своята слава. По такъв начин смъртта на поръчителствалия за 
хората Син Божи указва и на Божието величие, което могло да бъде удовлетворено 
само чрез такава велика жертва; и на правосъдието на Господа Бога, което не се 
затруднило да поиска и от собствения Си Син надлежна жертва и не поискало да се 
ограничи с някаква по-малка; и на могъществото Божие, за което се оказало възможно 
да потърси съответното удовлетворение на своето оскърбено величие, на пръв поглед 
невъзможно за виновните твари; и на премъдростта Божия, която изнамерила такова 
дивно средство за изцеряване най-великото зло; и на неумолимия гняв и на 
отвращението на Бога към греха, което се е отзовало с тежките страдания на Неговия 
собствен единороден Син; и на святостта Божия, която не понесла безнаказаността на 
греха, дори и в лицето на Онзи, Който е самата святост и невинност и Който бил 
обременен само с нашите грехове; и на крайното снизхождение към нас грешните, 
което се е простряло до предаването заради нас на смърт самия Началник на живота. 
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 Ст. 11-13. И святяй бо и освящаемии, от единаго вси. С тия апостолски думи се 
разкрива необходимостта от смъртта на Сина Божи, изхождаща вече от Него Самия. 
Своето разсъждение апостолът започва с бележка, че в чудното домостроителство за 
спасението на хората било наредено от Бога, щото и освещаващият Син Божи и 
освещаваните хора да произлизат от едно начало, да имат един жизнен източник, - с 
една дума, да бъдат от една и съща природа. Това промислително Божие намерение за 
хората се осъществило напълно чрез въплъщението на Сина Божи. Своята мисъл за 
единството на природата на Иисус Христос с хората и за тяхното братство по 
човечество ап. Павел намира за нужно да потвърди с боговдъхновените думи на 
псалмопевеца Давид (Пс. 21:23) и на пророк Исая (8:17-18); понеже за евреите думите 
на Писанието винаги имали най-голяма доказателност и убедителност. 
 Ст. 14. Понеже убо дети приобщишася (с причастни) плоти и крови, и Той 
приискренне (paraplhsivwV - подобно, също така) приобщися техже (възприе същите - 
плът и кръв). Деца са - всички спасявани, които Иисус Христос трябва да приведе при 
Отец, а затова Той трябва да стане истински човек, да приеме също така плът и кръв 
човешка1. Приемането на плът и кръв било необходимо, за да умре, а трябвало да умре, 
за да порази смъртта и, заедно с нея, имащия власт над смъртта, т. е. дявола. Дяволът се 
нарича владика на смъртта, понеже посредством греха довел всички хора до смъртта. 
Иисус Христос опразнил държавата на смъртта, така щото ако вярващите в Него 
умират, то за това, щото да излязат от гроба победители на смъртта, щото да покажат на 
самия дявол, че той няма нищо общо с онези, които станали Христови. 
 Ст. 16. Не отъ ангелъ бо когда приемлетъ, т. е. не ангелска природа възприема 
на Себе Си Син Божи, но отъ семени Авраамова приемлетъ, т. е. природата на хората, 
вярващи подобно на Авраам. За какво апостолът прави тази отрицателна уговорка за 
ангелите? Тя има, очевидно, връзка с предишните разсъждения на апостола за 
превъзходството на Иисус Христос пред ангелите. Понеже известното умаление на 
човешката природа на страдалия Спасител пред ангелите на пръв поглед не се 
съгласувало с Неговото превъзходство над тях, то апостолът и прави по този повод две 
бележки. Първо, той забелязва по-горе, че 
 
----------------------- 
 1 Изобличава се заблуждението на онези, които считали въплъщението на Сина Божи призрачно. 
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умалението на човешката Христова природа било само малымъ чимъ, т. е. за някакво 
непродължително време. А тук, в 16-я стих, прави втора бележка, че това 
кратковременно умаление се изисквало от самата същност на изкупителното Христово 
дело, понеже Той дошъл на земята да спасява не ангелите, а затова станало нужда и да 
приеме на Себе Си не ангелска, а човешка природа, по-низка от ангелската. Обаче и 
тази природа след възнесението била превъзнесена пред ангелите, понеже станала съ-
причастна на славата на Божеството и, като се възнесла, седнала от дясно на Самия Бог 
Отец. 
 Ст. 17. Отнюдуже (o{qen - поради това) долженъ бе по всему подобитися 
братии, да милостивъ будетъ и веренъ первосвященникъ въ техъ, яже къ Богу (ta; pro;V 
to;n qeovn - по отношение към Бога, във всичко онова, което Той трябваше да направи 
пред Бога), во еже очистити грехи людския. По-горе ап. Павел разкри, защо и за какво 
Господ Иисус трябваше да вземе на Себе Си нашата човешка природа изобщо; а тук по-
специално той иска да обозначи, защо и за какво на Него Му било нужно да вземе 
върху Себе Си собствено немощите на нашата природа. Три основания или три частни 
цели за това указва апостолът, освен двете гореуказани главни цели на въплъщението, - 
а именно: щото живото съзнание и самоличното усещане на човешките немощи до 
последна степен да приближи хората до сърцето Христово и да умножи в Него, ако то е 
възможно, състраданието към техните немощи; второ, щото да бъде възможно за 
Христос по най-добър и съвършен начин да изпълни Своето свещеническо служение и 
с характера на това служение да засвидетелства Своята най-пълна и непоколебима 
вярност на Бог Отец; трето, щото да стане очистителна жертва за хорските грехове по 
най-съвършен начин и в най-действителен смисъл, т. е. да умре и за това да се въплъти. 
 

2) Превъзходство на Иисус Христос пред Мойсей  
и на християнския покой пред  
еврейската събота (3:1; 4:13). 

 
 След като доказа превъзходството на Иисус Христос над ангелите, посредници 
на Вехтия завет, апостолът се обръща сега към сравнението Му с Мойсея, когото 
обикновено наричат израилски законодател, и намира, че Иисус Христос е по-горе от 
Мойсей вече по това, че То е и устроител на дома, а Мойсей е само верен служител в 
този дом (3:1-6). При това апостолът припомня за честите ропоти на евреите против 
Мойсей по време на пътешествието в пустинята (7-11) и намира в техния 
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пример прекрасно подбуждение да се избягва ожесточението на сърцата и да се приема 
с вяра словото Божие (12-19). Понеже древните евреи, без да се гледа на обетованието, 
не влезнали в земята на покоя, според своето неверие; а ще се възползват от това 
другите - вярващите, и за това е назначен друг ден на покой, когато Божият народ ще 
влезне в Неговия покой. Ето защо, християните трябва да се стараят да влязат в онзи 
покой и да избягват непокорността (4:1-13). 
 Гл. 3, ст. 1. Разумейте посланника (to;n ajpovstolon) и святителя (kai; ajrciereva) 
исповедания нашего. Названието апостол е приложено към Иисус Христос в онзи 
смисъл, че Бог Отец Го пратил за спасението на хората; а названието архиерей - в 
значение на ходатай пред Бога за хората. Не без намерение апостолът приложил тези 
названия към Иисус Христос, за да покаже на евреите, че Той съединява в Своето лице 
две длъжности, които принадлежали на Мойсей и Аарон - главните учредители на 
вехтозаветното богослужение. 
 Ст. 2. Верна суща сотворшему Его. Става сравнение на Иисус Христос първо с 
Мойсей, после с Аарон (от 4:14), и в единия и в другия случай се показва Неговото 
превъзходство. Както Мойсей бил верен в целия Божи дом (Числ. 12:7), т. е. доверено 
лице, блюстител на цялата вехтозаветна църква, попечител на Божия народ, така и 
Христос бил поставен (вм. сотворенъ) над цялата Божия църква и над всички хора. 
 Ст. 3-4. Ако църквата вехтозаветна Писанието метафорично нарича дом Божи - 
като, че ли така говори апостолът, - то, разбира се, този дом има строител, както всеки 
обикновен дом, и този строител несравнено е по-горе от самото здание. Очевидно е, че 
Мойсей, без да гледа на своето височайше достойнство, не само не съставя цялото 
здание, но и една частица или един камък на този дом на вехтозаветната църква. А кой 
е архитектът и устроителят на цялото здание на вехтозаветната църква? Господ Иисус 
Христос е божественият архитект на цялата вехтозаветна църква и създател на самия 
Мойсей. 
 Ст. 5-6. И Мойсей убо веренъ бе во всемъ дому Его, якоже слуга, во 
свидетелство глаголатися имевшимъ (за засвидетелстване онова, което трябва да 
възвести); Христосъ же якоже сынъ въ дому своемъ. Тук апостолът взима под 
внимание нова страна на въпроса, именно - различието на самото служение на Христос 
и Мойсей в Божия дом, независимо от неговото устройство. Оказва се, че Мойсей бил 
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само онова, каквото биват верните и изпълнителни слуги на дома. Той бил правдив 
свидетел и точен възвестител на волята на Йехова за израилския народ, - така че 
неговото значение било само служебно и изпълнително. Между това Иисус Христос, 
като Син Божи, поставен от Отец наследник на всичко (1:2) е пълен домакин и властен 
разпоредител в църквата Божия, която е Негов собствен дом. Егоже (т. е. на Христос, 
Син Божи) домъ мы есмы, аще дерзновение и похвалу упования даже до конца известно 
удержимъ. С тия думи апостолът иска да поддържа отпадналото мъжество на някои 
християни от евреите, които под натиска на еврейския фанатизъм започнали да се 
колебаят духом и да проявяват отново склонност към еврейството. 
 Ст. 7-19. Току-що завършената по-горе реч за посланичеството на Мойсей дава 
на апостола повод от историята на същото Мойсеево служение да извлече за своите 
читатели няколко силни нравствени увещания. Станали участници в небесното звание 
и отдали се на водителството на Христос, Който бил първообраз на Мойсей, 
християните трябва твърдо да запазят до край своето дръзновение и упование, без да 
гледат на всички изкушения от враговете Христови. В този случай за новозаветния 
Израил трябва да служат като пример онези твърди и крепки по дух израилтяни от 
времената Мойсееви, които през цялото 40-годишно странстване не изгубили своята 
вяра и се удържали от ропот (такива са например Иисус Навин и Халев), без да гледат 
на всички изкушения и бедствия в пустинята. А понеже на нас не е известно 
продължението на нашия земен живот, то дондеже днесь нарицается, (докато може да 
се говори “днес”), т. е. през цялото настояще време и през всяка минута на неговото 
течение, приближаваща ни до нашето небесно отечество, ние трябва да бъдем нащрек, 
да не би някак да се измамим от нещо грешно, да не отстъпим от живия Бог, да не се 
увлечем до ропот подобно на вехтозаветните евреи, и да не дойдем до сърдечно 
ожесточение. Чрез вяра и послушание на Божия глас ние можем да влезнем в Божия 
покой (както избраните от евреите), а чрез неверие да се лишим от него (подобно на 
изпълнените с ропот и неповярвали евреи). 
 Гл. 4, ст. 1-2. Съботствоването (времето на покоя) в живота на евреите имало 
многоразлично осъществение. Имало дни на обикновено (седмично) съботствоване и на 
великопразнично (пасхално). Имало и години съботни (седмични) и юбилейни (през 
седем седмини години), когато различни страдалци получавали различни видове 
улеснения и 
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милости. Но пророк Давид предсказал за особено, тайнствено съботствоване 
(месианско), най-пълно и вечно. Прилагайки това пророчество към християнството, 
апостолът увещава евреите да се възползват от това свято обетование за вечното 
съботствование, и при това - с бързина, за да не окъснеят, докъдето не е настъпило то в 
другата си част, в която не ще могат вече да пристъпят онези, които не са 
предварително приготвени за това. А това приготвяне се заключава във вярата, за 
възприемане на която, апостолът и възбужда човешките сърца. Този призив напомня от 
части притчата Христова за повиканите на вечеря и отчасти притчата за момите, които 
щели да срещнат жениха - Христос, идещ да съди всички преди началото на вечния 
покой за едни, и на вечното мъчение за други. “И ние сме получили благовестие 
относно бъдещите блага, както и те предобразователно за обетованата земя. Но то ще 
бъде съвършено безполезно за нас, ако ние също така не повярваме и не отложим всяко 
малодушие, подобно на онова, както и на тях слушането не принесло полза” 
(Теофилакт). “Нужно е не само слушане, но и послушание, нужно е не само да 
слушаме, но и да повярваме, да смесим чутото с вяра” (Евтимий Зигабен). 
 Ст. 3-9. Апостолът сравнява две маста от вехтозаветното Писание, където се 
говори за Божия покой, именно - псалом 94, ст. 11: “Аз (т.е. Господ) заклех се в гнева 
Си, че те (роптаещите и невярващите евреи при Мойсей) не ще влязат в Моя покой”, и 
Бит. гл. 2, ст. 2: “и почина си Бог в седмия ден от всички Свои дела”. Апостолът 
забелязва, че в първото място Бог употребява бъдеще време за Своя покой “не ще 
влязат в Моя покой”, като че ли и Сам Той още не е приготвил и не е намерил този 
покой, та да биха могли да влязат в него израилтяните; а между това от второто място 
се вижда, че Бог вече отдавна е влязъл в Своя покой, именно след свършване делата на 
творението. Следователно, бъдещото време Той употребява не за Себе Си и не за 
вечното Свое същество, а за израилтяните, и за тях собствено говори, че те не ще влязат 
в Неговия покой. Но трябва още да се забележи, тълкува св. апостол, че клетвените 
Свои думи за израилтяните Господ говори не чрез някого другиго, а именно чрез 
Давид, който живял дълго време след завладяването на обетованата земя от евреите. 
Следователно, ако би под Свой покой Господ бе разбрал само обетованата земя, то Той 
би се изразил чрез Давид вече в минало време за евреите, например така: “те не 
влезнаха в Моя покой, както и Аз им се заклех”. Чрез това именно, че покоят Божи 
трябва да разбираме във висш и духовен смисъл, и се обяснява 
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според апостола бъдещото време в пророческите думи на Давид: “не ще влязат в Моя 
покой”. Но понеже на някои остава още (понеже убо лишени нецыи - ejpei; ou/\n 
ajpoleivpetaiv tinaV) да влязат в този висш Божи покой, а ония, на които преди бе 
възвестено, не влезнаха въ него поради непокорностъ, то още Господь определя 
известен день “днесъ”, говорейки за израилтяните в същия псалом, по същия повод и 
чрез същия Давид така: днесъ, аще гласъ Его услышите, не ожесточите сердецъ 
вашихъ! … Ако би Иисусъ Навинъ - отново забелязва апостолът - бе имъ доставил 
покой, т. е. ако би под Божи покой да се разбираше само обетованата земя, завоювана за 
израилтяните от Иисус Навин, то не щеше да бъде казано следъ туй за другъ день. Ето 
защо - заключава св. апостол, - за Божия народ още остава съботството, т.е. истинно 
вярващите и предани на Христос Спасителя израилтяни ги очаква някакво друго 
необикновено и духовно успокоение в Бога. 
 Ст. 10-11. Съботствоването на Божиите избраници имало различни периоди или 
времена. Такива времена били, например, когато евреите влезнали в обетованата земя и 
когато, след щастливото царуване на Давид, се наслаждавали от благата на света. Но 
всички тези времена на мир и покой са несравними с онези безмерно по-големи и по-
висши мир и покой, който се открили в деня на дохождането на Царя на мира - 
Христос. Тези времена се продължават до сега, и ще завършат с ново, вечно 
съботствоване, в което вече не могат да вземат участие онези, които не влезнали в 
Божия дом по-рано, преди още да е настъпил великият ден на вечната Божия събота, в 
която невярващите също така не могат да вземат участие, както не могли да участват в 
празнуването деня на най-великата от всички съботи - Пасхата, онези, които с нещо се 
били осквернили преди това или изобщо не се били приготвили за тържеството според 
закона за това. Божият народ - евреите преди били участници в свещените дни на 
съботство. А сега кой е този народ? Това са онези, които влязат в новия, даден на 
християните покой. Затова пак апостолът подбужда своите читатели да възприемат 
християнството, което е успокоение от всякакъв род суети и измамвания от греха, да се 
отрекат от себе си и да предадат на Бога, Който след многоразличното шестдневно 
творение също така се успокоил, т. е. като, че ли отново влязъл в Себе Си, като 
започнал да се наслаждава чрез съзерцаване блаженството на новосъздадените Свои 
творения. 
 Ст. 12-13. Живо бо слово Божие, и действенно, и острейше паче всякаго меча 
обоюдуостра. Частицата бо указва 
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на причинната връзка на тези апостолови думи с неговите предишни. Ап. Павел 
привежда тук основание, защо лесно може да се изпълни над непослушалите Христос 
онази страшна угроза, за която той каза по-горе. Именно затова, че тази угроза излиза 
от устата Божи, а словото Божие е живо и действено, а не мъртво, т. е. не остава без 
изпълнение, то непременно дава онова, което обещава, и произвежда онова, с което 
застрашава. Грозната и наказваща сила на словото Божие, изобличаваща най-тайните 
помисли и скрити движения на човешката душа (проходящее даже до разленеия души 
же и духа, членовъ же и мозговъ), се сравнява у апостола с двуостър меч, от край до 
край пронизващ престъпника. 
 

ІІ. Иисус Христос със Своето първосвещенство  
превъзхожда вехтозаветните първосвещеници (1:14; 8:6). 

 
1) Свещенство Христово и свещенство левитско (4:14; 5:10). 

 
Най-важното предимство на вехтозаветната религия било първосвещеническото 

служение на Аарон и неговите синове. Апостолът обръща особено внимание на това 
служение и доказва, че и в това отношение Иисус Христос превъзхожда всички 
първосвещеници. Така, Той е изкусен във всичко, освен в греха, щото ние да имаме 
най-верен достъп към престола на благодатта (4:14-16). Древните първосвещеници 
били длъжни да принасят жертви не само за чуждите, но и за своите грехове, а Иисус 
Христос е чужд за греха (5:1-3). Първосвещениците се избирали измежду обикновените 
хора и били поставяни също от хората: Иисус Христос бил Божи Син и получил 
първосвещенство не по чина на Аарон, но по чина на Мелхиседек (4-10). 

Гл. 4, ст. 14. Имуще убо архиереа велика, прошедшаго небеса, Иисусъ Сына 
Божия. В тези малко думи се излага същността на ап. Павловото учение за 
първосвещеническото достойнство на Иисус Христос. Той се нарича първосвещеник 
велик сравнително с първосвещениците на еврейския народ, понеже минал дори в 
небесата, към Бога, към Когото еврейският първосвещеник влизал веднъж в годината в 
Светая Святих, и то не пред Самия Бог, недостъпен за човешките очи, а само пред 
мястото, където се явявала Неговата слава. Той станал първосвещеник не затова, че 
произлизал от рода на Аарон, но затова, че бил Син Божи. 

Ст. 15. Но искушена по всяческимъ по подобию, (но Който, подобно на нас, е 
изкусен във всичко), кроме греха. Иисус 
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Христос се подложил на всевъзможни страдания, щото по такъв начин да има 
възможност да цени и разбира страданията и немощите на хората. 
 Ст. 16. Да приступимъ убо съ дерзновениемъ къ престолу благодати. Пред 
апостола се представя образът на вехтозаветния първосвещеник, как той в деня на 
Очищението влизал в Светая Святих пред очистилището, което служело за престол 
Божи и източник на благословения за Божия народ. С това очистилище апостолът 
сравнява Иисус Христос и Го нарича престол на благодатта. 
 Гл. 5, ст. 1-4. Отъ человекъ приемлемъ - измежду човеците избиран. Чертите на 
всеки първосвещеник, избиран измежду човеците, са: 1) той за хората се поставя на 
служение Богу, и главното дело на туй служение е - да приноситъ дары и жертвы за 
греховете на хората; 2) да бъде склонен да снизхожда на грешните (невежествующимъ) 
и заблуждаващи се хора, и поради това не само за народа, но и за себе си е длъженъ да 
принася жертви за грехове; 3) първосвещеническата чест той трябва да възприеме не 
самъ отъ себе си, но непременно отъ Бога, като повикан от Него, подобно на Аарон. 
 Ст. 5-8. Апостолът доказва присъствието на всички тези черти в Христос, като 
започва от последната. Призванието на Христос към първосвещенство той доказва с 
пророческите думи на псалмопевеца, които са като, че ли към Него отправени възвания 
от Небесния Отец: Сынъ Мой еси Ты, Азъ днесь родихъ Тя (Пс. 2:7). И още: Ты еси 
священникъ во векъ по чину Мелхиседекову (Пс. 109:4). А втората черта на Иисусовото 
първосвещенство, т. е. Неговата състрадателност към хората и Неговото 
посредничество между хората и Бога, апостолът указва в това, което Христос извършил 
и изпитал Сам во днехъ плоти Своея (във време на земния Си живот), бидейки обложен 
с човешка немощ. А какво е това именно? Ето думите на апостола: иже (т. е. Христос) 
воъ днех плоти Своея, моления же и молитвы къ могущему спасти его отъ смерти, съ 
воплемъ крепкимъ и со слезами принесъ. Очевидно е, че св. ап. Павел указва тук на 
онези вопли и сълзи за помощ, които проливал Господ Иисус Христос пред Своя Отец в 
Гетсиманската градина, просейки, ако е възможно, да Го освободи от чашата на 
страданията. Тези вопли свидетелствали за причастността на Христос - 
Първосвещеника към немощите човешки. Можем при това да приемем, че тук се указва 
и на друга молитва, с която Той се е молил за вярващите, щото никой от 
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тях да не загине, и която поради това се нарича първосвещеническа молитва. И 
услышанъ бысть отъ благоговеинства (за Своето благоговение, т. е. заради Неговото 
послушание и преданост на волята на Небесния Свой Отец). А в какъв смисъл бил чут 
Христос - Първосвещеникът? Не в смисъл на Своето спасяване от смърт, понеже за тази 
смърт и дошъл Сам доброволно; а знамение на чутата молитва на Христос бил 
пратеният към Него от Небесния отец ангел Господен за укрепяване (Лука 22:43). Аще 
и Сынъ бяше, обаче навече отъ сихъ, яже пострада, послушанию, т. е. чрез страданията 
навикнал на послушанието. С тия думи се обозначава жречеството Христово 
(първосвещеничеката черта); понеже претърпените от Христос кръстни страдания за 
хората били онази велика и умилостивителна за тях жертва, предобраз на която 
служели многобройните и многократни жертви на първосвещениците, принасяни за 
хората във Вехтия завет. 
 Ст. 9-10. Тук се изтъква също така жреческа черта на Христовото 
първосвещенство, Неговото всесилно посредничество и спасително ходатайство за 
хората пред Бог Отец. Совершившись, т. е. като достигнал най-съвършена слава на 
небето чрез Своите земни страдания, Той станал причина за спасението на всички 
послушни Нему хора; понеже, като се приближил в човешко естество до самия престол 
на Небесния Отец, Той естествено станал всесилен Ходатай за хората. 
 

1) Укори и увещания (5:11; 6:12). 
 

Като се докоснал до учението за първосвещеническото служение на Иисус 
Христос, ап. Павел с укор забелязва, че неговите читатели, ръководещи се от своите 
чисто юдейски възгледи, не са способни да изслушат и приемат туй важно учение, че за 
тях е нужна още мека храна, като за деца (5:11-14). Но без да гледа на това, той се 
решава да започне разкритието на това учение, оставяйки за известно време зачатъците 
на християнското учение и считайки невъзможно да призовава към покаяние онези, 
които отпаднали вече от Христос (6:1-8). Такова отпадане впрочем той не приписва 
тям, понеже е уверен, че Бог няма да ги допусне до това, щото те да изгубят своя труд, 
и желае, щото те да подражават в търпението на наследниците на обетованието. 

Гл. 5, ст. 11-12. О немже (т. е. за първосвещенството на Иисус Христос) многое 
намъ слово (много би трябвало да говорим) и неудобь сказаемое глаголати (но трудно е 
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да се изтълкува)… Ибо должни суще быти учители летъ ради (поради времето, 
възрастта духовна), т. е. отдавна би  следвало да бъдете учители на другите, вие евреите 
обаче паки требуете учитися, кая писмена начала (ta; stoicei`/a th̀V ajrch/`V - началните 
елементи, първите букви) словесъ Божиихъ, т. е. вас става нужда пак да учим на 
начатъците на краткото християнско учение, с които обикновено се оглашават 
новоприсъединилите се изповедници на името Христово. По-долу апостолът пояснява, 
какви са тези зачатки на Христовото учение, а някои от тях дори направо изброява (6:1-
2). 
 Ст. 13. Всякъ бо причащаяйся млека неискусен слова правды: младенецъ бо есть. 
Т. е. словото за началото и източника на истинската праведност, както твърдата храна 
за младенците, трудносмилаемо е за евреите, които привикнали да търсят оправдание 
от закона, а не от вярата; но по своята същност не по-леко затруднение за еврейското 
разбира заключавало в себе си и апостолското обяснение на различието между 
свещенството Аароново и Иисус Христово. 
 Гл. 6, ст. 1-2. Темже оставльше начала Христова слово, на совершение да 
ведемся - поради това, като оставим начатъците на Христовото учение, да побързаме 
към съвършенството. Наглед наопаки би трябвало да постъпи апостолът, т. е. с 
младенците по вяра да се заеме именно с зачатъците на Христовото учение. Но 
апостолът нарича евреите младенци само в укорителен смисъл, тогава когато всъщност, 
по неговите пак думи, те могли да разберат и най-съвършеното християнско учение. 
Едно само било несъмнено за апостола, че те трудно и бавно ще го разбират вследствие 
на своите национални предразсъдъци, така че ще се поискат настойчиви и подробни 
обяснения; но това вече не е непобедима пречка и апостолът се надява да я преодолее с 
Божията помощ. И сие сотворимъ, аще Бог повелитъ - говори той малко по-долу (ст. 
3). Не паки основание покаяния полагающе отъ мертвыхъ делъ… - да не почнем отново 
да слагаме основание на обръщението от мъртвите дела и вярата в Бога, на учението за 
кръщенията (Христовото и Йоановото), за възложението на ръцете, за възкресението на 
мъртвите и за вечния съд. Изброяваните от апостола предмети и са, разбира се, онези 
зачатъци на християнското вероучение и онези членове на вярата, които влизали в 
състава на краткия символ при апостолите и на които били обучавани новообърнатите 
християни, младенци в Христовата вяра. 
 Ст. 4-6. Не возможно бо просвещенныхъ единою… и отпадшихъ паки обновляти 
въ покаяние. По повод на тези 
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бележити думи на ап. Павел възниква общ въпрос относно нравствената невъзможност 
за някои хора да се възвърнат по пътя на истината и добродетелта, или, по израза на 
апостола, да се обноятъ чрез покаяние. Как е възможно и как се образува подобно 
състояние? Първият отговор е този, че ние не можем съвършено да разберем това. 
Колкото и да е голяма злобата и гордостта на самия дявол, но и неговата невъзвратна 
неразкаяност за нас е непостижима, понеже се представя съвършено противоестествена; 
не може пък той да не разбира, че води съвършено неравна борба с Бога за своя 
собствена гибел, и все пак упорства, - а това е непостижима за нас тайна, както и 
самото появяване на злото в света. Още по-малко ние можем да постигнем 
безвъзвратното ожесточение на хората и невъзможността за някои от тях да се покаят. 
И самото Писание не ни разяснява тази тайна, а само я потвърждава. Иисус Христос 
нарекъл състоянието на неразкаяност хула противъ Духа Светаго, която няма да се 
прости нито в тоя, нито в бъдещия живот (Мат. 12:31-32). Разбира се, не поради 
недостиг от Божие милосърдие не ще се прости тази хула, а именно поради онова 
сатанинско ожесточение и упорство против истината, което само не иска да хване 
простиращата се десница на милосърдния Бог. Ние можем само да наблюдаваме закона 
на това ужасно явление, - и този закон винаги се повтаря един и същ: колкото е по-
високо по своите духовни способности и сили нравствено-свободното същество, и 
колкото от по-голяма височина става неговото нравствено падение, толкова по-дълбоко 
бива това падение и толкова по-малко остава за такова паднало същество възможност 
да стане и да се издигне на предишната висота. С това се обяснява ожесточеното 
упорство на Христовите врагове - фарисеите и книжниците, не чували и, без да гледат 
на безбройните чудеса на Спасителя и Неговото високо учение, довели Го до разпъване 
и дори на кръста се ругаели над Него; тогава когато разбойниците, митарите и 
блудниците се каели за греховете си и Го признавали за Син Божи и Спасител на света. 
В този именно закон на нравствено-психологичния живот ние намираме обяснение и на 
ап. Павловите думи за вероотстъпниците. Не лекомислените, не случайните и 
повърхностни хора от този вид той разбира, а - просвещенныхъ и вкусившихъ дара 
небеснаго, т. е. стигналите до съзнателно убеждение в истинността на християнството и 
вече изпитали върху себе си неговите спасителни плодове, т. е. оправданието пред Бога 
и освещението на своите души; след туй: бывшихъ (станалите) причастниковъ Духа 
Святаго, т. е. осенените от Неговата 
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благодат в тайнствата кръщение и миропомазание и получили многообразни дарове на 
чудотворби (І Кор. гл. 12); и още вкусившихъ благаго глагола Божия и силь будущаго 
века, т. е. усетилите сладостта на божествените обещания за блажената вечност и дори 
предвкусилите това блаженство. Ако след всичко това става падението на тези хора в 
смисъл на отпадане от Христос, то наистина тяхното състояние може да бъде само 
безнадеждно, и да се обновяват такива хора чрез покаяние вече е невъзможно, поне за 
такива хора чрез покаяние вече е невъзможно, поне за човешките сили. Апостолът 
справедливо оприличава нравственото състояние на такива хора на развалена почва, 
която впива многократно слизащия върху нея дъжд, а произвежда все пак тръни и 
бодили. Такава земя, - казва апостолът, - е негодна и близка до проклятието, краят на 
което е изгаряне (6:7-8). Впрочем за евреите, до които пише послание, апостолът се 
надява, “че те са в по-добро състояние, макар той и да говори така”; ето защо, той ги 
поканва търпеливо да се трудят за своето спасение, като им посочва за пример онези, 
които вече са получили наследство по обетование и под които апостолът могъл да 
подразбира Авраам и другите патриарси. 
 

2) Учение за Христовото първосвещенство  
по чина на Мелхиседек (6:13; 8:6). 

 
 Връщайки се към онзи съвършен предмет, който евреите с труд могли да 
разберат, именно, към първосвещеничеството на Иисус, апостолът обръща внимание на 
онова, че това първосвещенство Бог обещава на Христос с клетва, както с клетва е 
дадено обетованието на Авраам (6:13-20); първосвещенството се дава по чина на 
Мелхиседек, а Мелхиседек и със своето собствено име, и с името на своя град, и с 
нямането родословие се представя за лице вечно, подобно на Сина Божи и, 
следователно, по-горно от Авраам, който сам признавал това превъзходство на 
Мелхиседек над себе си, като му дал десетина и получил от него благословение (7:1-8). 
Чрез това Авраам, така да се каже, заставил своя потомък Левия, родоначалник на 
вехтозаветното свещенство, да признае превъзходството на Мелхиседековото 
свещеничество (9-12). От друга страна, превъзходството на Христовото свещеничество 
се открива от онова, че Иисус произлизал не от Левииното племе, а от Юдиното, от 
което никога нямало свещеници, и получил свещенство не по правото на произход, но 
по силата на вечния живот (13-17). Вследствие на това и предишното свещенство и 
предишните свещеници, като недълговечни, са отменени; тяхното място е заето от 
непреставащото свещенство и от 
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вечния и безгрешен Първосвещеник, Който нямал нужда да повтаря жертвите и да 
очиства някакви Свои грехове (18-28). Този първосвещеник се възкачил на небето и 
служи в небесната скиния, а не в земната, и самото Негово служение е много по-
превъзходно от земното служение, до колкото Новият завет е по-добър от Вехтия (8:1-
6). 
 Гл. 6, ст. 13. Аврааму обетовая Богъ. Имайки предвид да покаже 
действителността на Христовото първосвещенство, апостолът указва на това, че то е 
обещано на Него с клетва; а колко са непреложни Божиите обетования и клетви, това 
достатъчно потвърждава примерът на Авраам. 
 Ст. 16. Человецы бо большимъ (вм. высшимъ) кленутся, и всякому ихъ 
прекословию кончина во извещение клятва есть (човеците с висшето се кълнат и 
клетвата е, която удостоверява и слага край на всеки техен спор). Силно изобличение на 
квакерите и толстоиските, които съвършено отхвърлят употребата на клетвата в 
живота. Още по-силно е това изобличение в нататъшните думи на апостола за Бога, 
Който, желаейки по-добре да покаже на наследниците на обетованието 
непреложностьта на Своята воля (ст. 17. Например на Авраам, че той ще стане баща 
на много народи), употребил за средство клетвата; и, понеже не могъл съ нищо по-
висше да се кълне, клелъ се въ Самия Себе Си (ст. 13). Макар тук апостолът и да не 
разглежда специално клетвата, но косвено дава решение на въпроса за нея. Защото, ако 
на хората не бе позволено да употребяват клетвата, като нещо грешно, тогава Господ за 
тях никога не би я употребил, и нито Авраам, нито Исаак, нито Яков в нищо не би взел 
да уверява с клетва, - обаче Господ правел това. Сам Бог Отец, за да увери хората, се е 
клел за вечното първосвещенство на Своя Син (Пс. 109:4). 
 Ст. 18. Да двема вещьми непреложными… крепкое утешение имамы. 
Неизменността се отнася към обетованието и клетвата. Апостолът ги прилага към 
християните и с туй иска да ги утеши. Той говори, че Бог давайки обетования на 
Авраам, в неговото лице дал обетования и на нас, като истински потомци на Авраам по 
вяра (Римл. 4:12), и обещавайки на Иисус Христос първосвещенство с клетва, Бог чрез 
това самото ни уверява във вечното спасение, което ние получаваме чрез това 
свещенство (Евр. 7:19-20). 
 Ст. 19. Еже (се разб. упование) аки отву имамы души. Надеждата се уподобява 
на котва, която се хвърля в  
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морето и е толкова по-надеждна, колкото по-дълбоко се заравя в земята. Така и 
надеждата е толкова по-силна, колкото по-дълбоко прониква. А за нея най-дълбокото и 
твърдо основание е неизменността на Божиите обетования и клетва. Ето защо 
апостолът и говори, че тя (т. е. ние с нея) прониква в най-вътрешното светилище на 
небето след Христос, Който получил от Бога клетва за това, че Той ще бъде вечен 
първосвещеник. И като първосвещеник Той и влязъл в това Святое Святих, където не е 
прониквал никой друг, освен Него. 
 Гл. 7, 1-2. Сей бо Мелхиседекъ, царь Селимский, священникъ Бога вышняго… В 
Битие гл. 14, ст. 18-20 се разказва, че след връщането на Авраам от победа над петте 
ханаански царе него срещнал с хляб и вино Мелхиседек, цар Салимски, който в същото 
време бил и свещеник на Бога Вишни и благословил Авраам от името на Бога. Авраам 
пък му дал десетината от придобивката, взета чрез победа във войната. Повече не 
срещаме никакви сведения за лицето на Мелхиседек. Но многознаменателната негова 
среща с Авраам не е забравена в историята на избрания народ. Неговото име 
(Мелхиседек - цар на правдата), името на неговия град (Салим - мир; цар Салимски - 
цар на мира), неговото царско достойнство и свещеническо служение, благословението 
дадено на Авраам и самата тайнственост, с която той се явява и изчезва в историята на 
Авраам, - всичко това правело неговото лице важно, свръхестествено. Псалмопевецът 
(Пс. 109:3), изобразявайки Месия като вечен свещеник, Го нарекъл иерей по чину 
Мелхиседека. В настоящата глава ап. Павел подробно разкрива това подобие, като 
представя Мелхиседек за точен предобраз на Иисус Христос. 
 Ст. 3. Безъ отца, безъ матере, безъ притча рода (ajgenealovgohtoV - без 
родословие). В действителност, щом своето първосвещенство Мелхиседек получил 
непосредствено от Бога, и никой от неговите прадеди не бил облечен с него, а също 
така и към неговите потоци не минало, то в това отношение той бил като че ли без 
родители и без синове - наследници. Затова именно, по забележката на апостола, и в 
самата свещена история Мелхиседек, независимо от своята историческа важност, се 
изобразява като личност усамотена и съвършено уединено стояща - без родство, без 
племе и родословие. Уподобленъ же Сыну Божию (т. е. Мелхиседек). Наистина щом 
обетованият Месия, трябвало в предназначено време да се яви на земята и като велик 
първосвещеник, низвеждащ върху хората небесно благословение, и като цар на 
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царството на добродетелта и правдата, и като виновник на мира, и като Син Божи по 
естество, то Бог и облякъл с първосвещеническо достойнство един от ханаанските царе, 
именно Мелхиседек, царя на Салим, щото той и със своето име, и със своя царски сан, и 
със своето необикновено първосвещенство, което никой нямал нито преди, нито след 
него, да предизобрази всичко онова, което щяло някога да се открие по най-съвършен 
начин в лицето на Господ Иисус Христос. Пребываетъ священникъ выну (т. е. 
Мелхиседек), - но не в своето собствено лице, а в лицето на Иисус Христос, своя 
първообраз. Сам Мелхиседек твърде отдавна се поминал, и първосвещенствал само в 
краткия промеждутък на своя земен живот: но понеже неговото свещенство имало да се 
преобразува в най-висшето и всесъвършено свещенство на Иисус Христос, което е 
вечно, то апостолът и казал, че Мелхиседек, в Христос Иисус, пребъдва свещеник 
завинаги (ср. ст. 8). 
 Ст. 4. Видите, еликъ сей. Десетината се е давала на по-старите, на царете и на 
свещениците. Мелхиседек, който наглед нямал никакво отношение към Авраам 
победителя, получава от него десетина. Ако бил велик родоначалник на Божия народ - 
Авраам, то, - разсъждава апостолът, - колко велик трябвало да бъде онзи, пред когото 
той признал себе си за подчинен. 
 Ст. 7. Меньшее (в смисъл на меньший) отъ большаго благословляется. 
Благословение собствено означава изразяване добри желания, с които впрочем в 
действителност не се предава още нищо на благославяния, понеже изпълнението на по-
голямата част желания не е във властта на човека. Да благославя може Един Бог, у 
Когото думата и делата са неразлъчни. Но и човек може да дава благословения по 
отстъпените нему права от Бога; само, че в този случай благословението се дава чрез 
името Божие. Мелхиседек, свещеник на Вишния Бог и, тъй да се каже, представител 
Божи на земята, чрез името Божие благославя Авраам. В това апостолът вижда друга 
превъзходна черта на Мелхиседек, черта не само като на обикновен властител, но и 
като на особа със свещен сан, с права да дава свещеническо благословение. Авраам, 
макар да бил родоначалник на последващото левитско свещенство, не бил облечен с 
такова право и, като благославян, бил без всяко съмнение по-долен от благословилия го 
Мелхиседек, - по-долен и подчинен с цялото свое левитско потомство. 
 Ст. 8-10. Левий, родоначалник на левитското свещенство, още не роден във 
времето на Авраам, в лицето 
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на своя прадядо, също така почел Мелхиседек, на когото била дадена тогава десетина 
от Аврааам, по образа на която била установена после и левитската десетина. 
Десетината били като че ли някакво възнаграждение за благословението. Затова 
почитателите на левитското служение трябва два пъти повече да почитат 
Предобразувания от Мелхиседек, защото чрез благословението на Мелхиседек се 
извършват приношенията на левитите, а в неговия пълен образ - Христос, получават 
всичката си ценност според цената на кръвта, пролята от нашия Спасител за всички. 
 Ст. 12. Прелагаему бо священству по нужди и закону пременение бываетъ - 
понеже с промяната на свещенствот необходимо е да стане промяна и на закона. 
Апостолът насочва своята реч към онова, щото да покаже несъвършенството и 
невечността на Мойсеевия закон, и основава доказателствата си на това, че сам Бог 
нарича Мойсея йерей по чина Мелхиседеков, а не Ааронов. Ако пък е нужен друг 
свещеник, то бившите до тогава свещеници, са несъвършени и трябва да бъдат 
отменени; а с отмяната на свещенството, необходимо се отменя и законът, който най-
тясно е свързан с указаното свещенство. 
 Ст. 16. По силе живота неразрушаемагно. Първосвещенство е обещано на 
Месия не по закона, не по правото на произход, а според това, че той могъл да живее 
вечно. 
 Ст. 18-22. Законът трябвало да бъде отменен, понеже се открила (към времето на 
Месиевото идване неговата немощност и безполезност; той нищо и никого не довел до 
съвършенство, така че надеждата човешка за приближаване до Бога поискала и ново 
основание и по-крепко уверение от страна на Господ Бог. Това основание и се открило 
в новия по-добрия заветъ на Бога с хората, поръчитель на който станалъ Иисусъ, а 
уверението се открило в клетвата, с която Господ заключил този Свой завет с хората и 
устроил ново по-добро свещенство. Всичко това се случило пак съгласно с думите на 
Писанието за вехтозаветния Христов предобраз Мелхиседек. 
 Гл. 8, ст. 1. Но най-главното (глава же о глаголемыхъ), по бележката на самия 
апостол, в Христовото първосвещенство е онова, че Той седнал отдясно на престола на 
величието на небето, т. е. Своето служение извършва не в земен храм и не в земно 
светилище, но на небето (виж 1:3), и скинията, в която той извършва Своите 
свещенодейстивя, е създадена не от човешки ръце, а от Самия Господа. Под скиния 
апостолът тук разбира очевидно църквата Господна, състояща из необозримия сонм 
спасявани чрез вярата в Христос Иисус. 
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 Ст. 3. Темже потреба имети что и Сему (на Иисус Христос) еже принесетъ (на 
небето) - а затова нужно било, щото и Той също така да има, що да принесе. А що 
принася в жертва Христос на небето? Туй небесно жертвоприношение се състои в това, 
че Христос непрестанно ходатайства за нас пред Своя Небесен Отец, сочейки на онази 
еднократна и велика жертва, която принесъл Той на земята, бидейки заклан на кръста. 
 Ст. 4. Аще бы бо былъ на земли, не бы былъ священникъ. Защо именно Христос, 
ако би останал на земята, не би бил и свещеник при съвместното жречество на 
левитските свещеници? Апостолът указва пътя за решението на този въпрос със своята 
бележка, че онези свещеници принасят дарове по закона, а Христос, се подразбира, не 
би имал тази законност, и никой не би признал Неговите свещенически права. 
Действително, Той нямал нито левитски произход, нито посвещение. Освен тази 
формална и, тъй да се каже, юридическа причина, имало и друга, която се е 
заключавала в същността на едното и другото свещенство - Христовото и левтиското. 
За това апостолът говори в следния стих. 
 Ст. 5. Иже (т. е. земните свещеници по чина Ааронов) служатъ образу и стени 
(на сянката) небесныхъ… Т. е. ако Мойсеевата скиния, с всички подробности на своето 
устройство, имала само символично значение, и била, така да се каже, 
предобразователна сянка на други висши предмети, открити на Мойсей на синайската 
планина, и ако цялото вехтозаветно богослужение при скинията с неговите жертви - 
своя истински смисъл трябвало да намери в жертвата Христова; то как могъл Христос 
да продължава това символично и предобразователно богослужение, когато в Него 
именно Самия и се осъществили всички вехтозаветни предобрази и символи? Защо и 
къде били нужни образите и сенките на предметите, когато дошла самата 
действителност и се явили самите предмети? Така невъзможно било за Христос, след 
свършване Своето месианско дело, да остане да свещенства на земята по юдейския 
закон. 
 

ІІІ. Сравнение на двата завета (8:7; 10:18). 
 

 От разглеждане на високото достойнство на установителя на Вехтия завет - 
Иисус Христос, се открива само по себе си високото достойнство и на самия завет. 
Оставало още да се сравнят двата завета, щото по-нагледно да се покаже 
несъвършенството на Вехтия завет и превъзходството на новия. Апостолът пристъпва 
към туй, като започва със свидетелството на самия Вехти Завет, и привежда  
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бележитото изречение на пророк Еремия, чрез когото Господ обявява на израилския 
народ Своето намерение да сключи с него нов завет, като вложи законите в мислите и 
сърцата на хората (8:7-13). След това, разглеждайки устройството на скинията и на 
извършвалото се в нея богослужение, апостолът намира, че те били само образ на 
настоящия земен живот и могли да имат само временно значение (9:1-10). Но съвсем не 
такъв е първосвещеникът на новия завет и Неговата скиния. Тук влиза Иисус Христос 
със Своята собствена кръв, а там била кръвта на телците и козлите; и ако кръвта на 
животните могла да доставя очищение, то толкова повече може него да достави кръвта 
на непорочния Христос, Който умрял за това, щото да получи сила даденото на 
вярващите обещание, че те ще наследят вечно спасение (11-17). Там самото светилище 
изисквало освещение чрез кръвта на завета, а тук за неръкотвореното светилище това 
не е нужно. Там първосвещеникът ежегодно и многократно влизал с чужда кръв в 
Светая Светих; а тук Христос веднъж за винаги със Своята кръв влязъл, и не в 
светилището, а в самото небе (18-28). Там не могли да получат очищение на греховете, 
макар да принасяли многобройни жертви; тук Христос вместо жертви и всесъжения, 
приема тяло, за да го принесе в жертва за нашите грехове, - и Бог вече предварително 
обещава да не вспомня греховете; следователно, унищожава необходимостта да се 
повтарят жертвоприношенията за тях (10:1-8). 
 Гл. 8, ст. 7-13. Желаейки да смекчи за чувството и слуха на евреите суровата 
присъда за Вехтия завет, ап. Павел с особена подробност предварително привежда 
думите на пророк Йеремия за настъпването на желаните времена на Новия завет, а 
после деликатно и меко заключава: с пророчески думи за Новия завет Господ показалъ 
ветхостьта на първия; а вехтеещото и стареещото е близко до изчезване. 
 Гл. 9, ст. 1. Имяше убо первая скиния (hJ prwvth skhnh). В много ръкописи стои hJ 
prwvth, поради което в някои преводи стои: первый заветъ. Св. Златоуст също така чел 
само h` prw,th, - и подразбирал думата diaqh;kh (заветъ). Контекстът потвърждава това 
четене. 
 Ст. 4. Злату имущу кадильницу. Тук е думата за кадилницата, с която 
първосвещеникът влизал в Светая Светих в деня на Очищението и кадял с нея пред 
ковчега на завета (гл. Лев. 16:12-13). По всяка вероятност тази златна кадилница се е 
пазела в Светая Светих 
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и се е употребявала само в деня на Очищението. По описанието на ап. Павел, в ковчега 
на завета се е пазела стомна злата, имущая манну, и жезлъ Аароновъ прозябший и 
скрижали завета. Между това според свидетелството на 3 кн. на Цар. (8:9), в ковчега 
били само двете каменни скрижали, Подобно разногласие се обяснява или с това, че по 
време на внасянето на ковчега в Соломоновия храм в ковчега били само скрижалите, а 
другите предмети били вече изгубени или отделени за пазене на друго място, или че 
тези предмети и не се помествали в самия ковчег, но в специално ковчеже при ковчега, 
поради което и не са упоменати от писателя на книгите Царства. 
 Ст. 7. Единою въ лето. Се разбира един ден в годината; но в този ден 
първосвещеникът влизал няколко пъти: най-малко - два пъти, като се съди по 
описанието в кн. Левит (16:1-34), а по мнението на талмудистите - четири пъти. 
 Ст. 8. Сие являющу Духу Святому (с такова устройство на скинията и с това 
положение на вехтозаветното жречество Светия Дух показва чрез битописателя 
Мойсей), яко не у явися святыхъ путь, (че още не е открит пътят за светилището), еще 
первый скинии имущей стояние (до когато стои предишната скиния), т. е. през цялото 
продължение на ветхия завет небето било закрито и недостъпно за хората; иначе 
казано, хората били далече от Бога и по нравственото разединение с Него и по 
непознаването на онези тайни на Божието домостроителство за спасението на хората, 
които донесе от небето и обяви в Своето евангелие Господ Иисус Христос. 
 Ст. 9. Яже притча во время настоящее утвердися (вехтозаветната скиния е 
образ на настоящото време), въ неже дарове и жертвы приносятся, не могущыя по 
совести совершити служащаго. Под настояще време апостолът подразбира онова 
време, в което писал своето послание; понеже тогава, при апостола, продължавали още 
да се принасят жертви по вехтозаветния жречески обред. С приведените тук думи 
апостолът желае да склони своите читатели, щото сега именно да поразмислят те за 
тайнственото значение на скинията; тази тайнственост и преди не била неизвестна на 
самите евреи, но напълно могла да бъде разбрана от тях само сега, когато настанал 
възможността да се съпостави осъществилата се истина с нейния предобраз, когато 
могло да се съди за християнството във връзка с юдейството.  
 Ст. 10. До времене исправления належащая. Това е времето на Месия, Който 
трябвало всичко да изправи. 
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 Ст. 11. Не сея твари, т. е. не от такова устройство, както видимата твар, а от 
духовно. Тук апостолът нарича скиния тялото Христово. Тялото на Иисус Христос, 
като скиния неръкотворна, най-съвършена, било не от такова устройство, от каквото 
вехтозаветната скиния. Затова именно юдеите не разбрали Иисус Христос, когато Той 
им казал: разрушете този храм, и Аз за три дни ще го издигна (Йоан 2:19). Това той 
говорел за храма на Своето тяло, а те мислели, че им говори за ръкотворен храм. 
 Ст. 15-17. Апостолът доказва необходимостта от Христовата смърт. Тази 
необходимост той извежда от две обстоятелства, обозначавани с гръцката дума diaqhvkh. 
Тази дума значи и заветъ - в смисъл на съюз или на желание между две страни, и 
завещание - в смисъл на посмъртна заповед или разпоредба. Разсъждението на апостола 
е такова: Христос трябвало да умре затова, че поискал да стане ходатай на Новия завет, 
т. е. посредник или примирител между Бога и хората; понеже онова, което внасяло 
разделение между хората, т. е. грехът, могло да бъде унищожено само чрез смъртта на 
ходатая и посредника. Но Той трябвало да умре още и затова, че поискал да остави на 
хората завещание, като първосвещеник на бъдещите блага (по-горе ст. 11). Тези 
завещани от Него блага са: оправданието пред Бога и вечното блаженство; а всяко 
завещание, - както отбелязва апостолът, - получава сила само в случай на смъртта на 
завещателя; следователно и Христос - завещателят трябва да умре. 
 Ст. 18. Заключителната частица темже дава да се разбере, че апостолът иска да 
обясни причината, поради която и Вехтият завет не минавал без кръв, макар 
вехтозаветната кръв да била само кръв на животни. Каква била тази причина? За какво 
била необходима кръвта от животните и как могла тя да има очистителна сила? 
Разяснението на тази тайна апостолът указва в новия завет. Той разсъждава така. 
Понеже Новият завет бил обусловен със смъртта на Ходатая между Бога и хората, 
Който действително и пролял Своята кръв в определеното време, затова и Вехтият завет 
не могъл да мине без кръв. Това значи, че вехтозаветната кръв била отражение от 
новозаветната, тя имала предобразователно значение, и макар да била само кръв от 
животни, но имала сила пред Бога поради отношението си към изкупителната кръв на 
Агнеца Божи, която някога трябвало да се пролее за човешкия род. 
 Ст. 26. Ныне же единою (а не многократно като вехтозаветният първосвещеник) 
въ кончину вековъ, во  
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отметание греха, жертвою Своею явися. Не противоречат ли апостоловите думи на 
многократното повторение на тайнството евхаристия? Ни най-малко, понеже апостолът 
говори за еднократното извършване от Христос само на кръвната жертва, а не на 
безкръвната. Тайнството на тази последната установил вече Сам Господ Иисус Христос 
единствено за спомен на Своята кръвна жертва и в знак на прекъснатото продължаване 
на онова изкупително дело, което извършил Той със Своята кръвна жертва на кръста; а 
туй било нужно за това щото хората за своето спасение да имат средство непрестанно 
да си присвояват плодовете на веднъж извършената кървава Христова жертва. 
 Ст. 27-28. Тук апостолът извежда еднократността на Христовата жертва из 
неестестността и несъобразността на предположително допускаемата нейна 
многократност. Би станало нужда, говори апостолът, Христос многократно да страда 
и да умира отъ началото на света; но това е несвойствено на човешката природа, 
понеже предстои на хората единою умрети. Затова и Христос, като станал едносъщен 
нам човек и като се решил със Своята смърт да заплати на Божието правосъдие за 
нашите грехове, само единою (веднъж) принесеся, во еже вознести многихъ грехи (т. е. 
на онези мнозина, които ще имат вяра; сравни 10:12; Римл. 5:6 и нататък). А като 
принесълъ Себе Си въ жертва и като взелъ греховете на мнозина, Христос, според 
бележката на апостола, втори път ще се яви вече не за очистване греха, който е 
очистен и не ще има място у спасените хора, - а за ония, които очакватъ Него за 
спасение. Иначе казано: Христос ще дойде втори път вече само за откриване царството 
на славата в най-тясно единение със спасените от Него хора. 
 Гл. 10, ст. 5. Темже, входя въ миръ, глаголетъ: жертвы и приношения не 
восхотелъ еси, тело же совершилъ Ми еси. Текстът е приведен от апостола буквално по 
превода на 70-те; в еврейския текст, вместо: тело же совершилъ Ми еси, стои: ушите си 
Ми продупчилъ (Пс. 39:7). От каквото и да е произлязло това разночетене, но в тях се 
изразява една и съща мисъл за безпрекословното послушание и преданост на Месия 
Христос към Небесния Отец. В старо време продупчвали ушите на онези роби, които, 
като получили право на свободно излизане от господаря, предпочитали все пак да 
останат у него завинаги да му служат, и продупчването на ушите в този случай било 
символичен знак на всецяла преданост, послушание и всякогашна принадлежност на 
господаря (Изх. 21:5-6). С тези чувства и бил преизпълнен към Небесния Отец 
Богочовекът Иисус Христос, бидейки послушен дори до смърт, а смърт кръстна (Фил. 
2:8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
548 

 
 Ст. 7. Въ главизне книжней - в началото на книгата, т. е. на кн. Битие (3:15). В 
еврейската Библия стои: въ книжния свитъкъ, от което се вижда, че псалмопевецът 
разбира не някоя отделна книга от Писанието, а целия свещен книжен свитък, в разни 
места на който било написано за пращането в света на Месия, Сина Божи. 
 

Нравоучителна част. 
 

 Подканяйки християните да вървят след Христос по открития от Него пък към 
небето, св. ап. Павел ту ги увещава към твърдост във вярата, ту им представя примери 
от вехтозаветните праведници, ту посочва примера на Самия Иисус Христос, ту 
изброява самите добродетели, които са им необходими, - и всичко завършва с 
апостолско благопожелание. 
 

Увещания към твърдост във вярата (10:19-39). 
 

 Извършеното от Иисус Христос очищение на греховете отворило пътя в Светая 
Светих, където и се повикват вярващите, но само с чисти сърца, съвест и тяло; с други 
думи - вярващите се подбуждат неотклонно да се придържат от изповеданието на 
вярата и да не оставят своето събрание, особено предвид на приближаващия се съд (19-
25); понеже ако отричането Мойсеевия закон се наказвало със смърт, то потъпкването 
на Сина Божи ще бъде наказано още по-страшно от Самия Бога (26-31). Припомняйки 
предишните подвизи на читателите и указвайки на близкото Господне пришествие, 
апостолът ги моли още малко да потърпят, за да получат велика награда (32-39). 
 Ст. 25. Не оставляюще собрания своего (ejpisunagwghvn), т. е. богослужебните 
събрания, понеже в тези събрания се предлагали назидания във вярата и любовта. 

Ст. 37. Еще бо мало елико елико (защото още малко, твърде малко), Грядый 
приидетъ. Текстът е взет от книгата на пророк Авакум (2:3-4). Названието Грядый (oj 
eJrcovmenoV) се среща и на други места във Вехтия завет (Деян. 7:13; Зах. 9:9) и винаги се 
приемало в значение на Месия (Мат. 11:3; Лука 7:19). То твърде подхожда на Месия, 
както отначалото на вековете, грядущ за спасението на хората, така и до края на 
времената, идващ да съди живите и умрелите. 
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Същността на вярата и нейните образци  

във Вехтия завет (гл. 11). 
 

Увещавайки към търпението и към вярата, апостолът обяснява, защо вярата е 
така необходима на християнина. Тя прави действително онова, което се очаква, и 
видимо невидимото, тя е произвела великите праведници на древността (1-2). 
Посредством вярата ние узнаваме, че светът е получил своето битие от Бога. Вярата 
направила угодни на Бога Авел, Енох, Ной (3-7). Чрез вярата Авраам получил 
обетование и потомство (8-16); с вяра той принесъл Исаак в жертва (17-19). С вяра се е 
спасявал Мойсей, с вяра се спасявали и евреите (20-29); с вяра е взет Ерихон и се е 
спасила Раав (30-31). Вярата действала и съдиите и в мнозина праведници, като ги 
правела непобедими в опасностите и ги подбуждала към страдания (32-40). 

Ст. 1-2. По думите на апостола, вярата е осъществение (извещение) на 
очакваното и разкритие (обличение) на невидимото. С думите извещение и обличение 
апостолът обозначава онези високи качества на истинската и непоколеблима вяра, 
които той би искал да види у палестинските евреи, и които трябва да бъдат у всички 
нас. По повод на апостолските думи за вярата блаж. Теодорит забелязва: “вярата става 
за нас око за съзерцаване очакваното и не дошлото още в битие показва го вече за 
станало. Когато всички мъртви още са в гробовете, вярата ни живописва възкресението 
и ни научава да си представяме безсмъртието в праха на тялото”. Само при тези силни и 
високи свои качества вярата и може да бъде наречена със свое име, и в нея именно, по 
израза на апостола, били свидетелстваны, т. е. с нея се прославили и угодни станали на 
Бога древните проповедници на Вехтия завет. 

Ст. 3. Верою разумеваемъ… - чрез вяра познаваме, че вековете са устроени 
посредством Божието слово, така че из невидимото произлязло видимото, - Що 
непостижимо за разума заключава в себе си сътворението на света, и що постижимо 
има в него само за вярата? Онова именно, че светът произлязъл из нищо, и при това не 
по някаква фатална необходимост, а по свободното изволение, или по Божията дума, а 
за това той и захванал да съществува от известен момент време. Разумът пък е склонен 
повече да допуска вечността на материята и онова, че тя из своите собствени свойства и 
закони развила в безкрайния ред на вековете всичкото разнообразие на видимото битие. 
Защо сътворението (совершение) на света апостолът нарича сътворение на вековете? За 
туй, щото да 
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изрази мисълта за невечността на света и за онова, че самото време и самото броене на 
вековете тогава именно и се започнало, когато се появило видимото тварно битие. 
Всичко туй ние разбираме само с вяра. 
 Ст. 4. В що била вярата на Авел при неговата жертва. Той вярвал в изпълнението 
на ония велики обещания, които Господ дал на хората, като Сам им заповядал да 
принасят жертви, по-точно: той вярвал в обещания Изкупител на света, Чиито 
страдания се изобразявали от пламналата жертва. А Каин нямал нито тази вяра, нито 
тези чувства при принасяне своята жертва. Еюже свидетелствованъ бысть. С какво 
Бог засвидетелствал за превъзходството на Авелевата жертва? С това, че съгласно едно 
запазено древно предание (в превода на Теодотион), я запазил с небесен огън (ср. Бит. 
15:17; Изх. 9:23-24; ІІІ Цар. 18:38). И тою (със своята жертва) умреый еще глаголетъ. 
Това значи, по думите на блаж. Теодорит, че Авел до настояще време е славен, 
знаменит и се възхвалява от всички благочестиви като мъченик на вярата. 
 Ст. 6. Безъ веры же невозможно угодити Богу. Тази бележка е в неразривна 
връзка с предишните апостолови думи за Енох. Апостолът иска да каже, че този 
угодник Божи несъмнено имал истинска вяра, понеже да ходи някой пред Бога и да се 
ръководи в целия си живот само от Божията воля, - както това правел Енох, - 
невъзможно е без вяра в битието на Бога и в праведното Негово мъздовъздаяние. 
 Ст. 10. Ждаше бо основания имущаго града. Т. е. Авраам очаквал своето небесно 
отечество и Божия град (ср. ст. 16), заради това и бил равнодушен към земното 
отечество. 
 Ст. 19. Темже того и въ притче приятъ. Горелият от вяра Авраам, готвейки се 
да заколи Исаак за жертвоприношение, обратно получил своя син в предзнаменуване, т. 
е. в образ на онова, как в края на вехтозаветните времена Единородният Син Божи ще 
бъде принесен от Своя Отец в жертва за греховете на хората, ще умре на кръста и в 
третия ден ще възкръсне. 
 Ст. 21. Верою Яковъ умирая… поклонися на верхъ жезла его. В какво тук се 
изразила вярата на Яков? Това знаменателно поклонение на патриарха Яков, обзет от 
радостна надежда да бъде погребан в обетованата бащинска земя, било не прост израз 
на неговите умилени и благодарствени чувства към Бога, но се е простирало в 
далечното бъдеще, и духа на вярата се е насочвало към 
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въжделеното лице на обетования Месия. Т. е., кланяйки се на върха на своя жезъл, той 
през разстоянието на времената въздавал поклонение като че ли на самия Месия, към 
Когото се устремявали всички мисли на патриарсите. 
 Ст. 39. Верою стены Йерихонския падоша, обхождениемъ седмихъ дней. Зад 
ерихонските стени стояли силните и въоръжени врагове, готови всяка минута да се 
нахвърлят против обсадителите; а между това на израилтяните било заповядано в 
седмия ден на обсадата седем пъти да обиколят стените на града.Такова бързо 
обикаляне трябвало, разбира се, да доведе израилтяните до последна степен на 
физическо отпадане. И те обаче безпрекословно се подчинили на разпоредбата на своя 
вожд Иисус Навин, надявайки се очевидно не на силата на своето оръжие, а вярвайки в 
чудесната Божия помощ. И тяхната вяра се оправдала: при звука на свещените тръби 
стените на ерихонската крепост паднали. “Тръбните звуци никак не могат да разрушат 
стените, - забелязва по този повод св. Златоуст, - макар някой да тръби хиляди години; а 
вярата може да прави всичко”. 
 Ст. 35. Прияша жены отъ воскресения мертвых своихъ. Това са чудесата на 
великия Илия и Елисей, от които единият възкресил сина на вдовицата, а другият - сина 
на Соманитянката. Инии же избиени быша, не приемше избавления, да лучшее 
воскресение улучатъ. Например: Елеазар, седемте Макавеи и тяхната майка. 
 Ст. 37. Камениемъ побиени быша. Така пострадал Захария, синът на Йодая (ІІ 
Парал. 24:20-21) и, по предание, пророк Еремия. Претрени быша. По предание, пророк 
Исая така бил замъчен от Манасия. Проидоша (скитата се) в милотехъ (горна вълнена 
дреха). Така ходил Илия, Елисей, и други пророци. 
 Ст. 39-40. И сии вси послушествовани бывше верою, не прияша обетования: 
Богу лучшее что о нас предзревшу, да не безъ насъ совершенство приимутъ. С каква 
цел апостолът прави тази заключителна бележка? Като каза, че вехтозаветните 
подвижници на вярата, така да се каже заради нас до сега не получават своята пълна 
награда, апостолът, собствено иска да вразуми нетърпеливите и малодушни 
палестински евреи, (а с тях и всички нас), които, не завършили още християнските 
надежди, а между това, вместо венци, виждали все скърби и изпитания, и от това са 
започнали да се колебаят в търпението, и дори да се съмняват в истинността на 
християнското упование. От името на ап. Павел св. Златоуст се провиква към 
малодушните. “Вече минало толкова време, откато 
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те (вехтозаветните праведници) станали победители, и още не са получили награда, а 
вие, намирайки се още в подвиг, скърбите? Що трябва да прави тогава Авел, който 
преди всички победил и остава невенчан? Какво Ной? Какво другите, които живели в 
онези времена и очакват тебе и онези, които ще бъдат след тебе?” - Но в какъв смисъл 
трябва да се разбират апостолските думи, че вехтозаветните праведници, прославени 
във вярата, още не получили обещаното, и де е пределът на техните очаквания? 
Обетованието Божие трябва да се разбира тук в неговия най-възвишен предмет, който е 
царството небесно. Но и това царство трябва да се взима в цялата ширина на понятието 
и в цялото пространство на неговото продължение, - от началото в този свят до 
окончателното завършване в деня на възкресението на мъртвите и на последния съд; 
понеже чак тогава ще стане изкупването на тялото, по израза на светите отци (Златоуст, 
Августин, Йероним). Апостолът вече и по-горе (9, 8) забелязва, докато стои 
предишната скиния, т. е. докато съществува Вехтият завет, - небето за хората е 
затворено. Това значи, че заради бъдещата Христова жертва древните патриарси, макар 
и да получили оправдание, но не получили още плодовете на оправданието. Потребно 
било, щото те да чакат действителното принасяне жертвата на Иисус Христос, за да 
имат възможност да влязат заедно с Него на небето. Но и сега царството на славата още 
не е открито за тях и не ще се открие до изпълнението на новозаветните времена. “Те 
ни предварили в подвизите, - говори св. Златоуст, - но не ще ни предварят в 
получаването на венците; и това не е несправедловост към тях, но чест на нас, понеже и 
те очакват своите братя. Праведните затова и са достойни за удивление, че те се радват 
на благата на своите братя също така, както и на своите собствени. А Бог определил да 
увенчае всички в едно време. Виждаш ли Божието попечение за нас?” 

 
Увещания към търпение и  

към постоянство във вярата (гл. 12). 
 

 Приведените примери на вехтозаветните праведници, подкрепени с примера на 
Началника на вярата Иисус Христос, подбуждат християните търпеливо да понасят 
страданията и да гледат на тях като на наказания, пращани от бащата на своите синове, 
с цел да ги доведе до праведност (1-11). Апостолът закрепва вярващите в мирния 
живот, като с примера на Исав ги предпазва от изгубване на обетованието (12-17). След 
това, като им напомня, какъв важен завет те са получили от 
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своя Ходатай, моли ги да не последват примера на онези, които получили закон от 
Синай, се отвърнали от Господа. Ако те, прибавя апостолът, не били пощадени, то 
толкова повече може да се случи това с приелите непоколебимо царство (18-29). 
 Ст. 1. Удобь обстоятельный (eujperi;staton - лесно извършимия) грехъ, според 
Златоуст и Теодорит, е такъв грях, който лесно изниква и удобно се присажда у нас. 

Ст. 8. Прелюбодейчищи (novqoi) - неистински, незаконно родени синове. 
Ст. 10. Они бо въ мало дней, якоже годе им бе (kata; to; dokou`/n aujtoi`V - както им 

бе угодно, както намираха за добре), наказоваху насъ. Малко дни се нарича настоящият 
живот, или още по-вярно, времето на възпитанието. 

Ст. 15. Да не кий корень горести выспрь (a]nw - нагоре) прозябаяй. Тези думи са 
взети от прощалната беседа на Мойсей с народа (Втор. 29:18) и означават нежеланието 
на апостола, щото след християните да се явят хора злобни, досадливи, невъздържани. 

Ст. 16. Блудодей или сквернитель якоже Исавъ. Той се нарича така заради 
своето невъздържание. 

Ст. 21. Мойсей рече: пристрашенъ есмь и треперенъ. В своите разкази за 
синайското законодателство Мойсей никъде не привежда тези думи; но приблизително 
така се изразява той по повод на своя престой на планината във време на 
идолопоклонството на израилтяните (Втор. 9:19). Ако ап. Павел имал предвид не това 
място, то той привел някое място по предание. 

Ст. 22-24. Приступисте къ Сионстей горе. Апостолът прави сравнение между 
вехтозаветната и новозаветната църкви. Там бил Сион, построен от Давид, а тук градът 
на живия Бог; там земният Йерусалим, а тук небесният; там хора, а тук десетки ангели; 
там, при синайското законодателство, имало страх, а тук тържество и слава; там към 
завета пристъпвали неверници и беззаконници, а тук първородни (т. е. духовни синове 
първенци, избрани, светии и праведници). Но, което е особено важно, там бил Мойсей, 
а тук - Сам Господ, Ходатаят на новия завет.  

 
Заключителни наставления (гл. 13). 

 
В заключението на своето послание апостолът научава християните на 

братолюбие, страннолюбие, чистота на брака и несребролюбие (1-6); съветва ги да 
помнят своите наставници във вярата и да им подражават, без да се увличат в същото 
време от чуждите учения (7-9). 
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Подобно на онова, както животните,които служели за очищение, се изгаряли вън от 
стана, и християните трябва да излизат изпод покрива на вехтозаветните обреди, като 
се стараят да срещнат Господа, пострадал вън от градските стени (10-14). Приканяйки 
към постоянно прославяне на Бога, апостолът още веднъж внушава на християните да 
се покоряват на наставниците, проси техните молитви за себе си и призовава върху тях 
благоволението на Бог Отец чрез Сина (15-21). В края ги моли да приемат посланието, 
уведомява ги за освобождението на Тимотей и им праща приветствия и апостолски 
благопожелания (22-25). 
 Ст. 2. Нецыи странноприяша ангелы, именно - Авраам и Лот. 
 Ст. 7. Ихже взирающе на скончание жительства. Говори се за апостолите, 
които проповядвали евангелието на палестинските евреи. Освен първомъченика Стефан 
и Яков Заведеев това могли да бъдат и други апостоли или техни ученици, чиято смърт 
за нас е неизвестна. 
 Ст. 8. Иисусъ Христосъ вчера и днесъ, Той же и во веки. Подканяйки да 
подражават във вярата на своите наставници, апостолът въодушевява християните с 
указание на неизменяемостта и вечността на Иисус Христос. Ако Той е Същият, които 
и преди бил, когато въодушевявал апостолите в подвизите, то Той и тях ще въодушеви. 
От друга страна от това същото следва, че и да се променя учението не трябва. Затова 
апостолът и прибавил: въ научения странна и различна не прилагайтеся. 
 Ст. 10. Служащии сени (th̀// skhnh/`////////), т. е. на скинията, която била сянка на 
бъдещето. 
 Ст. 13. Да исходимъ къ Нему вне стана, т. е. из земния Йерусалим, изпод 
покрива на господстващите в Него понятия и образи; следователно, трябва да се 
откажем от всичко вехтозаветно. 
 Ст. 17. Покорност и подчинение на наставниците апостолът внушава в името на 
онова от една страна, че те се грижат не за себе си, а за наставляваните, а от друга 
страна - в името на съчувствието към техния велик, тежък и ответствен труд, в който 
покорността и съединяваната с него успешност могат да бъдат едно от първите 
утешителни за тях условия към по-нататъшно охотно служение; иначе, и те могат да 
паднат в тъга и отчаяние, при което и тяхното учителство, като нерадостно и 
невъодушевено, не ще действа благотворно на научаваните и дори, напротив, може да 
бъде скучно, отблъскващо и вредно. 
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Апокалипсис или Откровение  
на светия Йоан Богослов. 

 
Писател на Апокалипса. 

 
 Писателят на Апокалипсиса, на тази единствена новозаветна пророческа книга, 
бил св. евангелист Йоан Богослов. Това се доказва: 

1) Съ свидетелството на самия апостол, който нарича себе си по име при 
приветстването седемте малоазиатски църкви: Йоаннъ седмимъ церквамъ, 
яже сутъ во Асии: благодатъ вамъ и миръ и пр… (1:4). Говори той също 
така и за своето заточение на остров Патмос: Азъ Йоаннъ, братъ вашъ… 
быхъ во острове нарицаемомъ Патмосъ, за слово Божие и за свидетельство 
Иисусъ Христово (1:9). Този случай апостолската история отнася именно 
към живота на св. евангелист Йоан. Завършвайки своите видения и 
пророчества, апостолът отново нарича себе си по име: Азъ Йоаннъ видехъ сия 
и слышахъ (22:8). 

2) Съ сходството на Евангелието и посланията Йоанови с Апокалипсиса не 
само по дух, но и по слог и, особено, по някои характери изрази. Така, 
апостолската проповед се нарича свидетелство (Откр. 1:2-9; 20:4 сравни с 
Йоан 1:7; 3:11; 21:24; І Йоан 5:9-11; ІІІ Йоан 12). Господ Иисус Христос се 
нарича Слово (Йоан 1:1-14; І Йоан 1:1; Откр. 19:13), Агнец (Йоан 1:36; Откр. 
5:6; 17:14). Пророческите думи на Захарий (12:10) - и воззрятъ Нань Егоже 
прободоша и в Евангелието и в Апокалипсиса се привеждат еднакво по 
превода на 70-те (Откр. 1:7; Йоан 19:37). 

3) Съ авторитетните сводетельства на най-древните лица, близки и до 
времето и до личността на св. Йоан Богослов. Така, неговият ученик Папий, 
по-късно епископ Йераполски, който нарочно събирал апостолските 
предания и се срещал с мнозина от апостолските ученици (живял в края на І 
век и в началото на ІІ век), писател на Апокалипсиса направо нарича стареца 
Йоан, с каквото име се нарича сам евангелистът в своите послания (ІІ Йоан 
1:1; 3 Йоан 1). От свидетелствата на апостолските мъже характерно е в 
особеност свидетелството на св. Юстин мъченика, който, след като станал 
християнин, 
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дълго живял в Ефес, където най-живо и най-пълно се пазели преданията за 
светия евангелист, понеже в този град той прекарал последните дни от своя 
живот. “У нас - казва св. Юстин на юдеина Трифон в своя разговор с него в 
Ефес, - някой си мъж, на име Йоан, един от Христовите апостоли, в даденото 
нему откровение и пр.”… И други някои древни отци на църквата нерядко 
привеждат места от Апокалипсиса, като от боговдъхновена книга, 
принадлежаща на св. Йоан Богослов; такива са: св. Ириней, ученик на 
Поликарп, еп. Смирненски, Иполит, римски папа, ученик на Ириней, и др. 
 

Време на написване. 
 

 От древността не са ни останали точни и съгласни известия за времето на 
написване на Апокалипсиса. Да отнасяме това време, заедно с някои писатели, към 
царуването на римския император Домициан, не позволява онова място на 
Апокалипсиса, където разрушението на Йерусалим и на храма само още се предсказва 
(11:1-2), между това при Домициан това било вече минало събитие. Затова най-
вероятно се представя известието на Иполит, усвоявано и от сирския превод на 
Апокалипсиса, че както Патмоското заточение на св. Йоан, така и написването от него 
на своето откровение, станало около Нероновите времена, две години преди 
разрушението на Йерусалим, - а именно през 68-ма година. 
 

Място на написване. 
 

 Мястото на написване на Апокалипсиса със съвършена точност да се определи 
също така не може. Но понеже своите многобройни откровения и многообразни 
видения св. ап. Йоан получил на остров Патмос, и там също получил от Господа повеля 
да ги запише в книга (1:11), то няма нужда да отдалечаваме това написване нито от 
времето, нито от мястото на произхода на самите видения и пророчества; така че, по 
всяка вероятност, остров Патмос и бил място на написване на Апокалипсиса. 
  

Цел на написване. 
 

 Целта на написване на Апокалипсиса можем да наречем пророческо утешителна. 
Господ благоволи, за назидание и утешение на Своите верни последователи, гонени и 
страдащи на земята, да начертае в символични образи чрез ръката на възлюбения Си 
ученик Йоан нагледна картина на борбата на тъмното сатанинско царство с  
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църквата. Туй давало възможност да се види, как чрез тази ожесточена борба 
войнстващата Христова църква, под водителството и охраната на своя божествен Глава, 
ще се издига от слава в слава, докато най-после бъде поразена в главата древната змия и 
съвсем се унищожи нейната мрачна сила над избраните Божи синове. Предсказанието 
за настъпването на царството на славата, и начертанието за всички земни племена и 
народи величествената картина на това царство била също така цел на апокалиптичните 
откровения. 
 

Възглед на църквата върху съдържанието на Апокалипсиса. 
 

 Древните отци на църквата и първите тълкуватели на свещения текст 
единодушно отнасяли съдържанието на Апокалипсиса към последните времена на света 
и гледали на чудните символи потресени образи, съдържащи се в него, като на 
пророческата картина на великите събития, които ще се извършат преди второто 
пришествие на Иисус Христос на земята и при откриване царството на славата. Без да 
се гледа на тъмнотата, под която е скрит до известно време необхватният смисъл на 
тази тайнствена книга, и заради която мнозина дълго време не признавали нейното 
канонично и боговдъхновено достойнство, към нея всякога се отнасяли с всецяло 
благоговение дълбоко просветените отци и богомъдрите учители на църквата. 
“Тъмнотата на тази книга (Апокалипсиса) не препятства да й се удивяваме, - говори св. 
Дионисий Александрийски. И ако аз не всичко в нея разбирам, това е само поради 
моята неспособност. Аз не мога да бъда съдия на истинността на моя ум; ръководен 
повече от вярата, отколкото от разума, намирам само, че те надминават моето 
разбиране.” С такова също смирено благоговение разсъждава за Йоановото откровение 
блаж. Йероним. “В него - казва той - толкова тайнства, колкото и думи. Но що аз 
говоря? Всяка похвала на тази книга ще бъде по-долу от нейното достойнство”. 
 

Правила за тълкуване на Апокалипсиса. 
 

 Всички разнообразни по своите направления тълкувания на апокалипсиса се 
свеждат изобщо към два рода. Едни от тълкувателите всички апокалиптични видения и 
символи отнасят към последния страшен съд и към свършека на света, а други - към 
времената на гоненията, подигнати против църквата от езическите императори. Тези 
последните тълкуватели обикновено се  
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разделят и се забъркват в множеството мнения, когато трябва де се направи 
приложение на апокалиптичното съдържание към известни и определени събития от 
църковната история. 
 Но най-безопасно и най-естествено от всичко е, по примера на древните 
тълкуватели и отците на църквата, да насочваме съдържанието на Апокалипсиса към 
последните съдбини на света, - където то в най-голямата си част и се отнася. Но при 
това не трябва да отричаме и онова, че на промеждутъчните събития на църквата 
Божия, от възнесението на Господа Иисус до второто Негово пришествие на земята, 
несъмнено има и трябва да има пророчески указания в Откровението на св. Йоан, както 
това било с вехтозаветните пророчества, които, освен общия и главен свой предмет - 
Месия, в много свои места съдържали указания на най-важните събития и от историята 
на Божия народ, които предваряли пришествието на Месия, например разрушението на 
Йерусалим, плена вавилонски, връщането от плена, разрушението на самия Вавилон, 
гонението на Антиох Епифан и др. 
 За отбелязване е, че в самия Апокалпсис има указания за близостта на някои 
събития от времето на предсказанието за тях и за скоростта на тяхното изпълнение. 
Например: “блажен е четящият и слушащите думите на това пророчество, и 
съблюдаващите написаното в него, понеже времето е близко” (Откр. 1:3). Заслужава да 
се отбележи и онова, че Бог заповядал понякога на вехтозаветните Свои пророци да 
скриват пророческите думи и да запечатват книгата на пророчествата, ако нейното 
съдържание се отнасяло към времената на отдалеченото бъдеще (например Дан. 8:26; 
12:4-9; Ис. 8:16). Между това на новозаветния Свой пророк - Йоан, Господ казал: “не 
запечатвай думите на пророчеството в тази книга, защото времето е близко (Откр. 
22:10). 
 По такъв начин, има пълно основание да се предполага, че в течение на 19 века, 
изтекли откакто св. Йоан получил откровението до наши времена, се изпълнили вече не 
малко предсказания за бъдещите съдбини н Божията църква. Но понеже ясно и пряко 
указание на тези съдбини все пак не се намира в Йоановото Откровение, то остава си 
във всичката сила правилото за крайната предпазливост в применението на 
апокалиптичното съдържание към историческите събития. 
 Накрая, що се отнася до същността на апокалиптическите символи и образи, то 
при тяхното обяснение не трябва да се спираме на малките подробности и частности, и 
във всяка от тях да предполагаме непременно тайна. Ако в действителност и има нещо 
тайнствено, то не  
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можем да го разберем, без особено откровение. Например, да се впускаме в 
разсъждение за названието и свойствата на всеки драгоценен апокалиптически камък, 
за цвета на ангелските дрехи, за образа на херувимите и пр., - би значело напразно да 
губим време, или, най-малкото, да строим предположения, за никого не задължителни. 
Но някои обяснения прави сам Апокалипсисът, например, за светилниците, които 
обкръжавали Сина човешки и за седемте звезди в Неговата десница (1:20), а на някои 
обяснения има повече или по-малко ясни наведения, - от което и трябва да умее да се 
ползува тълкувателят на Йоановото откровение. Така например, св. Йоан или 
говорещият на него ангел приписват на Агнеца такива черти, които направо приличат 
на Господ Иисус Христос, а чертите на Ветхия денми направо се отнасят към Бог Отец. 
Запечатаната книга изобразява, очевидно, дълбочината на тайните, скрити от хората; а 
също така книгата, открита от Агнеца, изобразява видението, съобщено на св. Йоан в 
Апокалипсиса; ангелите, пращани от Божия престол с тръби и чаши, дават да се 
разбере, че всичко ставащо в света произлиза не случайно, а по Божия разпоредба; а 
също така и бедите, поразяващи грешната земя, са проява на Божието правосъдие и 
могъщество, и прочие. 
 

Очерк на съдържанието. 
 

 Съдържанието на Апокалипсиса предимно е пророческо. Св. ап. Йоан веднъж 
видял Господа, Който му заповядал да пише послания до седемте малоазийски църкви. 
В тях той най-точно изобразява особените свойства и дела на всяка църква и предсказва 
тяхната съдба (гл. 1-3). След това пред погледа на пророка се разтваря небето и той 
вижда на престола Самия Бог с тайнствената книга, запечатана със седем печата. 
Агнецът със седем рога и седем очи, разтваря един след друг тия печати, и 
тайновидецът вижда, как земята постигат едно след друго страшни бедствия (гл. 4-6). 
След шестия печат Йоан вижда запечатването на 144 хиляди Божи раби и началото на 
тяхната слава на небето (гл. 7). След седмия печат се появили седем ангели със седем 
тръби, които възвестявали различни беди на живеещите на земята и приближението на 
царството Христово (гл. 8-11). След това се явила великата жена, младенеца на която 
драконът се опитвал да изтреби, но бил поразен от архангел Михаил и неговите ангели, 
но в гнева си драконът изкарал против семето на жената два страшни звяра, за да 
нанасят вреда на вярващите (гл. 12-13). Но на небето се готвело последното явяване на 
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Сина Човешки за съд над земята. Седем ангели с чаши изливали яростта Господна над 
нечестивите обитатели на земята (гл. 14-16). Явяването на великия град Вавилон под 
образ на блудница и бързото негово падане завършил тези излияния на чашите на гнева 
(гл. 17-18). След тях следвала борбата на Господа със звяра и лъжепророка и 
заключването на дявола за хиляда години в бездната. Всеобщият съд на възкръсналите 
завършил историята на земната църква. (гл. 19-20). След това започвала нова епоха в 
света. Явяват се ново небе и нова земя и се устроява новият Йерусалим, където ще се 
захване и новият блажен живот (21; 22:5). Йоан чува повеля да запише всичко видяно за 
потвърждение на скорото Христово пришествие (22:6-21). 
 

Назначение на Откровението и обстоятелства,  
при които то било дадено на Йоан (гл. 1). 

 
 След кратък надпис, в който ап. Йоан показва назначението и произхода на 
своето Откровение (1-3), той праща приветствие до седемте асийски църкви от Иисус 
Христос, Който скоро ще дойде да съди земята (4-8). Собствено Откровението започва 
с разказ за онова, как Йоан, по време на своето заточение на остров Патмос, веднъж в 
неделен ден бил в духа, т.е. в необикновено одушевение подобно на древните пророци 
(Ис. 6:16; Езек. 1:3; Деян. 10:10) и чул зад себе си гръмлив глас като че ли тръбен, който 
му заповядал да пише послания до седемте малоазийски църкви (9-11). Обърнал се при 
звука на гласа, Йоан видял сред седем светилници подобния на Сина Човешки в сияние 
и слава (12-16). От ужас Йоан паднал към нозете му мъртъв, но Господ възложил на 
него десницата и, като го ободрил, заповядал му да запише видението; при това му 
обяснил, че седемте звезди, които били в неговата десница, означават седем епископи 
или, както той ги нарича, ангели, а седемте светилници - седем църкви (17-20). 
 Ст. 1-2. Апокалипсисъ Иисусъ Христосъ, егоже даде Ему Богъ, показати работъ 
Своимъ, имже подобаетъ быти вскоре... Въз основа на този надпис ние трябва да 
кажем за характера и предназначението на Апокалипсиса, първо, че той е книга 
предимно пророческа, защото за главен свой предмет има не разкритието на някакви 
нови истини от християнското вероучение и нравоучение, а изложение на онова, което 
трябва да се случи. Това съществено отличава тази книга от всички останали книги на 
новозаветното Писание, макар и в тях да има не малко пророчески места, и макар сам 
Апокалипсисът да не е чужд на нравствено- 
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вероучителни цели. Второ, нужно е да отбележим, че единствен повод за написване 
Апокалипсиса и пряк източник на неговото съдържание било непосредственото 
разпореждане и непосредственото откровение на самия глава на църквата - Господ 
Иисус Христос; това също отличава тази книга от останалите боговдъхновени книги, и 
на нейното съдържание придава особена важност. А за кого назначава и на кого Господ 
Иисус Христос заповядва да се покажат Неговите откровения? Говори се, че “рабомъ 
Своимъ”, очевидно на всички раби Христови, т.е. на цялата църква и при това от всички 
времена. 
 Ст. 3. Блаженъ чтый, и слышащии словеса пророчествия и соблюдающии 
посанная въ немъ; время бо близъ. Тук се чува думата на самия писател на 
Апокалипсиса за назначението на неговата книга. Той изразява мисълта, че неговата 
книга се назначава не за просто само сведение или за устремяване на умствения 
християнски поглед в далечното бъдеще, а има и нравствено-назидателни цели. 
Недостатъчно е само да се чете или слуша книгата на Йоановото пророчество, - но 
блажен е онзи, който и съблюдава написаното в нея, т. е. който с трепетно сърце и 
вярващ ум, размишлявайки за настъпващите съдбини на църквата Божия след 
Апокалипсиса, ще побърза с добър живот и благочестиви дела да се приготви за 
вечността; понеже времето за нашето преминаване от този живот във великата и 
страшна област на вечността е близко до всекиго от нас. 
 Ст. 4-6. Йоаннъ седмимъ церквамъ, яже суть во Асии: благодать вамъ и миръ 
отъ сущаго, иже бе, и грядущаго; и отъ седми духовъ, иже предъ престоломъ Его 
суть, и отъ Иисуса Христа… Това, че Йоан със своето пророческо слово се обръща 
към седемте малоазиатски църкви, не колебае всеобщността на назначението на 
Апокалипсиса за всички християни; понеже с тези седем църкви св. Йоан Богослов се 
намирал в особено близки и чести сношения, то на него заповядва Сам Господ (ст. 11) 
преди всичко на тези именно църкви да съобщи откровението, с което той бил 
удостоен. Тези църкви се взимат тук като част вместо цялото, т. е. наместо цялата 
църква, която в своята съвкупност могла да представи онази същата картина, каквато и 
седемте църкви, които били под непосредственото управление на Христовия апостол. 
Не трябва да се забравя и онова, че числото седем се взима обикновено в Писанието за 
изразяване пълнота в разнообразни отношения. Благодат и мир се изпращат от Бога, 
Който тук се нарича oJ w{n kai; oJ h|n kaiv oJ ejrcovmenoV. Това име отговаря на еврейското 
Йехова и изразява вечното и самосъществуващо 
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Божие битие. За да узнаем, какво разбира Йоан под седемc духове, достатъчно е да 
припомним характерните и съвършено определени думи на ангела, който придружавал 
Товит: “Азъ съмъ Рафаилъ, единъ отъ седемте ангели, които … се възкачватъ предъ 
славата на Светия” (Тов. 12:15). По такъв начин апокалиптичните думи на 
тайнозрителя Йоан за седемте духове трябва да разбираме в буквален смисъл. 
 Ст. 7-8. Се грядетъ (Иисус Христос) со облаки, и узритъ Его всяко око, и иже 
Его прободоша, и плачъ сотворят о немъ вся колена земная, понеже ще дойде да 
извърши страшния съд. С каква цел веднага след приветствието апостолът започва да 
говори за страшния съд? С това той бърза да обозначи главната тема или основния 
предмет на своята книга, за да приготви към него своите читатели и донякъде да ги 
настрои да възприемат великите и страшни откровения за последващите съдбини на 
света. За потвърждаване неизменността и неизбежността на всеобщия съд Господен, а 
също така и на всички отнасящи се към него събития, за които предстои на св. Йоан да 
говори, той първо от себе си произнася: “ей, амин”, а после това потвърждава чрез 
Оногова, Който е алфа и омега, начало и край на всичко съществуващо. 
 Ст. 9-10. Тук св. Йоан съобщава за обстоятелствата, при които му бил даден 
Апокалипсисът. Първо, той посочва местата, където се удостоил с Божие откровение. 
Това място бил един от Споратските острови на Егейско море - пустинното и скалисто 
островче Патмос, между острова Икария и Милетския мис. Безплоден и с нездрав 
климат, без лесове и обработени полета, този остров съществува и досега под името 
Палмоза, с не голям брой жители и с гръцки манастир, наречен “Апокалипсис”. Там и 
до сега показват пещера в една планина, където уж св. Йоан получил своето 
откровение. - Второ, св. Йоан говори за времето, когато получил Апокалипсиса. Това 
било по време на неговото Патмоско заточение за слово Божие и за свидетелство 
Иисусъ Христово, т. е. заради ревностната апостолска проповед за Иисус Христос. Това 
било около времената на свирепия ненавистник на Христовото име - император Нерон. 
А преди заточението св. Йоан, както говори преданието, бил хвърлен в котел с кипящо 
масло, от който излязъл с обновени и закрепени сили. Пристъпвайки към изложението 
на своите видения, ап. Йоан обозначава дори и деня, в който се удостоил с тези 
видения, - това бил день недельный, (kuriakh̀/ hJme;ra - ден Господен). Неделният ден бил 
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пръв ден на седмицата. У евреите се нарича miva sabbavtwn (Лука 24:1). А християните го 
наричали ден Господен в чест на възкръсналия Господ. Апостолската бележка за този 
ден е важна за нас като най-древно историческо указание на твърде ранната и бърза 
замяна на съботния празник в християнското общество с празнуването на неделния ден. 
- Трето, св. Йоан означава онова състояние на своя духъ и тяло, в което му са дадени 
апокалиптичните видения. Това състояние било необикновено. Бяхъ въ дусе въ день 
неделный - говори апостолът Христов. На езика на пророците “да бъдеш в дух” значи - 
да бъдеш възхитен, издигнат по-горе от обикновения и житейски кръг на мислите и 
чувства. Това е такова състояние, когато човек, без да владее своите външни чувства, 
вижда и съзерцава посредством едничките само вътрешни свои чувства образи и 
представления низ свръхестествената област - из света на духовете. 

Ст. 15. Нозе его подобни халколивану. Някои мислят, че така се е наричала медта 
от Ливан, която се отличавала с блясък и червенина. Други произвеждат тази дума от 
calkovV и leivbe;sqai - течаща мед (в разтопено състояние). Понеже при описанието на 
халколивана (Дан. 10:6; Езек. 1:7, 27; 8:2) винаги се обръща внимание на извънредния 
блясък и яркост на издаваната от този метал светлина, то последното значение най-
близко подхожда към описанието, именно затова, че медта в разтопено и нагорещено 
състояние издава ослепителен блясък. 

Ст. 16. Обоюдуостриятъ мечъ, излизащ из устата на Сина Божи, означава 
действието на словото Божие, проникващо до разделяне на душата и духа (Евр. 4:12). 

Ст. 17. И егда видехъ его, падохъ къ ногама его яко мертвъ. По повод на този 
смъртен Йоанов страх пред лика на Човешкия Син трябва да се направи заключение, че 
бившият някога любим ученик на Иисус Христос, който се опрял на Неговите гърди, не 
познал нито една позната черта в този миг. И това никак не е чудно. Ако още и на 
земята прославеният лик на възкръсналия Господа Иисус не лесно бил разпознаван от 
Неговите ученици, то толкова повече този лик могъл да не бъде разпознат в 
лъчезарната небесна слава. Затова именно и бил необходим специалния глас на Сина 
Човешки с възлагането десницата върху Йоан. 

Ст. 18. Имамъ ключи ада и смерти. Да имаш ключовете от нещо у евреите 
означавало - да получиш власт над онзи предмет или над онова място (ср. Мат. 18:19). 
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Тук се приписва на Иисус Христос такава власт над смъртта или над мъртвите (Йов 
38:17; Пс. 106:17). 
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