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Посланието на апостол Павел до 
Галатяните 

 
--------------- 

 
Въведение 

 
 

I. 
 

Кому е било писано? 
 

Това послание е било отправено до църквите в областта Галатия. Столицата 
на Галатия е била Ангора. Жителите са били потомци от Галски племена, които 
бяха нахлули в тази страна от Европа през Тракия в трети век преди Христа, и се 
бяха заселили там. Понеже там е имало и гърци, областта се нарекла Галло-Гърция, 
или Галатия. Апостол Павел отишъл там във второто си проповедническо пътуване 
в Мала Азия, придружен от Сила (Д.А. 15:40) и, може би, от Тимотей (Д.А. 16:3-6). 
Това пътуване станало след Събора, който се провел в Ерусалим в 50 год. след Р.Х., 
и след като Павел беше прекарал няколко време с Варнава и други в проповядване 
пак в Антиохия (Д.А. 15:35). Не ни е казано какъв успех е имал той, но понеже по-
късно се върнал като обходил “наред Галатийската земя и Фригия, та утвърдяваше 
всичките ученици” (Д.А. 18:23), явно е че много души са били придобити за 
Христа, и може би, много църкви са били основани от апостола, когато той за 
първи път посетил Галатия. 

Понеже е имало евреи разпръснати из тази страна (виж. Д.А. 13:45, 14:1, 
16:1,3), и понеже Павел имаше обичай да проповядва в синагогите, когато му се 
отдадеше случай (Д.А. 17:1,2), Галатийските църкви са били, без съмнение, 
съставени отчасти от евреи, но повечето им членове трябва да са били 
похристиянчени езичници. Това се познава от тези места в това послание, където се 
казва, че те са необрязани, и че са били идолопоклонници (Гал. 4:8, 5:2,3, 6:12,13). 

Характерът на хората, както се описва в това послание, има поразителна 
прилика с характера, който всички писатели приписват на Галското племе. Когато 
апостолът ги посетил, те го приели с голяма радост, и му указали всяка любезност, 
но наскоро се поколебали във верността си към него, и започнали да се водят по 
лъжливи учители. 

 
 

II. 
 

С каква цел е писано? 
 

Особената цел на това послание беше да предпази Галатийските църкви да 
не приемат правилата и обичаите на онези учители, които поучаваха, че трябва да 
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се покоряват на Мойсеевия обреден закон, което се считало нужно за спасение. 
Това изискване разрушаваше основното начало на евангелието, т.е., спасение само 
чрез вяра в Христа; и апостолът много се е боял и смущавал да не би църквите 
въобще да приемат Мойсеевия обреден закон. 

Учителите, които поддържаха този закон гледаха с презрение на Павловата 
апостолска служба и власт, като казваха, че той не е един от дванадесетте апостоли, 
които Христос първоначално избрал; и те привеждаха против него имената на Яков 
и Петър. Заради това, в първата и втората глави той се защитава от тези клевети, и 
доказва апостолската си служба, и съгласието между него и другите апостоли. Той 
дава доводи, с които оборва заблуждението на поддържниците на обредния закон, 
и доказва истинното мнение на евангелието, от 3:1 до гл. 5:12. От гл. 5:13 до края 
на посланието той дава увещания за право Християнско поведение. 

 
 

III. 
 

Съдържание и стил. 
 

Предметът на посланието е накарал съчинителя му да говори напространно 
за себе си като апостол равен на другите апостоли, не подчинен на никаква 
човешка власт, и с откровение на спасителната истина от самия Христос. Това, 
което той казва за сношението си с другите апостоли разяснява разказа ва 
Деянията, и го допълва в някои точки. Посланието особенно ни разказва за важната 
среща с Петър в Антиохия, и доказва факта, че Петър не е претендирал да е по-
голям от Павел, а се е подчинил на едно верно и приятелско смъмряне от Павел за 
една работа, в която Павел е имал право, а Петър е бил крив. 

Доказателната на посланието има за цел да утвърди същата истина, с която 
особенно се занимава посланието към Римляните. Но има разлика в разискването 
на предмета, и тя е тази. В посланието към Римляните предметът се разисква в по-
общ и точно логически начин, но в посланието към Галатяните той се разисква 
относно особеното заблуждение и лъжливите утвърждения на гореказаните 
заблуждаващи учители. 

Стилът на това послание показва чудесната строгост и нежност на апостола, 
когато той е имал разправии със своите новообръщени братя. Той изказва най-
силни вълнения; от една страна, имаме учудване, страх, свято негодувание, най-
строго изобличение; от друга страна, гледаме най-трогателно любезно въззвание, 
нажален тон, и най-нежно желание за любовта и доверието на тези на които той 
пише. Полуварвари хора като Галатяните, познати с простотата и 
подбудителността си, биха вероятно послушали и двата тези начина на убеждаване, 
и биха се убедили от апостолското отеческо увещание, и уплашили от апостолските 
му изобличения и осъждения. 
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IV. 

 
Къде и кога е било писано? 

 
Посланието не съдържа нищо, което може да ни каже определително къде и 

кога е било писано. Вярва се въобще, че е било писало или от Ефес, когато 
апостолът е стоял там от есента на 54 до 57 год. след Р.Х. (Д.А. гл. 19. Виж. 
Хронологическата Таблица във Въведението на Деянията), или от Коринт (Д.А. 
20:2,3) през зимата на 57 и 58 год. след Р.Х. някои учени мъже приемат едното 
мнение, а други другото. Вярно е обаче, че не е било писано от Рим. То е било 
писано вероятно преди посланието към Римляните, може би почти в същото време. 

 
--------------------------------------------- 

 
 

Тълкувание 
 

Ст. 1-5. За името “Павел” и названието “апостол”, виж. бел на Рим. 1:1. От 
самото начало писателят утвърждава, че той е апостол, защото противниците му са 
отричали това, на основание че той не е бил един от дванадесетте апостоли. Той 
казва, че не е приел службата си от човеци или чрез човек, но Христос го е 
назначил, както назначил и дванадесетте; и той е приел службата си от Бога, Който 
е въздигнал Христа от мъртвите. Павел можеше да засвидетелствува, че той е 
виждал Христа жив след разпятието му, и че Христос го е изпратил като свой 
пратеник да спаси човеците от властта на Сатана, и да ги обърне към Бога (Д.А. 
22:14-21, 26:15-18; 1Кор. 9:1). Ръкополагането в Антиохия беше просто 
припознаване от Църквата на по-предишното Божие призоваване; и той е бил 
ръкоположен за една особенна евангелска (проповедническа) работа, а не за 
апостолска служба. Апостолът загатва тука за Христовото възкресение, както 
загатва в Рим. 1:4, защото това събитие беше велико потвърждение на евангелската 
истина, и Божието удостоверение, че Христос има право да раздава апостолска 
власт и дарове. Виж. Еф. 4:8-11. – Всичките братя, - Павловите другари и 
сътрудници във времето когато е писал. Без съмнение, те на драго сърце са се 
присъединили в това поздравление, и Павел на радо сърце ги е съдружил със себе 
си в него. С това той трябва да служи за пример на духа, който всички служители 
на Църквата трябва да показват. – Към Галатийските църкви, - не на 
“възлюблени” и “святи”, както е казано в Рим. 1:7; 1Кор. 1:2, и пр., по причина  на 
състоянието им. “Църквите”, - не “църквата”, като че всички заедно образуваха 
една църква, като Руската или Римската Църква. Новия Завет нарича “Църква” 
всички вярващи, но той говори за църкви в области и страни като Азия, Галатия, 
Македония, Юдея, Самария, Галилея (Д.А. 9:31; Рим. 16:16; 1Кор. 16:1,19; 2Кор. 
8:1; Отк. 1:4). Не се споменава никаква народна или областна църква. Нямало е 
също така църкви за особенни племена – Еврейски и Гръцки църкви – в едно и 
също място. Колко църкви е имало в Галатия, когато това послание е било писано 
не се знае. Вероятно е имало църкви в главните градове Ангора, Песин, и др. Може 
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да е имало много в областта, макар, че то не е твърде вероятно като вземем пред 
вид краткото време, което се беше изминало от Павловото първо посещение на 
Галатия, именно, не повече от 6-8 години. Виж. Въведение. – Благодат и мир. 
Тези думи обемат всички духовни благословения, които произхождат от познаване 
на Бога в Христа и от послушание на евангелието (Йн. 17:3,17). Виж. бел. на 2Йн. 
3. – Който даде себе си. Апостолът казва това тука, защото е най-същественното 
нещо за спасение, и действително това са отричали учителите, които поддържали 
обредния закон. Те не се уповаваха на Христовата смърт като на единствената 
богоприятна жертва за нашите грехове. Христос даде себе си: Той беше и 
първосвещеник и приносителна жертва (Евр. 7:26-28, 9:11-28), и предаде себе си 
(Евр. 10:7-12). Това предаване беше достатъчно да спаси всичките грешници, които 
го приемат и само на него се уповават. То прави обрязването или другите законни 
обреди ненужни. То избавя от зло чрез вяра, а не чрез делата на закона (Рим. 3:21-
31). Да се направят и те задължителни в добавка на вярата в Христа ще рече да се 
отхвърли благодатта на евангелието (гл. 5:4), и да се въведе друго едно евангелие 
противно на истинното. Същото нещо става, когато правим задължително, като 
плод на вяра или изпитание на послушание, едно нещо, което Христос не е 
предписал. – Настоящия нечист свят1, - настоящето лишо положение на работите 
в един свят, който слугува на Сатана като на свой бог (2Кор. 4:4). Грехът докарва 
окоянност. Светът е пълен с грях, и следователно е пълен със злощастия. Ако се 
съобразяваме с началата, правилата, и “обичаят” (Еф. 2:2) на света, ние попадаме 
под властта на греха; заради това Христовите ученици трябва да избягват това 
(Рим. 12:2). Виж. бел. на 1Йн. 2:15. Целта, с която Христос се предаде да бъде 
разпънат на кръст беше, за да ни избави от грях и от следствията му. 

Ст. 6,7. Апостолът до толкова се учудва и тъжи за непостоянството на 
Галатийските християни, че той не изказва, както в други послания, благодарение 
за благодат дадена на тези на които пише, но изведнъж започва да ги мъмри, а най-
повече учителите им, които ги съблазняват. – Чудя се. Имаше причина за чудене, 
понеже промяната беше толкова ненадейна, толкова голяма, толкова вредна, 
толкова противна на учението на апостолите, толкова несъобразна с цялото учение 
и духа на евангелието, и толкова противна на освещението дадено от Св. Дух в 
сърцата на истинните вярващи. Този начин на изразяване показва ревностно 
мъмрене, но изразява и отеческа нежност и тъга. – Така скоро, т.е., или след 
обръщението им, или като лъжливите им учители се бяха вмъкнали помежду им. 
Може да се говори и за едното и за другото. Юлий Цезар е писал, че галите 
“ревностно и усърдно предприемат война, но скоро се обезсърчават в бедствие, са 
непостоянни в решенията си, и лесно се подмамват да се изменят”. Но макар и да 
беше прочуто Галското племе с непостоянството си, тази готовност на 
Галатийските новообръщеннци да се отвърнат от истинното евангелие толкова 
малко се очакваше от апостола, че той се чуди и тъжи. – Преминавате. Времето на 
глагола показва, че променението, макар и да се е било захванало, не се е било още 
свършило, но е още следвало. Заради това, той се надява да го възпре, и да ги 
докара пак в истинния път, който те не са били съвсем забравили. Те напускаха 
Бога, Който ги беше повикал на спасение чрез Христовата благодат, и следваха 
друго евангелие вместо истинното, което те приеха от най-напред; те прегръщаха 
                                                           
1 Цгр. “Настоящият лукав век” 
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друга една наредба, която макар и да се наричаше евангелска от тези, които я 
проповядваха, не беше евангелие, понеже може да има само едно евангелие. – 
Неколцината2. Той не иска да им каже имената. – Смущават. Думата се 
употребява както в Д.А. 15:24. “Те ви смущават мира, тикват ви в съмнение и 
затруднение, и въвеждат раздор и разпря помежду ви. Това те струват и поддържат, 
че те са най-истинните християни, а пък те се трудят да съборят действителното 
евангелие Христово”. Да заместим Христовата благодат, която действува върху 
сърцето чрез вяра, с външни обреди и церемонии (срав. с гл. 2:20,21, 3:2,14,26, 4:9-
11, 5:4-6, 6:15), или да предполагаме, че такива обреди са нужни като средство чрез 
което само благодатта може да действа, ще рече да разрушим значението и силата 
на евангелието, да въведем друго евангелие, което не е евангелие. 

Ст. 8,9. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго 
благовестие3. Такова предположение е немислимо, но ако такова нещо може да се 
случи, проповедникът трябва без друго да се отхвърли. – Анатема (Цгр.)4. Думата 
тука не значи църковно отлъчване, понеже се казва за ангел. Виж. бел. на Рим. 9:3; 
1Кор. 16:22. Ако даже и ангели биха станали проповедници на развалено и 
лъжливо евангелие като това, на което апостолът се противи, те ще попаднат под 
проклятието Божие. Ние не трябва да имаме никакво сношение с такъв 
проповедник (Пр. 19:27). Но това не ще каже, че можем да кълнем някого. Виж. 
бел. на 2Йн. 10,11. – Освен онова, което приехте, - понеже това, което от първо 
приехте беше чрез откровение Христово, и е чистата истина, която е неизбежно 
нужна за спасение. От тези чудни думи на апостола виждаме голямата опасност от 
размесване правдоподобно заблуждение с Божията истина, и колко страшна е 
отговорността на всички, които се намират да проповядват евангелието, да го 
проповядват наистина. 

Ст. 10. Преди да стане християнин, той се стараел да угажда на човеци, но 
сега, като верен служител на Христос, и любител на душите на своите ближни, той 
трябва да се опълчи против тези, които изкривяват истината, и да бъде готов да 
навие на главата си незадоволството не само на своите и Христовите неприятели, 
но и на тези, които е обичал като свои духовни чада, умовете на които са били 
отвърнати от него и от учението за спасение, което той е проповядвал (гл. 4:16). 
Един верен проповедник не трябва да се бои от незадоволството на хората ако той 
иска да им направи добро и да угоди на Бога. Често пъти се случва че, ако 
действаме като Христови служители, ние не можем да угодим на хората. 

Ст. 11-14. Не е човешко. По потеклото си евангелието не е човешко. Павел 
се запознава с него и го научи направо от Христа, когато Христос му се яви из пътя 
му за Дамаск, говори му с глас, и подействува върху сърцето му чрез силата на 
Духа си през времето на последващата му слепота. Св. Дух особенно му е открил 
истинното естество и значение на евангелието; и вероятно, това му е било 
съобщено в най-голям размер през времето на размишление и учение, което той 
прекарал в Арабия (ст. 17). Но Христос му се явил особенно за тази цел. 
Откровението, за което се говори тука не може да бъде еднакво с виденията, за 
които се споменава в 2Кор. 12:1-9; понеже 2Коринтяни е било писано в 57г. или 

                                                           
2 Цгр. “Някои” 
3 В Цгр. стои “евангелие” вместо “благовестие” 
4 Вместо РИ, “да бъде проклет” 
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58г. след Р.Х., а четиринадесет години преди това ще бъде 44г. или 43г. след 
Христа, а пък Павел се похристиянчи в г. 37 или 36, и започна да проповядва след 
три години (ст. 18). Той се вижда да загатва за това особенно откровение в 1Кор. 
11:23, 15:3; 1Сол. 4:15. Апостолът загатва за предишния си живот – като ревностен 
последовател на Еврейската религия и гонител на християните, добре познат на 
мнозина – като доказателство, че той се е похристиянчил чрез извънредна сила 
Божия (ст. 15). Ревността си за преданията на отците си той е мислил, а без 
съмнение и другите са мислили, че е ревност за Бога (Йн. 16:2; Д.А. 26:9-11). 
Според неговото мнение и мнението на другите, то беше и ревност за честа на 
отците му и на народа. Родолюбие е похвална добродетел, но никой не трябва под 
това име да жертвува истината, или да мисли, че почита бащите си когато се 
придържа о заблужденията им. Апостолът беше по-истински родолюбец, и по-
истинно почиташе отците си, като се отрече от заблудителните предания на народа 
си нежели ако да беше се съгласил с народа си в ревностно поддържане на тези 
предания. Но чрез това той си нанесе омраза, укор, и най-върло гонение от страна 
на съотечествениците си. Тези, които последват примера му трябва да очакват да 
споделят това, което той е опитал. Кое е по-желателно, човешката или Божията 
благосклонност? Кое избирате вие? (ст. 10). 

Ст. 15-17. Беше ме отделил5. Срав. с Рим. 1:1; Д.А. 13:2. Бог не прави нищо, 
което той от по-напред не е решил да направи. Павловото призвание да бъде 
апостол е станало прочее по Божие намерение, преди той да се роди. Срав. с Ер. 
1:5; Ис. 49:1. Призванието беше по благодат, а не по достойнство, и беше свързано 
с проявлението на Христа в душата му, и със сърдечното му приемане на Христа 
като извор на благодат. – Плът и кръв, т.е., човек. Той не е искал поучение от 
никого, не е очаквал от никого опълномощение да проповядва Христа, понеже той 
беше изпратен за апостол, и беше приготвен както трябва за апостол, направо от 
Христа. – Арабия. Мнозина тълкуватели вярват, че тука се разбира вероятно 
Синайският полуостров, и че целта на отиването му там е била същата, с която 
Илия е ходил в тази страна, и Мойсей за дълго време е живял там (Из. 2:15; Д.А. 
4:29,30; 3Цар. 19:8). Името Арабия се употребява твърде неопределено в стари 
писания. Юстин Мъченик включва Дамаск в Арабия; Ксенофон нарича Арабия зад-
Евфратската страна. Не ще съмнение, че Павел е отишъл на някое разтояние от 
Дамаск. Колко време е стоял в тази тъй наречена страна не се знае; знае се само, че 
не е било повече от три години, и може да е било само една цяла година и част от 
две други. Колко от това време той е посветил на действителна работа, и колко е 
употребил в размишление, учение, и молитва, за да се приготви за бъдещата 
деятелност, не ни е казано, но е вероятно, че това време е било за Павел нещо като 
тригодишното другаруване на другите апостоли с Христа. Това предположение не 
ни разяснява защо Св. Писание не казва нищо за него. 

Ст. 18. Три години (или в третата година) след призванието му да бъде 
апостол, той отишъл за първи път в Ерусалим, за да се срещне с Петър, който бил 
тогава там. Това той сторил, не защото е считал Петър по-горен на власт от него, 
защото такова признание нито той е направил, нито Петър е изисквал (виж. бел. на 
1Пет. 5:1; 2Пет. 3:15), а заото е искал да се разговори с него като с християнин брат 
и сътрудник, когото е почитал и обичал. Какво приятно общение от любов и 
                                                           
5 Цгр. “определил” 
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мислене тези 15 дни свиждане между двама такива мъже трябва да им са 
доставили! Кой не би желал да им чуеше разговора и молитвите? Времето е казано 
определено, за да се покаже, че Павел е седял в Ерусалим само за късо време. За 
Павловите посещения на Ерусалим, виж. бел. на гл. 271. 

Ст. 19. Вероятно не е имало никого другиго от апостолите него време в 
Ерусалим. Върху въпроса дали Яков, който се споменава тука беше Яков синът 
Алфеев (Яков, Заведеевият син, не беше жив тогава: Д.А. 12:2), и следователно 
дали беше един от дванадесетте, или беше Яков, за когото се говори в Мт. 13:55 и 
другаде, който не бе един от дванадесетте, виж. бел. на Мт. 13:55 и Въведението на 
Якововото Послание. Образът на изражение, който се употребява тука е на гръцки 
същия както в Лк. 4:26,27, където Сарептянката не може да се разбере, че е една от 
Израилските вдовици, и Нееман Сириецът не се казва да е Израилски прокажен. 
Според това словонареждане Павел тука казва: “Не видях никого другиго от 
апостолите, но видях Якова, брата Господен”, който не беше един от дванадесетте 
апостоли. Гръцките Църковни Отци въобще различаваха този Яков от апостол 
Яков; и като не им се искаше да го считат за роден от Мария – след раждането на 
Исус, те си мислеха, че той е бил Йосифов син от някоя първа жена, и е живял като 
по-голям брат на Исус в семейството на Йосиф и Мария. Това може да е така, но 
няма никакво доказателство за него; то е просто предположение. Тука споменатият 
Яков, ако не е апостол Яков, се е почитал и уважавал и като “Господен брат” и по 
причина на превъзходния си характер. Той се вижда да е бил особен пастир на 
Християнското паство в Ерусалим; и в това си качество той е председателствувал 
на Събора, за който се говори в 15-та глава на Деянията. 

Ст. 20. Павел прави това тържественно въззвание към Бога за истинността 
на каквото казва по-гора, понеже го счита важно, за да утвърди апостолската му 
власт. Доказателството е: “Жив е Бог, аз проповядвах евангелието за толкова време 
преди да се видя с някой апостол; и после, когато отидох да посетя петър, аз стоях 
толкова кратко време при него само да се запозная с него, а не да се поуча от него; 
и нямах случай да се срещна с някого другиго освен Яков, брата Господен; 
следователно, не съм признавал никого за мой учител или за по-горен по власт”.  

Ст. 21-23. Думата “Сирийски” тука означава северните части на Сирия, 
които граничат с Киликия. – Киликийските страни. – Киликия беше една област, 
чиято столица беше Тарс. – Христовите църкви6, - които са съединени с Христа 
като свой Началник, и се основават на вяра в него. – Юдея. Юдея бе част на 
Палестина на юг от Самария. Думата Юдея за първи път се среща в Дан. 5:13, а 
изречението Юдейска област за първи път се употребява в Езд. 5:8. За нея се 
загатва и в Неем. 11:3. Това разпореждане на области се дължеше на разделението 
на Персийската държава в царуването на Дарий (срав. с Ест. 8:9 и Дан. 6:1), за 
което споменава Гръцкият историк Херодот. В апокрифните книги и в целия Нов 
Завет областта се нарича “Земя Юдейска”, или просто “Юдея”. След свалянето от 
престола на Архелай (виж. Мт. 2:22) в год. 6 след Р.Х., Юдея стана част от 
Римската област Сирия, и управителят й беше подчинен на Сирийския управител.  

Ст. 24. И славеха Бога поради мене, - поради благодатта и силата Божия 
проявени в промяната, която стана в мене. Да стане лош човек добър, гонителят на 
Христовите ученици да се обърне в Негов ученик, това е повод за хваление на Бога, 
                                                           
6 Цгр. “Юдейските в Христа църкви” 
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по причина на славната промяна на състоянието и съдбината на самия човек, и на 
промяната, която става във влиянието му върху другите. Истинните християни се 
радват, когато числото на спасените се уголемява; те се радват като гледат че и 
други отиват на небето заедно с тях. Какво поприще и каква съдбина имаше Павел! 
Какво влияние той е упражнил и ще продължава да упражнява до скончание века 
върху света! И ние трябва да славим Бога за него. 

 
---------------------------------------- 

 
 
Ст. 1,2. Апостолът продължава доказателството си, и показва колко време се 

било изминало преди да е имал свиждане с някой апостол. Времето, за което той 
загатва тука започва от призванието му да бъде апостол, а не от времето на 
посещението споменато в гл. 1:18. Онова посещение било в третата година, а това в 
четиринадесетата, след като започнал да проповядва евангелието. Това тълкувание 
е естествено; и то най-добре примирява хронологическите загатвания в Посланията 
и Деянията. Ако разберем тъй работата, това посещение съвпада с посещението 
отбелязано в Деяния 15, когато Съборът е бил проведен в 50г. или в началото на 
51г. след Р.Х. това беше действително Павловото трето посещение; но той тука не 
споменава нищо за второто посещение, отбелязано от Лука в Д.А. 11:30, което е 
било в 45г. след Р.Х., понеже целта на това посещение беше просто да занесе 
милостиня на старейшините на страдащата Ерусалимска църква, и тогава той не 
видял никой апостол. Яков, Заведеевият син, вероятно е бил убит преди това 
посещение, и Петър се вижда да се е криел, за да не падне в ръцете на Ирод, а 
другите апостоли са били вероятно разпилени (Д.А. 12:1-4). Целта на Павел тука е 
да покаже отношенията си с апостолите; заради това той споменава само това, 
което се касае до тоя предмет. Следователно, той тука загатва само за частните 
отношения, които е имал с тях, като не казва нищо за Събора. Лука, който има 
друга цел пред вид, разказва случките, които се отнасят до общата история на 
църквата, и не говори нищо за личните работи, които Павел намира случай да 
разкаже тука. – Варнава. Виж. Д.А. 11:22-24, 12:25, 13:46-50, 14:12-28, 15:2,35-39. 
– Тит. Виж. Въведение на Посланието към Тит. – По откровение. Лука дава една 
външна обща причина (Д.А. 15:2) за отиването му; освен това, Павел е имал 
особенна причина поради откровение, което Христос му направил, за което е 
нямало нужда да говори на другите в Антиохия, но което той изказва тука понеже 
усилва доказателството му. Също така и Петър бил убеден от едно видение и от 
пратениците на Корнилий да отиде в Кесария (Д.А. 10:17-20). Павел обявил какво 
учение той учел между езичниците, в частно свиждане със знаменитите мъже 
между християните, особено Яков, Петър, и Йоан (ст. 9). Вижда се, че не е имало 
други апостоли в Ерусалим. Той направил това, за да не би трудът му да отиде 
напразно по причина на нямане съгласие между проповедниците на евангелието. 

Ст. 3-5. Някои новопокръстени фарисеи в църквата (Д.А. 15:5), настоявали 
да се обреже Тит, който се покръстил без да бъде обрязан. Павел и Варнава са били 
противни на това. Явно е, че и Яков, Петър, и Йоан не са настоявали на това, а са 
били съгласни с Павел в отказването му да се съгласи да се обреже Тит. За 
Тимотей, чиято майка била еврейка, Павел удобрил обрязването му, за да го 
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направи по-полезен деятел между евреите. Виж. бел. на Д.А. 16:3. В този случай 
той се водил от началото изложено от него в 1Кор. 9:19-23, понеже обстоятелствата 
били такива, че нямало е да има никаква вреда, а щяло е да има голяма полза. Но за 
Тит се е искало обрязване като нещо нужно за спасение. Следователно, работата се 
е касаела до основно начало; и Павел не рачил да отстъпи, за да може да защити 
същественното евангелско начало. Той нарича противниците си “лъжебратя”, 
които са се вмъкнали в църквата под лъжовно облекло, като са се наричали 
Христови последователи, а в сърцата си били фарисеи и предатели на истинското 
евангелско учение. Извънредно ревностни в изповядване на християнството, те са 
имали за цел да лишат християните от свободата, с която Христос ги беше 
освободил, и да подчинят всички, и еврейски и езически новообръщеннци, под 
робското иго на обредни церемонии, противни на евангелския план за спасение (гл. 
5:1-6). Тези поддържници на обредния закон християни може да са били твърде 
искренни във вярванията си, но те са били упорити, фанатици, и готови да 
разрушат Божието дело ако то не се води съобразно с техните идеи. Във всеки век 
има мнозина като тях. – С вас7, т.е., галатяни и всички езичниц 

Ст. 6. Тия, които се считаха за нещо бяха апостолите и знаменитите 
човеци, които Фарисеите Еврейски Християни хвалеха, и в сравнение с които те 
коряха Павел. Като съзнаваше, че Христос го е призвал, и че истината е несъмнено 
у него, Павел не искаше да знае какво мислеха те; той гледаше само на Бога, като 
на свой учител и съдия. Ние трябва да ценим удобрението на добрите човеци, и да 
не се доверяваме на себе си ако мъдрите и добрите не се съгласяват с нас; но ние 
трябва също така да помним, че сме отговорни пред Бога, и да бъдем верни на 
учението Му в словото Му. Така мислеше и Павел; и когато се срещнал с водачите 
на Християнското общество, той видял че те не можали да прибавят нищо на 
откровението на истината, което Христос му бил дал вече. Бог не правел разлика 
между другите апостоли и Павел както “лъжебратята” правели. 

Ст. 7-10. Бог засвидетелствувал с каквото извършил чрез Павел и Петър, че 
той избрал първия за особена апостолска служба между езичниците, както избрал 
вторият за подобна служба между евреите. На Петър са били дадени “ключовете”, с 
които той отворил небесното царство както на евреите чрез проповядването и 
покръстванията си в Денят на Петдесетницата, така и на езичниците като пръв им е 
проповядвал Исуса за техен Спасител, и ги приел ва Християнската църква (Мт. 
16:19; Д.А. 2:14-41, 10:34-48). Но ако Петър и да е проповядвал на езичници, той е 
работил най-вече между своите съотечественици. И Павел е често проповядвал в 
съборищата и на евреи (Д.А. 9:20, 13:14, 14:1, 17:1,2); но той е бил най-известен 
като проповедник на езичниците (Д.А. 22721, 26:17). Сполуката им да накарат 
хората да живеят свят живот чрез вяра в Христа беше доказателство, че Божията 
сила действува в тях. Това свидетелство, дадено на Павел, утвърждава претенциите 
му, че е апостол. – Благодат. Павел обича да изказва своето задължение на 
Божията благодат, като да казва, “Христос ме призова да бъда апостол. Но защо? 
Защото бях фарисей ли? Защото живях свят и непорочен живот ли? Защото вършех 
чудни работи ли? Никак не, а още по-малко за богохулството ми, за преследването 
ми на църквата, или за побеснялостта ми против Христовите ученици. Христос ме 
надари с апостолски дарби и сила свише за работата, която имах да върша. Това 
                                                           
7 Цгр. “във вас” 
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стана защото го заслужавах ли? Никак не. То всичко се дължи на незаслужена 
милост и благодат, за което съм крайно благодарен и въздавам хвала”. – Яков …. 
стълбове. Яков се споменава преди Петър и Йоан защото той беше глава или 
пастир на Ерусалимската църква; в това си качество той вероятно е 
председателствувал Събора, и е писал писмото, което съобщаваше решенията му. 
Виж. бел. на Як. 1:1; Д.А. 15:13,23. Петър не ни се представя за глава на апостолите 
и цялата църква. “Стълбове” ще рече подпорки на църквата, на която Христос е 
основа. Виж. бел. на 1Тим. 3:15. Как Павел си изпълнил обещанието за бедните в 
Юдея виждаме в 2Кор. гл. 8 и 9. Нуждата е била надлежаща по причина на глад и 
гонение. Истинният християнин е благодетелен, макар и да не вярва, че небето се 
купува с милостиня. 

В горните стихове Павел показва (1) братското си съдействие с другите 
апостоли; (2) обичта си за евреи и езичници, които бяха станали християни; и (3) 
факта че ако не се скланя на изискванията на лъжебратята, той не го прави от 
нямане на любов за тях. той изпроси милостиня от езичниците за евреите, и най-
накрая падна жертва на омразата на евреите във време на пребиванието си в 
Ерусалим, където беше отишъл да занесе помощ на съотечествениците си в 
голямото им притеснение (Д.А. гл. 21-26). Християнската благодетелност не само 
наглежда тези, които се обхождат добре с нас, но, като Божията благодетелност не 
се взира в недостойнство и неблагодарност. 

Ст. 11-13. А когато Кифа8, и пр. В много ръкописи и преводи е писано 
“Петър”, но има повече авторитетни свидетелства, че е “Кифа”. И на друго място 
Павел нарича Петър “Кифа” (1Кор. 9:5). Някои от църковните отци, между които са 
и Златоуст, Теодорит, и за няколко време и Йероним, поддържаха, че Павел 
смъмрал Петър само за показ. Августин е бил силно противен на това мнение, и 
Йероним не го поддържал вече. – Някои от Якова. Те са били може би пратени от 
него, но това не е верно. Ако са били пратени, те са били вероятно почитаеми 
членове на църквата му, а не от лъжебратята; и той ги е пратил не, за да наложат 
игото на обредния закон върху похристиянчените езичници, (защото това не щеше 
да бъде съобразно със словото му в Д.А. 15:15-20), но да препоръчат на 
похристиянчените евреи да следват обичаите на бащите си, което те можаха да 
сторят макар и да бяха християни. Вижда се, че Яков не се бил отрекъл от пазенето 
на обредния закон, както Павел и Петър бяха сторили, но като останал в Ерусалим, 
и работел само измежду евреи, той следвал да пази закона, без да го счита нужен за 
спасение или противен на евангелието; и може да е желаел и другите християни-
евреи въобще да правят като него за да преобърнат евреите в християни. Якововото 
поведение не беше грешно, но беше твърде опасно. Без да иска, той станал 
донякъде причина за една скъбна препирня по причина на неприличното поведение 
от страна на Петър и Варнава и много други, които Павел се принудил да изобличи 
строго. Петър беше пренебрегнал Еврейския обичай, и беше ял с езичници. Като се 
боял, че християни-евреи, като тези които бяха дошли от Яков, ще го укорят, и като 
се страхувал, може би, да не си изгуби влиянието между евреите, той не искал вече 
да яде с похристиянчени езичници, когато бил в Антиохия. Това, разбира се, 
докачило християните езичници, защото показвало, че той ги считал за нечисти. То 
насърчило тези, които поддържали, че и те трябвало да се обрязват и да пазят 
                                                           
8 Цгр. “Петър” 
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Еврейския закон. То е било действително неприпознаване на Християнско 
общение, основано на Християнска равноправност. Петър сбъркал, не в учение, но 
в поведение. Не беше чудно, че този, който пръв изповяда Христа и пръв се отрече 
от него, е бил и пръв да припознае и защити правата на християните езичници 
(виж. Д.А. гл. 10, 11, и 15), и пръв да ги отритне действително. Силата и слабостта 
му, дързостта и страхливината му свидетелствуват, че той е бил човек с разпален, 
припрян, и впетатлителен нрав. Когато Петър се вдал на желанието си да не докачи 
похристиянчените евреи, той вкарал и други, даже и Варнава, в такова поведение, 
което Павел считал за “лицемерно”. Може те да са се мъчили да скрият от 
Ерусалимските евреи, че са яли с християни езичници. Страхлива, светска 
политика почти непременно поражда лицемерие. Добри хора може да направят 
твърде криви и безумни работи от добри подбуждения. Добрите им намерения, 
обаче, не възпират лошите следствия от поведението им, нито упазват делата им от 
справедливо осъждение. 

Павел се съпротивил на Петър, не като говорил против него в отсъствието 
му, но като му говорил лично. Изобличението му било ясно, силно, но учтиво и 
любезно. Той не се впуснал да го псува или подгавря; но с братска любов и дълбока 
скръб той се отзовал на самите Петрови убеждения в истината и предишно 
поведение, и му изложил с изкренни думи истинската страна на въпроса, който той 
трябвало да реши. Петър се вижда да е приел изобличението без сърдня, и да е 
приел павловото мнение за право. Чрез кротостта си, промененото си поведение, и 
по-сетнешната любов за Павел (виж. 2Пет. 3:15) той показал истинното си 
благочестие, и спомогнал да възпре злините, които Павел осъждал. От този пример 
виждаме как трябва, когато е нужно, да изобличаваме, и в какъв дух това 
изобличение трябва да се приема. Даже и най-добрите хора може понякога да 
сбъркат, и се нуждаят от изобличение или предупреждение. Ако сбъркваме като 
петър, нека бъдем като него и в приемането на изобличение и в покаяние. От този 
разказ явно се показва, че Павел не е считал Петър за върховен глава на църквата. 
Също така е явно, че сам Петър не е претендирал, че е глава. 

Ст. 14. Когато изобличаваме някого за частни и лични престъпления, трябва 
да го правим частно (Мт. 18:15-17). Петровата грешка беше явна, и вредна за 
църквата; заради това, Павел го изобличил публично в едно събрание на църквата. 
Петър не поучавал, че езичниците трябва да живеят като евреите, нито употребил 
някаква сила, но поведението му упражнило нравствен натиск върху езичниците. 
Те щяха да отдадът несъобразността в поведението му на промяна на учение; и, 
следователно, влиянието му щеше да ги накара в заблуждение и да ги наскърби. 

Ст. 15-21. Тези стихове трябва да се считат, че са били казани на Петър. Но 
вероятно е, че това е едно просто отгоре-отгоре съкращение на това, което Павел 
му говорил. Той го излага в това послание, защото точно се съгласява с поученията, 
които той иска да отправи на галатяните. – А не грешници от езичниците, т.е., не 
такива груби грешници като езичниците. Евреите казваха за езичниците, че са най-
големи грешници. Павел в Рим. гл. 2 и 3 доказва, че всички, и евреи и езичници, са 
грешници под осъждение. Но не ще съмнение, че въобще евреите са били по-
нравственни в поведението си от езичниците. – Се оправдава. Виж. бел. на Рим. 
3:22-26; Як. 2:21. Шестнадесети стих тука излага предложението, което първите 
осем глави от Посланието към Римляните доказват, и за правото разбиране на което 
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той написал това послание към Галатяните. То е основното, всеобемащо, и 
отличително учение на евангелието, на което правото разбиране и приемане е 
източник на духовен живот и истинско благоденствие на църквата, а неразбирането 
и неизпълнението му е източник на всякакви злини в църквата и в частни души. – 
Дела по закона, - това което законът изисква, било относно външни действия или 
вътрешни разположения. Невъзможно е да се оправдаем чрез делата на закона, 
понеже никой не пази съвършенно точно закона (Як. 2:10,11). Но за да се 
оправдаем чрез закона трябва да сме съвършенно покорни. Законът, вместо да ни 
оправдае поради делата ни на покорност и благост, само ни кара да познаем 
греховете си, и става наш детеводител към Христа за оправдание и придобиване на 
духовен живот (Рим. 3:20; Гал. 3:24). Оправданието е чрез Христа, което ни се дава 
върху основание на неговите заслуги, но ние го придобиваме чрез вярата си, т.е., 
като напуснем всяка надежда за оправдание чрез добрината си, молитвите си, или 
нещо друго в нас, и като гледаме само на Христа като наш Спасител. Това 
упование в Христа да ни направи Богуприятни и приготвени за небесен живот е 
вяра. Спасителната вяра обема желание да се избавим от грях и следствията му, 
истинно покаяние, отказване на какво и да е достойнство в нас, и гледане само на 
Христа за спасение. – Ако и ние сме се намерили грешни. “Ние” е изразително: 
Ние, които знаем евангелието и проповядваме, че грешниците се оправдават само 
чрез вяра в Христа, - трябва ли ние да престъпим това начало, което знаем и 
проповядваме? И ако го престъпим, можем ли да очакваме Христос да удобри 
поведението ни, и да стане служител на греха? Това не може да бъде. Христос не 
удобрява никакъв грях, и заради това, не ще да удобри робство под закона вместо 
свободата, която той ни дава; защото, ако считаме сега закона за нужен, то ще рече, 
че отхвърляме Христа като единствената основа на спасение. – Ако възсъздавам 
пак (Цгр.)9Ако градя изново, т.е., ако аз, или вие, или кой да е възсъздава пак. И 
вие и аз, с нашето проповядване, сме разрушили сградата на упование в Мойсеевия 
закон като прибежище за грешници. Сега вие го пак действително възсъздавате, и 
следователно разваляте новата евангелска наредба. Като правите така, вие грешите 
против Христа. – Чрез закона умрях спрямо закона: това аз опитах. Това сте 
опитали и вие, и всеки, който наистина вярва в Христа. Аз разбрах закона и 
чрезмерната си грешност, и следователно бидох мъртъв в надеждата си да се спася 
чрез закона. Аз видях, че съм мъртъв: не можах да получа никаква помощ от 
закона, т.е., от жертвите му и моите дела на послушание, но като се отказах да 
гледам на себе си, т.е., на делата си, страданията си, и добрината си, аз се обърнах 
към Христа като едничката ми надежда; и като се съединих с него чрез вяра, аз 
придобих живот Богу – Божий живот в душата – животът скрит с Христа в Бога 
(Кол. 3:3,4). Виж. Рим. гл. 7, и бел. – Съразпнах се с Христа (виж. гл. 6:14). 
Съединението ми с Христа ме направи съучастник в кръста му: с него аз не само 
попаднах под проклятието на закона, но, като станах мъртъв, избавих се от 
притезанията на закона, и като възкръснах с Христа от гроба (Рим. 6:4-11; Кол. 3:1), 
станах съпричастник на нов и божествен живот – живот, който не се поддържа от 
очищенията и задълженията на закона, но от присъствието на Христа в душата ми. 
В сравнение с предишния ми живот, сегашният ми живот, макар и да е пак 
заобиколен от плътски слабости, е само чрез вяра в прославения Син Божий, чиято 
                                                           
9 Вместо РИ: “Ако градя изново” 

 13



любов в предаването му за мене е източник на всичкия ми живот, и ме кара от 
признателност и любов да се предам жива жертва за него (Рим. 12:1; 2Кор. 5:14). 

Явно е, че грешката на Петър се е състояла само в слабостта му, и че 
подбужденията му са били добри. Той не е имал намерение да “отхвърля Божията 
благодат”; и когато павел му посочил грешката в поведението му той без съмнение 
се е отвърнал от нея. В посланията си той проповядва на много места същото 
учение за спасение, което Павел излага тук. Нямаше никаква борба по-сетне между 
двамата апостоли; и тази разпря беше подбутната от любов, и скоро се свърши. 
Апостолите не бяха толкова боговдъхновени, че да бъдат свободни от всякакви 
слабости и недостатъци на характера; но те бяха непогрешими в поучението на 
Християнското учение (Йн. 16:13). 

Правда чрез закона и правда чрез Христовата благодат са основно противни 
една на друга. Не можем да се оправдаем ту чрез едното, ту чрез другото. Божият 
закон трябва да осъди престъпника. Милост и благодат само може да го опрости. 
Никакви добри дела от наша страна не могат да отменят присъдата на осъждение, 
която закона произнася. Не можем да станем достойни чрез епитимии, или 
литургии, или тайнства, или пости, или молитви, или сълзи, нито да сполучим да се 
оправдаем чрез тях. Бог ни прощава по благодат; и чрез благодат любовта, която е 
изпълнение на закона, се поражда в сърцето чрез вяра в Христа като единствения и 
съвършен Спасител (Рим. 13:10; Гал. 5:6). Заради това, всичкото си спасение 
дължим на благодат чрез вяра, и нищо не дължим на какви и да са дела (Еф. 2:7-9). 
Но самото спасение е избавление от грях, опитване на божествен живот чрез 
присъствието на Христа в душата и на свят живот в служение Богу като следствие 
и появление на този божествен живот в душата на истинния вярващ. Вярващият, 
който не се оправдава чрез делата си, започва чрез благодат да прави добри дела, и 
да изпълнява закона (Рим. 8:2-4; Еф. 2:10). Той може да каже: “Животът, който сега 
имам не е живот на човек под закона, но на човек, който се е оттървал от закона. 
Христовите отношения към Бога са станали мои отношения към Бога. Неговите 
възгледи са мои възгледи; неговите чувства са мои чувства; Той е животът на 
душата ми; състоянието ми, чувствата ми, поведението ми са все християнски”. 
“Христос умря за мене”, казва Павел; “и аз умирам с него, и живея чрез него. 
Любовта, която той е имал за света, той я има и за мене, тъй че да не е умрял за 
никого освен за мене. Кога е така, не трябва да се съмнявам в любовта му, нито да я 
злоупотребявам. И понеже аз дължа всичкото си спасение на благодатта и любовта 
му, не трябва да го безчестя и да турям на еднаква нога с него достойнствата или 
правдата си, или достойнствата на коя да е твар небесна или земна (1Тим. 2:5; Д.А. 
4:12), като че с тях придобивам някакво спасение”. Срав. с Гал. 6:14,15; Еф. 3:4-22; 
3:12-19; Фил. 3:8-14, и особено Рим. гл. 5-8. Във всичките тези места апостолът 
излага ясно това учение за спасение чрез Христа само, във всичките му отношения 
спрямо истинен Християнски живот. 

 
------------------------------------------ 

 
След като апостолът изразил очудване и скръб за внезапната промяна във 

вярването на Галатийските християни относно един въпрос, който е лежал в 
основата на евангелието и на спасението на човеците, и след като доказал 
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апостолската си служба, той сега излага по-напълно доказателствата за истината, 
която е вече утвърдил с голяма сила и накратко. Той нарича галатяните “омаяни” и 
“несмислени” ако те не приемат учението, че Христос е бил разпънат за грешници. 
Той ги кани с увереност да засвидетелствуват дали Бог им е дал Духа си когато те 
са се осланяли на делата на закона за оправдание, или този дар им е бил даден 
когато са послушали и приели учението за спасение чрез вяра. Като са захванали с 
духовна религия, щат ли сега да свършат с плътска? Като са пострадали толкова 
гонение поради евангелието, щат ли сега да направят напразно всичките си 
страдания като се откажат от това, за което са били преследвани? Без съмнение, 
показва той, чудотворните дарове на Духа са били дадени в свръзка със слушането 
на вярата както той я проповядвал, а не в свръзка с такова послушание на закона, 
каквото поддържниците на обредния закон учители са изисквали (ст. 1-5). 

Понеже Павловите противници се осланяли на Стария Завет, апостолът 
показва, че сам Авраам се е оправдал чрез вяра, а не чрез закона, и че правдата 
принадлежи на всички, които чрез вяра са Авраамови духовни чада (ст. 6-9). 
Законът не може нищо да стори освен да осъди престъпниците. Никой не е без 
грях, и следователно без осъждение. Стария Завет, прочее, обявява че хората се 
оправдават само чрез вяра. Съвършенна покорност се изисква, за да бъде човек 
оправдан чрез закона; и понеже такова оправдание е невъзможно за грешниците, 
единствената ни надежда е в изкупление от проклятието на закона чрез Христа, 
който, чрез разпятието си, стана клетва за нас. По този начин благословението 
обещано на Авраам дойде на езичници и на евреи (ст. 10-14). Човешки завет не 
може да се измени след като се потвърди. Това е още по-истина за завета, който Бог 
е направил с Авраам и семето му. Истинното семе, в което всичките народи щяха 
да бъдат благословени беше Христос; и понеже заветът е бил потвърден в Христа в 
дните на Авраам, той не може да се отмени от Мойсеевия закон, който е бил 
въведен 430 години по-после. Наследието ни иде от Авраама, според даденото му 
обещание; следователно, то не иде от Мойсей чрез закона (ст. 15-18). 

Но може някой да попита, - Защо тогава се даде закон? Разбира се, че не се е 
дал, за да бъде противен на обещанието, което се било дало предварително на 
Авраам; понеже Бог е един и неизменяем – същият, който дал закона и обещанието. 
Законът не е бил даден, за да даде от самосебе си живот, но за да изобличи за грях, 
и да накара престъпниците да почувстват нужда от Спасител. Действителната му 
длъжност е да бъде детеводител, който да ни заведе в Христовото училище, щото 
грешникът, като вярва в него, да може да се оправдае чрез вяра според обещанието 
(ст. 19-24). Но след като дойдем при Христа с вяра, нямаме вече нужда от 
детеводител да ни води при него; и всички вярващи, било евреи или езичници, 
стават едно в Христа; и, чрез действието на вярата им, изповядана в кръщението, те 
са еднакво чада Божии и наследници на обещанието му като истинно духовно семе 
на Авраам (ст. 25-29). 

Ст. 1. Несмислени. Това не означава естествена или народна черта от 
глупост, понеже галатяните са били естествено хитри и пъргави: те са били 
лекоумни и непостоянни, и сега са показали глупостта си като са напуснали 
истината. – Омая, т.е., ви е заблудил, - тъй е повлиял върху вас щото да ви отнеме 
разсъдъка. На Галатийските християни разпънатия Христос е бил посочен ясно за 
Спасител. “Навярно”, апостолът казва, “вие не бихте забравили, че изкупление за 
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грях е станало чрез Христовата смърт; вие не бихте се отвърнали от чудесната 
любов и мъдрост проявени върху Христовия кръст освен ако някой ви е 
омагьосал”. Дяволът омайва сърцата на хората чрез очарованията на лъжливо 
учение, и ги отвръща да не се уповават на Христа. Разпънатия Христос е едничката 
надежда за грешника; и да представи, че разпънатия Христос е тази едничка 
надежда е главната цел на евангелската проповед. Виж. 1Кор. 2:2. 

Ст. 2. Духа, - не само действието на Духа в сърцата ви, но извънредните му 
и чудотворни дарби. Срав. със ст. 5. Всичките тези не дойдоха ли чрез вяра в 
Христа? Те дойдоха ли чрез проповядване на оправдание чрез обредите на 
Мойсеевия закон, или някакви външни церемонии? 

Ст. 3. Вие знаете как започнахте като християни с духовна и нравствена 
религия. Ще ли свършите сега с плътска и обредна религия? Върху думите “Дух” и 
“плът” виж. бел. на Рим. 7:5,6,14,18, 8:5-14. Не стига само да започнем добре 
Християнския живот; трябва да постоянстваме в него чак до край (Мт. 10:22; 1Кор. 
10:11,12; Евр. 6:4-6). 

Ст. 4. Страдания от гонение не ни избавят. Срав. с 1Кор. 13:3. 
Ст. 5. Чудотворни дарби на Духа, каквито са били давани във времето на 

апостолите, не се дават вече, но силата, която дава духовно обновление и живот 
сега придружава слушането на вярата, а не такива дела на закона, чрез които 
мнозина така наречени християни се трудят да се спасят. 

Ст. 6-9. Виж. бел. на Рим. гл. 4. Чрез проповядването на вярата Бог дава 
Духа на вярата, и така оправдава. Авраам по този начин придоби оправдание. 
Послушанието му беше плод на вярата му, а това което му се вмени за правда не 
беше послушанието му, но вярата която произведе послушанието му. Ако правдата 
да беше от дела, тя щеше да бъде като отплащане на дълг, но тя е от благодат, и 
заради това е от вяра в Този, който оправдава чрез милост и благодат подарени на 
недостойните. Даденото на Авраам обещание казваше, че в него езичниците и 
евреите – даже “всичките племена на земята” – ще се благословят, защото те ще се 
считат за негови чада когато упражнят такава вяра в Бога, каквато той имаше. 
Твърде важно е да разберем това, - да нямаме погрешно понятие за каква вяра се 
изисква, за да бъде за нас такова благословение, каквото Авраамовата вяра беше за 
него, и да не се вдадем на силните наклонности на сърцата си да сторим, каквото 
Галатяните сториха, т.е., да заместим сърдечното опитване на жива, спасителна 
вяра с упование във външни дела. 

Ст. 10. Виж. това утвърждение разширено в Рим. 3:9-20. Виж. и в Рим. 7:7-
24, едно поучително описание на положението на този, който се мъчи да се избави 
от грях и осъждение под закона само. Божия закон е съвършен; всичките му 
заповеди са добри; той не може да изисква освен съвършенно послушание; той не 
може освен да осъди всяко престъпление. Но кой е бил съвършенно послушен? 
Никой. Кой тогава може да избегне осъждение и да бъде праведен чрез закона? 
Никой. Всички са под клетвата на закона. Кой е послушал най-същественото 
постановление на закона, - да обича от все сърце Бога, и ближния си като себе си? 
(Мт. 22:37-40). Никой. Кога е така, никой не е наистина послушал закона. Виж. 
какво казва Як. 2:10, и бел. Тогава всеки е под “клетвата” или осъждението на 
закона. 
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Ст. 11,12. Виж. бел. на Рим. 1:17. Св. Писание свидетелствува, че който се е 
оправдал чрез вяра, той живее. Но законът обещава живот само на този, който е 
съвършенно послушен. Оправдание чрез закон и оправдание чрез вяра са противни 
едно на друго. 

Ст. 13,14. Още по-явно става, че се оправдаваме чрез вяра, а не чрез делата 
на закона, (бил той Мойсеев, или закон даден на всичките хора – Рим. 2:14,15), 
защото избавлението ни от клетвата на нарушения закон идва само от Христа. В 
какъв смисъл Христос ни е “изкупил”, както пленник се изкупува от робство, 
апостолът го разяснява като казва, че Христос “стана клетва за нас”. Който евреин 
би бил обесен на дърво след като е бил убит с камъни се е считал като да е под 
Божие проклятие (Вт. 21:23). Така и Христос се подчинил да умре на кръста, като 
понесъл нашите грехове (виж. бел. на 1Пет. 2:24) и се счел клетва за нас. В 
естеството и нуждата на изкуплението, което Христос е направил има неизмерима 
тайна. В този живот ние не можем да разберем точно какво е претърпял, когато го е 
направил, и в какво отношение се е намирал спрямо Бога и закона, който 
грешниците са били нарушили, когато на кръста той им отворил път за спасение. 
Бог никога не е преставал да обича единородния си син; при все това, този Син 
извика на кръста: “Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?”. Сам Христос е бил 
безгрешен, и Бог, който вижда работите така, както са си, никога не е могъл да 
счита Христа действително виновен в грях; при все това, Христос умря позорно 
като злодеец, и “Господ благоволи да го предаде на биене и страдание”, и “възложи 
на него беззаконието на всинца ни”, така че “с неговите рани се изцелихме” (Ис. 
53:4-10). Но не трябва да мислим, че Христос е платил като някой търговец 
буквално цена за нашето изкупление; нито трябва да мислим, че Бог не ще да 
покаже милост без да приеме заплата за тая милост. Едно велико и духовно дело не 
може точно да се представи с търговски или юридически думи взети буквално; и 
ние много безчестим Бога ако мислим, че Той е изисквал тъкмо толкова страдание 
от някого, за да може грехът да се прости. Не трябва да казваме, че Христос 
буквално взе отгоре си клетвата, която законът произнесъл против нас. Павел не 
казва това. Той казва, че Христос стана клетва за нас като увисна на дървото, и като 
вярваме в него ние се избавяме от клетвата, която ни се пада, но той не разяснява, 
нито ни трябва да знаем, какво се съдържа в клетвата, която Христос стана. 
Благословената истина е, че Христос е станал клетва за нас, и че чрез него ние 
можем да се избавим от клетвата, която е върху нас. – За да приемем обещания 
Дух, т.е., да приемем обещания дар на изливане на Св. Дух. Виж. ст. 2. 

Ст. 15. Човешко завещание, като се потвърди, не се разваля; то си остава 
неизменимо; а това е още по-истина за Божие завещание. Като е направил завет с 
Авраам, Бог няма да го промени. Той щеше да го изпълни с потомството му, 
особено на семето му Христос, в когото преимущественно всичките народи щяха 
да бъдат благословени. Когато Бог дал това обещание, той е нямал намерение да го 
вземе назад, когато е дал Мойсеевия закон. Законът не беше противен на 
обещанието, но щеше да приготви пътят на изпълнението му. 

Ст. А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговото семе; не казва: 
“И на семената”, като за много, но като за едного: “И на семето твое”, който е 
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Христос (Цгр)10. Някои мними тълкуватели на Св. Писание не удобряват 
Павловото разсъждение тука, и даже се подиграват с него, като че той се мъчи да 
докаже от употреблението на единственно число семе, вместо множествено число 
семена, че обещанието се отнася само за едно лице. Но това тълкувание е не само 
безумно и повърхностно, но и неблагоговейно, защото: 

(1) Апостолът е знаел така добре, както и учените му критици, че семе е 
събирателно име; и той го употребява като събирателно в посланията си. В Рим. 
4:18, където говори за обещанието дадено на Авраам, че ще бъде баща на много 
народи, апостолът казва, “По реченото: Така многобройно ще бъде твоето семе:, 
като привежда думите, които Бог казал на Авраам, и които се намират отбелязани в 
Бит. 15:5, където е казано, че Господ извел Авраам вън, и казал: “Погледни сега на 
небето, и изброй звездите, ако можеш ги изброи; така ще бъде твоето семе”. По 
същия начин Павел казва за Христа, че е от семето Давидово (Рим. 1:3); че 
обещанието е здраво на всичкото семе, не само на евреи, но на всички вярващи 
(Рим. 4:16); и в тази глава (ст. 29) той казва на галатяните, “Ако ли сте вие 
Христови, то сте Авраамово семе и по обетование наследници”. 

(2) Като е това така, и понеже този стих е едничкото място в писанията му, 
където той употребява множественно число семена, обикновеното безпристрастие 
(като оставим на страна обстоятелството, че той е бил боговдъхновен писател) 
изисква да намерим някое друго разяснение, а не да обвиняваме Павел, че иска да 
си играе с думите, или че не знае еврейски и гръцки. 

(3) В Бит. 21:13, четем че Бог казал на Авраам, “А и синът на робинята ще 
направя да стане народ, защото е твое семе”. Исмаиляните бяха Авраамово семе; 
такива бяха и Арабските племена, които се народиха от Хетура и едомците. Но 
обещанията за Месия не бяха дадени на тези народи. Израил беше обичаното, 
избраното семе. От това виждаме как един писател, който пише еврейски или 
гръцки може справедливо да говори за разните потомства или семена на Авраам. 

(4) В Исаак ще се наименува на тебе семе” (Бит. 21:12; Евр. 11:18). Това 
значи, и Авраам така го разбра, че благословенията на завета бяха съсредоточени в 
Исаак, и че, колкото се касае до тези благословения, другите клонища на 
потомството му не ще се нарекат или считат негово семе. 

(5) Когато на края на този стих апостолът казва, “който е Христос”, не е 
нужно да го считаме, че той иска да докаже с употребата на единственно число, че 
обещаното семе трябва да е някое лице. Такова мнение не се допуска от Павловото 
последователно употребление на същата дума другаде като събирателно име. 
Достатъчно е да разберем, че той утвърждава тука с боговдъхновенната си власт, 
че Авраамовото семе, в което всичките народи щяха да бъдат благословени не 
беше цялото Авраамово потомство, нито даже Израилския народ, но лицето Месия. 

(6) Пред вид на гореизложените съображения, нито можем да разберем, че с 
думите, “Не казва: ‘и на семената’, като за многото, но, ‘и на семето твое’”, 
апостолът иска да каже просто, че Бог, като дал тези обещания на Авраамовото 
семе, не е мислил да ги даде на всичките клонове на потомството му, но на едного; 
и тогава казва, че те са се изпълнили в едно лице, именно, Месия. 

                                                           
10 Вместо РИ: “А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: "и на 
потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос” 
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Ст. 19,20. Тогава, защо се даде закона?, и пр. Като доказва, че направеният 
с Авраам завет е бил по благодат, и че той не може да се унищожи от закон даден 
четиристотин и тридесет години по-късно, апостолът пита, “И тъй защо се даде 
законът?”. Както Калвин право забелязва, той не разпитва тука за всичките ползи 
на закона, но посочва само на тази полза, която се отнася за предмета му. То е като 
да е казал, - “Бог обявил на Авраам евангелие. Това евангелие по благодат, което 
Авраам приел с вяра, Бог не е мислил да го развали със закона (даден на планината 
Синай 430 години по-после). Каква беше, прочее, целта на закона относно това 
евангелие по благодат? Целта му беше да покаже на хората, че са грешни, и да ги 
накара да почувстват, че имат нужда от Спасител, или (както се казва в ст. 24), че 
“законът стана нам детеводител към Христа”. И тъй законът не е противен на 
обещанието, но му спомага”. Павел изказва същата мисъл, която изказва и на 
Римляните (Рим. 5:20), “Законът влезе изпосле да се умножи прегрешението, а 
където се умножи грехът, преумножи се благодатта”. Както той казва и в това 
послание (гл. 2:19), “Аз чрез закона закону мъртъв бидох, да бъда жив Богу”, т.е., 
самият закон ме е научил, че чрез него не мога да се оправдая и придобия вечен 
живот. – Беше прогласен от ангели. Така и Стефан (Д.А. 7:53) напомни на 
евреите, че те са приели закона чрез ангелско служение, с което без съмнение той е 
разбирал извънредните явления, които придружиха даването на закона, и които 
бяха произведени от служението на множество ангели. Присъствието на хиляди 
святи същества, когато законът е бил даден се загатва и във Вт. 33:2, “Господ дойде 
от Синай, …. и дойде с тми святи: от десницата му излезе огнен закон за тях”. – С 
ръка на един ходатай (Цгр.)11. Мнозина от църковните отци разбираха, че това се 
отнася за Христос. Но по-добре е да го разберем, че се отнася за Мойсей, когото 
Господ е употребил като ходатай между себе си и народа, според както Мойсей 
пише във Вт. 5:5, “Аз стоях между Господа и вас”, което той сторил по припряна 
молба за народа (ст. 23-27). – Но ходатаят не ходатайствува за един12, т.е., 
назначението на някого за ходатай предполага, че съществува завет между двете 
страни. Бог, като самодържец на света, можеше да даде заповедите си 
неограничено и без никакво обещание, но той благоволил да даде даже ожнения 
закон на планината синай във вид на завет между себе си и людете си, като се 
задължил да им бъде Водач и Покровител, а пък те от своя страна се задължили да 
го следват където ги води, и да пазят повеленията му. Такова се вижда да е 
простото значение на този стих, за разтълкуването на който са били предложени 
двеста и петдесет разни тълкувания. 

Ст. 22,23. Целта на Бога, както е открита в Св. Писание, беше да накара 
всичките хора да се почувстват, че са безпомощни грешници, за да се приготвят да 
приемат обещанието на живот чрез вяра в Исуса Христа. Те са били, така да се 
каже, като затворени в тъмница то закона, докато да могат да придобият свобода 
чрез вяра, когато им се открие от евангелието. 

Ст. 24. Целта на закона е била да ръководи хората да повярват в Христа, 
чрез Когото само грешникът може да бъде оправдан. Колко много се лъжат тези, 
които се трудят да се оправдаят чрез делата си! Законът казва, Прави и живей; и 
ако не слушаме закона, ние умираме. Евангелието казва, Живей и прави; и понеже 
                                                           
11 Вместо РИ: “Чрез един ходатай” 
12 Цгр. “Но ходатаят не е на едного” 
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животът идва от вярване в Христа, ние вярваме, получаваме живот, и можем да 
действуваме според както Бог изисква. 

Ст. 25-29. Като дойдем веднъж при Христа, ние не сме вече в тъмницата на 
закона: ние всички сме свободни, като синове Божии, чрез вяра в Христа, т.е., като 
наистина го приемем за наш едничък Спасител и Помощник; и ние всички сме едно 
в него, понеже сме Христово притежание, и чада на Авраама, наследници на 
обещанието. В кръщението ние се обличаме в Христа чрез действието на вярата, 
която изповядваме и упражняваме в кръщението. Кръщението без истинна и 
спасителна вяра в сърцето на възрастния човек, който се кръщава не струва нищо. 
Това се отнася само за тези лица, които се кръщават като изповядат вярата си в 
Христа. Тука Павел набляга най-много на вяра, без която никакъв външен обред не 
струва нищо. Виж бел. на Рим. 2:28,29, 6:3,4; 1Пет. 3:21. Вярващите в Христа са 
еднакви по естество и по отношенията си към Бога, понеже той ги счита всички 
еднакво за свои чада. Няма никаква разлика в Христовата фамилия, но учениците 
му от всеки народ и от всяко съсловие имат еднакви права и благословения. 
Евангелието не унищожава обществените различия, но унищожава всичко в тях, 
което е зло и което е източник на злощастие. То не поставя никого вън от мястото, 
където божието провидение го е поставило; но го прави верен, задоволен, и 
щастлив в положението в което се намира. Колко нежни и силни са увещанията, 
които се дават в Новия Завет на всички, от какъвто чин и съсловие и да са, на 
господари и слуги, мъже и жени, родители и деца, и пр. (Лк. 3:10-14, 12:42-48, 17:7-
10; Рим. 13:1-10; Еф. 5:22-31, 6:1-9; Кол. 3:11-24, 4:1; 1Тим. 6:1,2; Тит 2:1-10, 3:1,2; 
Евр. 13:1-3,17; 1Пет. 2:13-19, 3:1-9; Гал. 5:13,14. 

 
------------------------------------------- 

 
Ст. 1,2. Синът, и когато е малък, е наследник на бащиното си положение и 

имане, но докато е дете, той трябва да се управлява и поучава. С него трябва да се 
постъпва като със слуга. Когато стане пълнолетен, той се освобождава от това 
положение, и се наслаждава на свободата и на всичките права, които му се падат 
като на син, но които не се дават на слуга, който си остава слуга до смърт. Ако 
бащата умре, когато син му е малко дете, детето се туря под законен опекун, който 
действува за него вместо баща докато е малолетно. 

Ст. 3. Ние, т.е., ние от Еврейския народ. Мойсеевата наредба беше 
назначена за детинството на църквата. Християните са, или поне трябва да бъдат, 
пълнолетни деца. Те не трябва да желаят да бъдат под една наредба сгодна само за 
малки деца, или за слуги, а не за пълнолетни деца. – Първоначалните учения13: 
началата, първите и най- прости начала, наречени в ст. 9 “слаби и скъдни”. – На 
света. Виж. Кол. 2:8. “Стихиите на светът” ще рече “понятия приети от хора със 
световен дух, а не от тези, които имат ум Христов”. Естественото сърце на човека 
винаги тича след религия от обреди и външни церемонии. Следователно, такава 
една религия, каквоти име или отличителни особености и да има, е светска 
религия, измислена и избрана от света, а не религия основана и проповядване от 
Христа. Галатяните приемаха такава светска религия за християнство; и сега има 
така наречено християнство, което не е от Христа, но е “от света”, сир. от човек. 
                                                           
13 Цгр. “стихиите” 
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Христос изобличил книжниците и фарисеите за същото заблуждение, именно, че 
“учат учения (като от Бога) заповеди човешки” (Мк. 7:7-9). Сравнено с дадената от 
евангелието свобода, Юдейството, както Бог го беше дал, беше система от робство, 
но изопаченията и прибавките, които хората му прикачиха го направиха още по-
лошо. Времето беше настанало, когато Божиите люде трябваше да се освободят от 
такова робство. Виж. Мт. 11:28-30). 

Ст. 4,5. А когато се изпълни времето. Виж. бел. на Рим. 5:6. Бог се помаял 
да прати сина Си само до тогава, до когато е било нужно да приготви людете си за 
идването Му, така че Христос да може да стане, по едничкия възможен начин, 
духовна сила, която да привлече всичките човеци при него (Йн. 12:23-32). – Който 
се роди от жена. Нужно беше Божия Син да стане участник в истинно човечество, 
но да си остане свободен от поквареността му. Заради това, той не се роди според 
обикновения закон на човешко раждане, но бе заченат непосредственно от Св. Дях. 
Виж. Лк. 1:35. Като роден от жена, Исус беше така наистина човек както кой и да е 
друг човек (Йн. 1:14; 1Тим. 2:5; Евр. 2:9-18, 4:15, 5:7-9). Но понеже е бил заченат от 
Св. Дух, той не попаднал под следствията на грехопадението на прародителите ни, 
и не е имал ни петно от нравственна лошавина. – Роди се и под закона, сир. под 
закона на Мойсей като евреин, и под Божия неписан закон като човек. Законът е 
израз на Божията воля. Исус послушал този закон напълно. Нравственият закон се 
изпълнява на небето, защото той е просто израз на Божието естество и воля. Но 
мойсеевият обреден закон беше назначен само за израилтяните, и то привременно. 
Исус го изпълни и го унищожи. Разгадайте доказателството на това в Евр. 8:7-13, 
9:1-28, 10:1-20. Тези, които бяха под Мойсеевия обреден закон бяха в отношение 
към Бога като слуги, а не като синове. Христос дава осиновление.  

Ст. 6. Следствието и доказателството на осиновението е духът на синовност, 
който ни вкарва с общение с Бога като с баща. Този дух е дар на Св. Дух 
вследствие на новото рождение (Йн. 3:3,6), и чрез приемането на Христа с вяра 
(Йн. 1:12,13). – Авва: Сирийска дума, която ще рече “баща”. 

Ст. 7. Виж. бел. на Рим. 8:15-17. 
Ст. 8. Явно е, че апостолът тука говори на похристиянчени езичници. 
Ст. 9. Ако познаваме Бога, причината е че Той ни е познал по-напред, и ни 

се е открил със словото и духа си. – Слабите и сиромашки, които не могат да 
избавят от грях или да ни спечелят вечно щастие. Виж. бел. на ст. 3. Колко безумно 
е да се отвръщаме от животворящата вяра в Христа, и да се поддаваме на някоя 
система от външни обреди и церемонии, под които душата си остава празна от 
духовна полза, и се намира под властта на злото! 

Ст. 10,11. Апостолът дава примери от “слабите и скъдните стихии”, за които 
той говори, именно, празнуването на дни, които Бог не е заповядал в Св. Писание 
на християните да празнуват. Думата му не е за неделята, понеже Бог е заповядал и 
на християни и на евреи да пазят този ден свят (Мк. 2:27,28). Но таченето на святи 
дни (които Христос не е учредил, а хората са определили) като задължително за 
съвестта и нужно за спасение е противно на евангелието. Наклонността на 
галатяните да тачат такива дни накарала апостола да се бои, че трудовете му заради 
тях са били напразно. – Месеците, т.е., новомесечията (Чис. 10:10; Ис. 1:13,14). – 
Времената, периодични постения или празнувания, които са идвали редовно от 
време на време, и всяко от които е продължавало повече от един ден. – Годините, 
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като напр. Съботната Година и Годината на юбилея (Лев. 25:4,11). Относно 
разликата между начина, по който апостолът загатва за течението на такива дни и 
времена в Рим и у Галатяните, виж. бел. на Рим. 14:1,2,5-8. 

Ст. 12. Станете като мене, защото и аз станах като вас. Разни тълкувания 
са били дадени на тези думи. Някои ги разбират, че са молба за съчувствие, като 
апостолът да е казал, “Братя, имайте за мене същата любов, която и аз имам за вас”. 
Това се съгласява с останалата част на стиха, “не сте ми сторили никаква 
неправда”, т.е., не го считам за лична неправда, че сте се отвърнали от моите 
наставления. Други тълкуватели тълкуват думите “аз съм като вас” да значат, “аз 
станах като вас”, т.е., когато ви донесох евангелското известие. Те тълкуват стиха, 
че значи, “Братя, бъдете като мене, и отритнете робството на тези Юдейски обреди, 
както и аз, който бях отхранен в тях, ги отхвърлих, и станах като вас езичник, за да 
мога да ви придобия за Христа”. 

Ст. 13-15. Немоща, за която апостолът говори тука беше без съмнение съата, 
която се споменава в 2Кор. 12:7, под название “трън в плътта”. Разни догатки са 
били направени върху това. Най-вероятно се вижда да е било очебол, силно 
възпаление на очите, което много силно боли, подобно на бодеж от тръни и глокове 
в тялото, и което е загрозявало външния изглед на проповедник (2Кор. 10:10). Тая 
догадка става още по-вероятна от това, което павел казва в ст. 15 за галатяните, 
които в предишната си ревност за него са били готови, ако би било възможно, да си 
извъртят очите и да му ги дадът. 

Ст. 16,17. Да говорим истината без заобикалки е дело на любов; за зла чест, 
обаче, не се счита тъй всякога. Еремия беше истинен пророк, и говореше на народа 
наистина и верно каквото Бог му казваше, но той бе бит, затворен в тъмница, и 
заплашван със смърт, а пък на лъжливите пророци, които говореха лъжливи и 
ласкателни думи, им вярваха и им ръкопляскаха. – Ви търсят ревностно не по 
добър начин. Лъжливите учители между галатяните показваха голяма ревност; и 
това бе накарало мнозина да им вярват. Но за да може да бъде от някаква стойност, 
ревността трябва да бъде за някое добро дело, а това което те търсеха не беше 
добро. – Желаят да ви отлъчат, т.е., да не слушате мене, но да станете техни 
ревностни партизани. 

Ст. 19. Дечица мои. Това название показва колко нежно Павел е обичал 
галатяните, които бяха негови духовни чада. – Съм пак в родилни болки, - силен 
израз, който показва колко ревностно той е желаел да ги доведе при Христа, и 
колко желае да ги възвърне пак при Него, и да образува в тях благороден и Христо-
подобен характер. В това ревностно желание да спаси тези, за които се е трудил, 
павел е бил пример на какви трябва да са всички проповедници на евангелието. 

Ст. 20. Да променя гласа си, т.е., вместо да ви мъмря, да ви говоря 
насърчителни и любезно увещателни думи. 

Ст. 21-31. Апостолът тука говори на тези, които усърдно са проповядвали 
придържане към Еврейски понятия и обреди, и им привлича вниманието на факта, 
че ако Исмаил и да беше Авраамов син съо като Исаак, благословенията на Божия 
завет не се дадоха и на двамината еднакво. Исмаил, който “се роди по плът”, сир., 
по обикновенния естествен начин, и от робиня-майка, биде отритнат, а пък Исаак, 
който се роди 13 години по-късно – по обикновения начин, наистина, но когато 
тялото Авраамово бе вече замъртвяло, и утробата на Сара бе мъртва (Рим. 4:19) – 
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следователно, който се роди по Божие обещание, и от свободна майка, наследи 
всичките благословения на завета. Тези факти, които са разказани в закона, сир., в 
Мойсеевите книги, в почитанието, на които тези лъжливи учители бяха толкова 
усърдни, съставляват, според думите на апостола, една алегория или иносказание. 
Не че Павел взима приказката за Исаака и Исмаила за проста алегория. Начинът, 
по който говори за Исаак в ст. 23 и в Рим. 9:7,10, показва явно, че той е считал 
разказа на Битието за истинна история. Но тази история хубаво е разяснявала 
истината, която той искал да им втълпи. Синът на робинята се родил в робство, и 
най-после бил отхвърлен. Синът на свободната майка бил свободен, и наследил не 
само бащините си имоти, но и всичките благословения на завета, който бог 
направил с Авраама. 

Ст. 25. Агар е планината Синай (Цгр.), т.е., представлява планината 
Синай. На Арабски Агар означава канара; и Златоуст и някои други стари 
тълкуватели казват, че планината Синай се е наричала така понякога, и 
следователно това значи, като че апостолът да е казал, “името канара представлява 
планината Синай”. – в Арабия, не в Ханаан, земята на обещаното наследие на 
Израил, но в Арабия, където потомците на Агар живееха, и следователно по-
подходяща да се употреби като белег на робство. – И съответствува на днешния 
Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си. Тези, които се стараят да се 
оправдаят с пазене на закона са в робство, имат робско чувство към Бога, и не 
могат да постигнат духа на синовност, който принадлежи на божиите истинни 
люде. 

Ст. 26,27. Който е [на всички] майка, т.е., на всички истинни християни, 
не само на евреи, а и на езичници. – Защото е писан, и пр. Това е приведено от Ис. 
54:1, и е предсказание за Месия. “Неплодна” означава езичниците, а “тази, която 
има мъж”, означава Израил; и обещанието е, че от езичниците ще има повече 
вярващи, отколкото от Израил. 

Ст. 28-31. Чада на обещание. Ние, истинните вярващи, езичници и евреи, 
не ставаме вярващи защото робски пазим закона, но чрез Божия благодат, и в 
изпълнение на милостивото му обещание. Целта на апостола е да възвърне 
галатяните от една система на закона, която беше плътска и робска, и да ги управи 
в една наредба на вяра, любов, и синовно послушание. 

 
------------------------------------------ 

 
 

Ст. 1. Тези, които по благодат са станали чада Божии, и са приели духа на 
осиновение, трябва да се пазят да не се върнат пак в плътски, робски дух. Това 
увещание се дава на всичките християни, и не е лесно да го следваме, по причина 
на склонностите на развратеното естество. Мнозина в църквата попадат тъй или 
инак под игото, и го считат за нещо същественно на християнството. 

Ст. 2. Аз, Павел, - някогашен Еврейски фанатик, а сега апостол Христов и 
ваш духовен отец. Ако вие, езичниците, се подлагате на обрязване като нещо 
нужно за спасение, вие преставате да се уповавате в Христа като достатъчен 
Спасител, и нямате никаква връзка с него, макар и да се наричате християни и да 
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участвате във всичките църковни постановления. – Ако се обрязвате, - не “ако сте 
се обрязали”, но ако следвате да се обрязвате, или ако се уповавате на обрязването. 

Ст. 3,4. Обрязването беше за тях задължителен знак, че се подчиняват на 
Мойсеевия закон като средство за спасение (Ст. 15:1). Следователно, те се 
задължаваха да се покоряват на целия закон; и като търсят оправдание по този 
начин, те отпаднаха от плана на оправдание чрез благодат, и нямаха полза от 
Христа. 

Ст. 5. Не е така с нас, които сме били просветени и обновени от Божия Св. 
Дух. Ние очакваме окончателно да бъдем приети от Бога като се оправдаваме от 
вяра в Христа, когото приемаме за едничко средство чрез което може да достигне 
до нас безкрайна милост и благодат, чрез които само можем да се спасим. 

Ст. 6. Такава е достатъчността на Христа, че нищо не е нужно за спасението 
ни освен вяра, която ни съединява с него, и е ръката с която приемаме дарът на 
божественна милост и любов. Тази вяра, която има такова действие, не е безделна, 
мъртва вяра, просто упражнение на разума, но жива вяра, която действува от любов 
и очиства сърцето от всяко зло (Д.А. 15:9; 1Кор. 6:9-11). В сравнение с тази 
същественна спасителна вяра, външни церемонии, обреди, или постановления не 
струват нищо. Забележете, че не е любовта, която оправдава, макар че любовта е 
съществен плод на вярата. Вярата само оправдава, понеже вярата ни съединява с 
Христа; и от това съединение с Него произтичат любов и всичките благодати на 
Духа. Виж. бел. на Як. 2:17-26. Вяра, която произвежда омраза и гонение не е 
истинна вяра в Христа. 

Ст. 7,8. Павел често сравнява Християнския живот с надтичване. Кой ви 
възбрани да не следвате това надтичване? Навярно не е Бог, нито е някой истинен 
проповедник на божественната истина. “Предумването”, което ви е накарало да се 
отклоните от истината е дошло от лош източник. 

Ст. 9,10. При всичката опасност от кваса на заблуждението, апостолът се 
надявал, че галатяните ще станат пак твърди християни, и ще напуснат 
поддържниците на обредния закон учители, които Бог ще осъди и накаже в 
последния ден. Виж. Мк. 12:40; Рим. 2:3. 

Ст. 11,12. Лъжливите учители вероятно са казвали, че и Павел друг път е 
защитавал обрязването (Д.А. 16:3; 1Кор. 9:20,21). Апостолът опровергава това като 
посочва на гонението, което претърпял от евреите защото им проповядвал 
учението на кръста. И той чувтвува толкова силно духовната вреда, която 
принасяло влиянието на тези, които подкокоросваха Галатийските християни да се 
противят на пътя на истината, щото исказва желание да се отсекат от всякаква 
връзка с тях, за да не могат да правят такова зло дело. Тука се загатва за 
отрязването на краекожието в обрязването. Но в оригинала глаголът не е 
страдателен, а е възвратен, и следователно значи, “да отсекат сами себе си”, сир., 
по-добре ще е ако тези хора, които са толкова ревностни за отрязването на 
краекожието отсекат сами себе си от сношение с вас, - да се отдръпнат от вас и да 
ви оставят на мира. 

Ст. 13. Като е доказал, че вярващите в Христа са свободни, апостолът сега 
говори за практическата употреба на тази свобода. Той ги предупреждава да не я 
злоупотребяват. Тя не ни позволява да се вдаваме на плътски похоти, но се 
проявява в любезно слугуване един на друг. – Свобода, оттърсване от Еврейски 
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обреди и церемонии, от всяка система – като системата на обредния закон, който е 
бил унищожен, от всяка нужда от отеготителни обреди, и епитимии, и мъки, и 
страдания, като средство за спасение. Христос ни дава свободно спасение, и той е 
направил за нас всичко, което е трябвало, за да ни спечели това спасение. Но тази 
свобода, с която се наслаждаваме, и която трябва да браним от всички, които искат 
да ни я отнемат, не е свобода, която ни дава право да грешим. Тя ни освобождава 
не само от обредния закон, но и от закона на греха и смъртта, за да не слугуваме на 
греха, а да слугуваме на закона на правдата и любовта, който закон е израз на 
съществото на самия бог, който закон Христос е изпълнил, и който Той ни кара да 
изпълняваме като ни придава божественно естество (2Пет. 1:3-8; Рим. 6:1-23, 8:2-
15; 2Кор. 3:1-10). – Любовта обича да служи и да се жертва за доброто на този, 
когото люби. Този е велик в Царството Божие, който е като Христа велик в 
служение (Мк. 10:43-45). Това служение е висшата свобода и щастие. 

Ст. 14. Виж. бел. на Рим. 13:9,10. 
Ст. 15: Горчивите раздори, които произхождат от нямане на любов съсипват 

духовното благоденствие на църквата, и опропастяват спасението на тези, които се 
вдават в тях. Колко много грешат тези, които се впускат в тези раздори! Виж. бел. 
на Як. 3:13-18. 

Ст. 16-18. Виж. бел. на Рим. 8:4-16. Тези, които ходят по Св. Дух не са под 
закон като средство за оправдание пред Бога, но приемат ново естество – естество 
на Божии синове; и това ги кара свободно и на драго сърце да се покоряват на 
закона, и да живеят съобразно с него (Йн. 1:12,13; Рим. 8:1-3). – За да можете да 
правите това, което искате14. Виж. бел. на Рим. 7:15-21. 

Ст. 19-26. Виж. Рим. 1:18-32. Бог мрази делата на плътта, и изключва от 
небето всички, които не ги напускат (1Кор. 6:9,10). Забележително е, че вражди, 
разпри, ревнования, крамоли, раздори се считат наравно осъдителни с 
прелюбодеяние, убийства, и идолослужение. – Радост. Радостта може да не е 
изведнъж плод на Духа, но тя е естествен и окончателен плод. Виж. бел. на Рим. 
5:11; Йн. 15:11; 1Пет. 1:8. – Против такива неща няма закон. Колко хубави са 
плодовете на Духа! Колко повече изобилстват, толкова повече този свят 
заприличва на небе. Духът ги произвежда посредством евангелието. Евангелието е 
едничкият истински преобразовател. Колко голяма нужда светът има от него! 
Какво благословение е то за човечеството! Колко силни са подбужденията, които 
трябва да ни карат да го проповядваме на всички, които не го знаят, и да 
обработваме в себе си всичките плодове на Духа! Ако показваме на яве тия 
плодове, тогава сме християни, и тогава ставаме “солта на земята” и “светлина на 
света” (Мт. 5:13,14).  

 
------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Какво нежно и впечатлително увещание! Ние трябва да се обхождаме 

със заблудените си братя, както искаме Христос да се обхожда с нас. Ние сме 
склонни да паднем в заблуждение и прегрешение; заради това трябва да бъдем 
будни и смирени (Мт. 261Кор. 10:12), и в същото време да си претърпяваме и да си 
                                                           
14 Цгр. “Да не правите това, което искате” 
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прощаваме един на друг (Кол. 3:12,13). Тука се излага начинът, по който църквата 
трябва да се обхожда с тези, които са виновни. Тези, които се наемат да поправят 
другите не трябва да се вдават в грях, но трябва сами да бъдат чисти по сърце и 
живот. 

Ст. 2. Виж. бел. на Рим. 15:1,3. – Христовия закон, - който изисква любов 
(гл. 5:13,14). 

Ст. 3-5. Ако някой мисли, че е по-горен от другите, и че не е задължен да 
състрадава и помага на тези, които са в притеснение, той се лъже. Виж. бел. на Рим. 
12:3. – По-добре е всеки да изпитва своето дело, така че да усети радостта на 
Божието удобрение, отколкото да се впуска в пустословни сравнение с другите; 
понеже всеки си има своето бреме, и ще бъде съден като частно лице. 

Ст. 6. Че паството е длъжно да поддържа пастиря си се повелява още по-
напълно в 1Кор. 9:9-14. Тази длъжност, обаче, често се пренебрегва, и служителите 
на евангелието се оставят да бедстват, когато техните слушатели трябваше да ги 
поддържат да живеят спокойно. Тези, които се отказват да изпълнят тази длъжност 
си навличат божието негодувание, и си навяват много и големи злини. 
Служителите на евангелието, обаче, не трябва да бъдат сребролюбци, но трябва да 
притежават духа, който Павел показал (Д.А. 18:3; 1Кор. 9:12,15,16,18; 2Кор. 11:27). 

Ст. 7,8. Колко важно е това предупреждение! Ние можем да излъжем себе 
си, а не Бога. Той не ще се остави да бъде подигран без да накаже. Той е 
постановил един закон, който той всякога пази. В духовни както и в световни 
работи, жетвата е според посяното семе. То може да не узрее изведнъж, но ще 
дойде жетвата най-после. Невежеството няма никога да произведе доброто, което 
знанието произвежда; ленивостта няма да спечели възнагражденията на 
трудолюбието; порокът няма никога да пожъне плодовете на добродетелта, макар и 
за едно малко време да се види като, че ще ги пожъне. Правене зло ще произведе 
лоши плодове; и служение на Бога ще ни придобие благословения привременно и 
вечно (1Тим. 4:8, 6:6-12; Отк. 22:14). Много семе произвежда по-изобилна жетва, а 
по-малко семе дава по-малко жетва. Всяко дело, било то право или криво, е семе 
чиято жетва ще бъде скръб или радост. 

Ст. 9. Когато се подбуждаваме от прави подбуждения да правим добро, т.е., 
от състрадание и любов, а не за да ни се простят греховете, или за да ни видят 
хората, ние сеем на Духът. Колко силни причини имаме да правим така! Навярно 
ще получим добро (Д.А. 20:35), и е придадем добро на другите. Жетвата ще дойде 
след посяването на семето. 

Ст. 10. Времето ни е кратко; трябва да го употребим в сеене на Духа, защото 
скоро ще се измине. Обстоятелствата ни налагат длъжност да правим добро; и 
обстоятелствата скоро се минават. Трябва най-вече да се трудим да бъдем 
благословение на своите по вярата, защото особенни връзки ни свързват с тях, и 
каквото им сторим, Христос го счита, че е сторено нему (Мт. 25:40,45). 

Ст. 11. Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка! 
Павел имал обичай да пише чрез писар, и на край писмото саморъчно се 
подписвал. Виж. Рим. 16:22; 1Кор. 16:21; Кол. 4:18; 2Сол. 3:17. Това той е правел, 
може би, по причина на някаква слабост в очите или ръката щото трудно е можал 
да пише. Но той показал колко много е обичал галатяните като им писал цяло 
послание със собствената си ръка. 
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Ст. 12. “Аз не ви принуждавам да пазите Мойсеевия закон, но ви 
принуждават онези, които се мъчат да придобият чест между хората; каквото ми е 
посланието, така и правя като проповедник на евангелието. Аз не се старая да 
покаже добър вид, или да угодя на хората, но съм готов да претърпя и гонение, ако 
стане нужда, поради верността ми на истинното учение на Христовия кръст”. 

Ст. 13. Поддържниците на обредния закон учители не бяха последователни, 
понеже и те даже не изпълняваха всичко, което Мойсеевият закон изискваше, но те 
настояват, апостолът казва, вие да се обрязвате, за да могат да се хвалят, че сте им 
ученици, и да избегнат съблазанта на кръста между евреите, като ви направят вас 
езичниците – да се явите като Еврейски прозелити. 

Ст. 14,15. А аз се хваля само с кръста, защото кръстът (т.е., разпънатия 
Христос) ми е всичката надежда и всичкото желание. То ми побеждава сърцето 
като ми открива греха и нуждата ми, и Божията безкрайна святост, правда, милост, 
и любов. До толкова съм се посветил на Христа и делото му, че нищо на света няма 
сега някаква власт върху ми. Виж. бел. на гл. 9:19,20. Нещата, които те търсят имат 
толкова малко влияние върху мене, и ми дават толкова малко причина да се хваля, 
че те са нищо за мене; новото рождение чрез Духа е все и вся. – Новото създание. 
В гл. 5:6, важното нещо се казва да е “вяра, която действува с любов”, защото от 
нея зависи духовният живот, но тука се споменава самият нов живот, който е плод 
на истинната вяра и е естеството на истинната религия. Виж. бел. на Рим. 2:28,29; 
2Кор. 5:17. Чрез съдействието на истинна вяра в Христа сърцето се обновява; 
вярващият става нравственно ново създание; има нови желания, надежди, радости, 
страхове; живее в свят от нови мисли, чувства, стремления, и наслаждения; той е 
вътрешно различен от това, което е бил по-преди, и от каквото са необновените 
хора наоколо му. 

Ст. 16. По това правило, т.е., по правилото изказано в ст. 15, да считаме за 
най-същественно нещо в религията вътрешната опитност, а не нещо външно. – 
Израил, - истинните люде Божии, било обрязани или необрязани. 

Ст. 17. Белезите на Господа Исуса. Те бяха рани нанесени нему поради 
любовта му за Христа, и свидетелствуваха, че той принадлежи на Христа; и той 
апелира на тях като доказателство, че той има право да защитава Христовата 
истина, и да бъде свободен от досадата и връзката, които му причиняват тези, 
които казват, че той не е истински апостол, и които се противят на истината, която 
той проповядва. Противниците му не можаха да покажат такива белези. 

Ст. 18. Благодатта на нашия господ Исус Христос обема всяко духовно 
добро. – Вашия дух, - с всеки от вас умом и сърцем, сега и во веки веков.  

 
----------------------------------------- 

  
 
Посланието към галатяните и Посланието към Римляните имат същата цел. 

И двете излагат отношението между закона и евангелието. И в двете думата закон 
се употребява понякога да означи особено обредният закон на Мойсей, а понякога 
най-широкия си смисъл като обемащ нравствения закон, който е бил даден на 
евреите заедно с обредните постановление, и който езичниците имат по природа и 
разум (Рим. 2:14,15). Никой грешник не може да се оправдае от какъв и да е закон. 
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Евангелието ни открива, че ние се спасяваме само от благодат и милост като 
приемем Христа, когото Божията любов ни е дала за Спасител. Вяра ще рече да 
приемем спасение безплатно чрез Него като дар; следователно, вярата ни спасява, а 
не нашите дела. Но благодатта чрез вярата произвежда ново нравственно създание, 
и прави вярващия свят и достоен да бъде приет в едно чисто и свято небе. 

Има две грешки, в едната или в другата, от които могат да паднат тези, 
които приемат учението, че ние се оправдаваме само от вяра. Първата грешка е да 
забравим или откажем на дело това, което теоретически приемаме. Мнозина 
християни наистина считат своите си дела, като напр. четене на св. Писание, 
молитви, ходене на църква, строго тачене на Св. Неделя, своята честност, 
благодателност, ревност в служение Богу, своите чувства на смиреност, покаяние, 
любов, - т.е., своята добрина под един или друг вид, - като основа на надеждата си, 
вместо да си облегнат надеждата, както трябва, само на Христа. По този начин те 
може да се изложат, и да се считат за духовно обновени, когато не са. Защото човек 
може да стори всички тези външни неща без да има действително сношение с 
Христа, и без да участва в духа му; и даже в сърцето му може да пребивават 
гордост, облягане на своята си праведност, себелюбие, светолюбие, и дух на 
непрощаване; или пък, като счита това, което върши и което чувствува за основа на 
надеждата си, той може да се съмнява дали е направил или почувствувал 
достатъчно, за да бъде уверен, че Бог ще го приеме, и по този начин се лишава от 
мира и спокойствието, които истинна надежда в Христа поражда във вярващия. 
Такива християни ходят в тъмнина, и са затворени в Крепоста на Съмнението, 
бичувани от Изполина Отчаяние, както ни ги е представил Бънян в своя 
Пътешественик. Виж. бел. на Рим. 5:1-11. – Друга грешка, в която бедствуваме да 
паднем е, да се уповаваме в Христа като наш Спасител, и в същото време да се 
вдаваме в грешни дела и чувства като че ли няма нищо. Някои хора силно 
поддържат, че се спасяваме от Христа чрез вяра само, а така са небрежливи в 
пазенето на Божиите заповеди. Имало е хора, които са се мислили, че са до толкова 
в безопасност в Христа чрез вяра, щото работи, които може да са лоши у другите 
хора не са грехота за тях, защото те са в Христа, и у Христа не може да има грях. 
Това е ужасно самооблъстение; и още по-ужасно самообластение е да се надяваме, 
че ще бъдем приети на небето, ако нашето упование в Христа и да не е такова, 
каквото да произведе в живота ни сега плодовете на Духа и разпъването на 
плътските ни похоти. 

Твърде е важно да разберем точно що за свобода е тази, която апостолът 
толкова много хвали в това послание. Да я мислим, че тя ни освобождава от 
длъжността ни да любим Бога и Му служим и да живеем в общение с Него, ще рече 
съвсем да претълкуваме истинното й значение. Игото на робство, против, което 
Павел говори толкова силно, е игото на подчиненост на някоя система от външни 
обряди и церемонии, за да придобием спасение. Няма нужда да откупим 
спасението си с нашите усилия или достойнства. Ние трябва да приемем 
спасението си като дар даден безплатно от Христа, за който знаем и чувствуваме, 
че сме недостойни, но когато го получим, ние виждаме, че то ни избавя от обичане 
и служене на греха, и ни кара да намираме удоволствие в това, което е чисто и 
свято. Нямаме нужда да придобием някаква си добрина, че тогава да отидем при 
Христа и да бъдем приети от Него, но трябва да отидем при Него както нищият 
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просяк отива при този, който раздава милостиня, и както болният, който не може 
да се изцери сам, се поверява на лекар, за да се изцерим от духовната си болест, за 
да си доставим духовните нужди, и за да ни се даде оная добрина, която нямаме, и 
която не можем сами да придобием. Законът, който трябва да отритнем като 
средство за оправдание и източник на духовен живот ние трябва да вземем като 
правило на поведение и мерило на право чувство, и да го изпълняваме. Когато 
заживеем нов живот в Христа чрез вяра, ще имаме неизменяемия и всемирен закон 
Божий написан в сърцата ни, тъй щото свободно ще желаем да му се подчиняваме, 
както синовете Божии, които се намират на небето му се подчиняват. Никое 
робство не е толкова горчиво, колкото да бъдеш роб на своите си развратени 
желания и страсти; и няма по-съвършенна свобода, отколкото свободно да туриш в 
действие наклонностите си, когато душата ти е в общение с Бога. Даже и езичникът 
Платон е постигнал прав възглед за това важно нещо, и е казал: “Колкото повече 
душата се съобразява с Божията воля, толкова по-съвършенна и свободна е тя”. 
Никой човек, и никое устройство – гражданско или църковно, няма право да се 
мъчи да управлява съвестта; ние сме отговорни на Бога и неговия закон, който е 
закон на истина и на прави начала; и само ако се покоряваме на този закон можем 
да достигнем истинна свобода на душата. 

“Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло; които турят 
тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; които турят горчиво за сладко, и 
сладко за горчиво! Горко на мъдрите в очите им, и на разумните пред себе им!” 
(Ис. 5:20,21). 

“Но, който вникне в съвършеният закон на свободата, и пребъде в него, той 
като не е слушател забравлив, но творител на делото, той ще бъде блажен в делата 
си” (Як. 1:25). 

“И тъй ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни” (Йн. 8:36). 
“Дойдете при Мене, всички които се трудите и сте обременени; и Аз ще ви 

успокоя. Вземете моето иго на себе си, и научете се от Мене; защото съм кротък и 
смирен на сърце; и ще намерите спокойствие на душите си. Защото Моето иго е 
благо, и Моето бреме е леко” (Мт. 11:28-30). 

 
-------------------------------------------- 
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Посланието на апостол Павел до 
Ефесяните 

 
--------------- 

 
Въведение 

 
 

I. 
 

Ефес. 
 

Градът Ефес се е намирал малко на юг от средата на западното крайморие на 
полуострова, който сега се нарича Мала Азия. Двете главни реки, които се вливат в 
морето на това крайморие бяха Ермос и Меандър и близо до устията им се 
намираха двата града Смирна и Милит. Между тези две реки се намираше 
рекичката Кайстер; и Ефес беше съграден на тази рекичка. Пристанището му, което 
се състоеше от едно заливче до устието на Кайстер, беше изкусно направено и 
твърде удобно за прибежище, но постоянното нанасяне на кал, пясък, и др. от 
реката го запушваше. При всичките усилия на ефесяните, това препятствие се 
увеличаваше; и една стена, която беше съградена , за да премахне препятствието го 
направи още по-лошо, тъй щото най-сетне пристанището съвсем се развали. 

По причина на плодородността на околността му и безопасността на 
пристанището му, Ефес беше средоточие на обширна търговия. В Павловото време 
той беше надминал всичките околни градове, и беше станал свободен град и 
столица на областта Азия. 

Но това, което беше прославило града най-много беше храмът на Артемида, 
койт бил подпален, същата нощ, когато Александър велики се родил, от някой си 
Херостарт, но отпосле бил пак съграден с по-голямо великолепие, и се броял за 
едно от седемте чудеса на света. Обожаването на Артемида породило обширното 
правене на храмчета, за което се говори в Д.А. 19:24,25. 

Нищо не е останало сега от града освен развалини, които напоследък са 
били отровени с голяма мъка под надзора на един англичанин на име Уудъ. Близо 
до мястото, където се е намирал едно време Ефес има сега едно Турско селце 
наречено Аясалъкъ. 

 
 

II. 
 

Въвеждането на евангелието в Ефес. 
 

Павел за първи път проповядвал в Ефес, когато се завърнал от втората си 
проповедницеска обиколка (Д.А. 18:19:-21); и нямаме доказателство, че някой друг 
е проповядвал там евангелието преди него. Той стоял там за малко време, но се 
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вижда да е оставил Акила и Прискила там (срав. ст. 18 със ст. 26 на Д.А. 18), на 
които по-после Аполос станал помощник в трудовете им (ст. 24-26). 

В третото си проповедническо пътуване, Павел пак посетил Ефес (Д.А. 
19:1), и престоял там от две до три години (Д.А. 19:10, 20:31), което вероятно е 
било по-дълго време, отколкото той самоволно е прекарвал в кой да е друг град. 
Причините на това му дълго престояване са били, вероятно, важността на града 
като търговско средоточие, и желанието му да нападне идолопоклонството в най-
силното му убежище. По-късно Тимотей, по Павлова просба, е работил в Ефес 
(1Тим. 1:3); и по предание се разказва, че бил първият еписком на тамошната 
църква. 

 Според друго и вероятно право предание, апостол Йоан прекарал няколко 
години в Ефес, преди и след заточението си на остров Патмос. Вярва се, че той е 
писал в Ефес евангелието и посланията си, и че там се е поминал. 

 
 

III. 
 

Къде и кога е било писано Посланието? 
 

От гл. 6:20, става явно, че посланието е било писано, когато Павел е бил 
затворен в тъмница. Неколцина тълкуватели мислят, че е било писано в Кесария, но 
от съдържанието му се познава, че е било писано в Рим, и повечето тълкуватели са 
на това мнение. Ако сравним Еф. 6:21 с Кол. 4:7-9 и Ф-м 10-12, ще видим, че тези 
три послания са били изпратени отведнъж; и е възможно Посланието към 
Филипяните да е било изпратено в същото време. Времето, когато е било писано е 
било вероятно 62г. след Р.Х., сиреч, една година след като Павел бил стигнал в 
Рим. 

IV. 
 

На кого е било писано? 
 

 
В първия стих на това послание някои стари ръкописи изоставят думите “в 

Ефес”. Това изоставяне, заедно с факта, че повечето Гръцки ръкописи и стари 
преводи задържат тия думи, удостоверява общоприетото мнение на тълкователите, 
че това послание е било нещо като окръжно писмо до църквите в Ефес, Лаодики, и 
други места, през които приносителите на посланието са щели да минат помежду 
тези два града. Ние знаем, че то е било пратено със същите лица, които занесли 
посланията на Колоската църква и на Филимон, който е живял в Колос. Виж. Еф. 
6:21; Кол. 4:7,9,16; Ф-м 2. От съдържанието му се познава също така, че е било 
писано почти същевременно с посланието към Колосяните, и когато мислите 
изразени в последното послание са били пресни в ума на писателя. Срав. Еф. 1:1,2 с 
Кол. 1:3,4; Еф. 1:7 с Кол. 1:14; Еф. 1:15,16 с Кол. 1:3,4; Еф. 1:21-23 с Кол. 1:18; Еф. 
2:1,5 с Кол. 2:13; Еф. 2:12,13 с Кол. 1:21,22; Еф. 2:15 с Кол. 2:14; Еф. 3:7-9 с Кол. 
1:25-27; Еф. 4:15,16 с Кол. 2:19; Еф. 4:32 с Кол. 3:13; Еф. 5:15,16 с Кол. 4:5; Еф. 
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5:19 с Кол. 3:16; Еф. 5:22 с Кол. 3:18; Еф. 5:25 с Кол. 3:19; Еф. 6:1-9 с Кол. 3:20-25 и 
4:1; Еф. 6:18-20 с Кол. 4:2-4; Еф. 6:21,22 с Кол. 4:7,8. 

Ефес беше пристанището където естественно се е спирал пътникът, който е 
отивал от Рим за Колос. Между Ефес и Колос се намирали Магнисия на реката 
Меандър, Тралес, Лаодикия, Йерапол, и други градове, където може да е имало 
църкви, на които апостолът може да е искал да прати преписи от посланието. Един 
препис може да е бил пратен на вярващите в Ефес, друг на вярващите в Лаодикия 
(за което се загатва в Кол. 4:16), а други преписи може да са били направени без 
адрес, за да се раздават на църквите из пътя, според обстоятелствата. Понеже Ефес 
беше най-голям и най-важен от всичките тези градове, естественно е било да се 
вземе повече преписи от екзепляра, който е бил оставен там нежели от кой да е 
друг екземпляр. Това ни разяснява защо повечето стари ръкописи имат думите “в 
Ефес” а някои ги нямат. 

Вижда се, че е имало особенни причини, които са накарали апостола да 
напише особенно писмо на Колоската църква, като получил, може би, от Епафраст 
(Кол. 1:7, 4:12; Ф-м 23) особени сведения за положението й. А понеже Колос не 
беше повече от 15 или 16 километра далеч от Лаодикия, лесно и естественно беше 
за двете послания да се разменят и четат и в двете църкви. 

 
 

VI. 
 

Съдържанието. 
 

Относно съдържанието си, посланието се дели на две части с по три глави, 
първата от които части е главно догматическа, а втората поучителна и практическа. 

Главните точки на догматическата част са: 
В първата глава, той слави Бога за благословенията на изкуплението 

извършено съобразно с вечното му намерение, и принася молитва да се възползват 
Ефесяните по-напълно от тези благословения. Във втората глава, той спосреща 
природното им състояние със състоянието, в което Божията благодат ги е въвела. 

В третата глава, той разяснява естеството и целта на службата си като 
апостол на езичниците, и им дава да разберат, че разликата между юдеин и езичник 
се е унищожила. Тогава, като молитствува за тях да се укрепят, със славословие 
завършва тази част на посланието. 

Практическата част на посланието съдържа следните точки: 
(1) Увещава ги да бъдат едно (гл. 4:1-16). 
(2) Увещава ги да се различават от другите езичници по святия си живот 

въобще (гл. 4:17-24), и като упражняват особенни добродетели (гл. 4:25 до 5:20). 
(3) Изброява длъжностите на мъже и жени, родители и деца, господари и 

слуги (гл. 5:21 до 6:9). 
(4) Увещава ги да се въоражът с Божието оръжие против духовните си 

неприятели (гл. 6:10-20). 
(5) Заключение (гл. 6:21-24). 
 

---------------------------------------- 
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Тълкувание 
 
Ст. 1. Павел …. апостол Исус Христов, и пр. Виж. бел. на 1Кор. 1:1. – До 

светиите, които са в Ефес15. Павел употребява думата “светии” за всички 
вярващи, защото са люде посветени на служение Богу, и защото, макар и да са 
далеч от съвършенство, в сравнение с другите хора притежават лична святост. За 
по-пълно разяснение, виж. бел. на 1Кор. 1,2. – И верните, и пр. Тука не се говори 
за някой друг клас, но за друга една отличителна черта на същия клас. Християните 
не са само светии, но са и верни; и двете всякога отиват заедно. Както Калвин 
казва, “никой не е верен, който не е свят; и никой не е свят, който не е верен”. В 
посланията към Филипяните, Колосяните, и Филимон, Тимотей се споменава 
заедно с Павел в поздравлението, но тука не се споменава, може би защото 
посланието има по-общ характер. 

Ст. 2. Благодат и мир да бъде на вас, и пр. Благодат и мир са двете 
благословения, които Павел желае на братята си християни във всичките си 
послания, освен в посланието към Евреите (ако той го е написал), което започва без 
поздравление. По някой път той прибавя и “милост”, както в 1Тим. 1:2. Какво 
значи това благословение, ние сме го достатъчно разяснили в бел. на по-
предишните послания. 

Ст. 3. Благословен да бъде Бог. Думата “благословен” и думата 
“благословил” се употребяват в две значения в този стих. (1) В това изречение, тя 
значи благодарение Богу за възприетите добрини; в никое друго значение човек не 
може да благослови Бога. (2) В изречението, “Който е благословил нас”, думата 
значи обсипал с добрини. Човешкото благославяне Бога е съвсем различно от 
Божието благославяне на човека. Има и трето значение, което тази дума има 
понякога, именно, да се молим за благословения върху някого, както един баща на 
умиране благославя чадата си. – Бог и Отец, и пр. Тълкувателите не се съгласяват в 
мнението си дали родителният падеж в това изречение определя и двете 
предшестващи имена или само едното, т.е., дали трябва да се преведе “Бог (който 
е) и Отец на Господа нашего”, или “Бог и Отец на Господа нашего, и пр.”. Против 
последното тълкувание няма догматическо възражение, защото Той сам, във 
въплътеното си естество, е припознал Отца за свой Бог: “Възлизам при моя Отец и 
вашия Отец, и моя Бог и вашия Бог” (Йн. 20:17). Павел особенно обича да мисли за 
Бога, не като Творец на вселената, но като този, Който е изпратил Сина си да бъде 
Спасител на човека. – Който в Христа, т.е., той участва в тези благословения по 
причина на съединението си с Христа. – Ни е благословил, и пр. “Нас” тука 
означава християните, - тези, които се наричат “светии” и “верни” в ст. 1. Павел не 
казва тука нищо за световни благословения, не защото ги е презирал, но защото 
духовните благословения само са свойственни на светиите. Наричат се “духовни”, 
защото се касаят до душата, и защото произтичат от Св. Дух. Някои от тия духовни 
благословения се споменават в следващите стихове, и заради тях всички Павел 
казва, че Бог “е благословил”, а не че “ще благослови”, нас с тях. Ние вече 

                                                           
15 В Цгр. словореда е разместен: “До светиите, които са в Ефес, и верните в Христа Исуса” 
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притежаваме тези велики благословения. – В небесни места16. В един смисъл може 
да се каже, че християнинът е на небето даже когато е на този свят. Той преминава 
границата на небесната страна, когато “Христос се образи в него, надеждата на 
славата”, но той стига в столицата на оная страна, и вижда Царя във всичката Му 
слава, само когато умре. 

Ст. 4. Както ни е избрал. Тези благословения ни се дават съобразно с 
предварителното намерение Божие. Той ни е избрал, за да ги приемем, и не ни е 
избрал след като сме се разкаяли и повярвали в Христа, но преди да сме се родили. 
Догмата на избиране, която се поучава тука е заобиколена от трудности, както и 
по-обширната догма за Божиите вечни решения, от която тя е клон. Ако искаме да 
разберем това учение, не трябва предварително да решим, че Св. Писание трябва 
тъй или онъй да учи, а после да извъртим думите на апостола, за да ги пригодим на 
нашата теория, но трябва благоговейно да разпитаме кое е истинното значение на 
тези думи. “Е избрал” ще рече, че е отбрал неколцина, които са отделени от други, 
които не са избрани. Избраните са частни лица, а не народи и общини, защото 
думата “нас” не се отнася за евреи или езичници в качеството им на евреи или 
езичници, но на всички вярващи, били те евреи или езичници. Един тълкувател, за 
да избегне, както той казва, неправедното Божие избиране на едни, а не на други, 
казва че тука се загатва за избора на Еврейския народ за Божии люде. Но тука не се 
загатва ни най-малко за Еврейския народ, а освен това, това тълкувание не 
премахва трудността, понеже е тъй също пристрастно да се избере един народ, а да 
се оставят другите както е да се изберат няколко лица, а да се оставят другите. На 
каквото основание и да се основава изборът Му, явно е че Бог, като упражнява 
самодържавното си право, и като се ръководи всякога от мъдрост и любов, избира 
от цялото човечество някои си за свои чада. Нищо не се казва, че той избира други 
за погибел, понеже за това няма нужда от избор. Те просто се оставят в 
предишното си състояние, което, понеже са грешни, е състояние на осъждение. – В 
Него. Понеже са “в Адама”, т.е., свързани с него като техен глава и представител, 
всичките хора наследяват грешно естество, което действа за погубването им. Също 
така, понеже са свързани с Христа като със свой духовен глава, вярващите са 
избрани за живот. – Преди създанието на света. Този избор станал преди да се 
създаде светът, т.е., от века. Това изречение трябва да породи в нас увереност, 
понеже каквото Бог е имал на ум от начало, той навярно ще го изпълни. То трябва 
също така да ни накара да бъдем смирени, защото първоначалната причина на 
спасението ни не е нашата доброта, но Божият избор. – Да бъдем свети и 
непорочни (Цгр.)17. Тази е целта на Бога, и затова Той ни е избрал. Някои мислят, 
че това се отнася на оправданието ни чрез Христовата правда, но естественното 
значение на думите е, че тука се говори за личен характер. “Святи” е 
положителната страна на този характер, - притежаващи всичките святи свойства; 
“Непорочни” е отрицателната му страна, - без някой грях или петно. Тези, които 
мислят, че понеже са избрани от Бога те са свободни да грешат се лъжат, понеже те 
са призовани да бъдат именно святи. – Пред Него, т.е., пред очите му, - не с това, 
което хората наричат святост, но с това което Бог счита за святост. – В любов. 
Някои свързват тези думи със следващия стих, и ги тълкуват така: “Бог в любов ни 
                                                           
16 Цгр. “В небесно блаженство” 
17 Вместо РИ: “свети и без недостатък” 
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е предопределил”. Ние предпочитаме да ги считаме, че принадлежат на ст. 4, и че 
значат, че святостта се състои в любов, или има източника си в любов. 

Ст. 5. Като ни е предопределил, и пр. Този стих още повече разяснява 
избирането споменато в предишния стих. Бог ни е избрал да бъдем святи, защото 
ни е определил да бъдем синове. Без святост не можем да бъдем синове Божии, 
защото това ще рече не само да се наслаждаваме на добрините му, и да бъдем 
наследници на славата му, но и да участваме в естеството му. Това 
предопределение е станало преди да станем синове: не след като видял, че сме се 
покаяли, Бог сторил намерение да ни осинови. У хората положението на осиновен 
син едва ли е равно с положението на естествен син, но не е така с осиновените 
чада Божии. Те имат всичките права на синовност; и думата се употребява просто 
да покаже, че първобитно те не са били синове Божии, но са били отпосле приети в 
семейството му. – Чрез Исуса Христа. Че можем да приемем осиновение се дължи 
изключително на Христовата изкупителна смърт. 

Ст. 6. За похвала, и пр. За славната благодат, която Бог е изявил дето ни е 
избрал, осветил, и осиновил, човеци и ангели го хвалят. Мнозина така изопачават 
учението за избора, че започват да мразят Бога, и да Го обвиняват, че е неправеден, 
но ако погледнем на работата както трябва, сърцата ни ще се напълнят с 
благодарност и устата ни с хвала. – Във Възлюбения Си18. Сами по себе си, ние 
сме недостойни. Бог приема нас само и само защото сме свързани с Христа, а ние 
обичаме Бога защото той заслужава да бъде обичан. Истина е, че Бог обича 
всичките си твари, но той обича Христа толкова повече от всекиго другиго, щото 
може да се каже, че Бог обича само Него. 

Ст. 7. В Когото, и пр. това показва още с каква благодат Бог ни е обдарил. 
Ние сме не само избрани, но и изкупени, не от себе си, нито чрез старанията си, а в 
Христа. Как Христос ни изкупва се изяснява от изречението “чрез кръвта Му”. 
Думата “изкупление” ще рече “избавление чрез откуп”. Изкупените са човеците; 
това от което са изкупени е вечно наказание, а откупът е Христовата кръв, която 
той дава защото нарушеният закон изисква наказанието. – Прощението на 
прегрешенията ни. Това се прибавя като да определи изкупуването. Наистина, 
това не е всичко, което изкупуването прави, но то е първото следствие, и приготвя 
пътя за други следствия. Докато прегрешенията ни не се простят, не можем да 
имаме любов, мир, или щастие. – Богатството, и пр. Макар, че спасението е чрез 
един откуп, то показва и доказва Божията неизчерпаема и изобилна благодат, 
понеже Той е доставил откупа. 

Ст. 8. Която е преумножил19, и пр. “Която”, сир., благодатта. Апостолът не 
може да изкаже достатъчно благодарността си дето Бог е доставил не само 
благодат, но такава изобилна благодат. – Със всяка премъдрост, (Цгр.), и пр. 
Някои тълкуватели мислят, че тези думи се отнасят за Бога, и ги тълкуват да 
значат, че с даването на тази благодат, Бог е показал голяма премъдрост и разум. 
Мнозина от най-добрите тълкуватели, обаче, ги считат да означават прибавъчно 
благословение дадено на вярващите, и ги привеждат, “която Бог е преумножил в 
нас, заедно с всяка премъдрост и разум”. 

                                                           
18 Цгр. “Чрез Възлюбения си” 
19 В Цгр. ст. 8 е: “Която е преумножил в нас със всяка премъдрост и разум” 
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Ст. 9. Като ни е открил, и пр. Чрез това откровение Бог преумножил 
благодатта си. “Тайна” ще рече нещо скрито, което човек сам не може да намери, 
но което трябва да му се открие. Тука се загатва за онова намерение за изкупуване, 
което било скрито за векове, а било открито чрез въплъщението и смъртта на 
Христа. – Според благото намерение20. Божието благоволение, а не някое външно 
влияние, е накарало Бога най-напред да стори намерение да ни изкупи, и после да 
ни открие това си намерение. – Което от по-напред положил в Него си (Цгр.)21. 
“В него си”, т.е., в себе си, но може да се преведе и “в него”, сир., той сторил 
намерение да си тури плана в действие чрез Христа. 

Ст. 10. Този стих излага целта на плана за изкупуването, който в предишния 
стих се нарича “тайната на своята воля”. – В устроение на изпълнението22, и пр. 
“Думата устроение тука стои вместо Гръцката дума икономия (ойкономиан), която 
се употребява в две значения в Новия Завет. Когато се употребява за някой слуга, 
тя означава строителство, икономство, кехаяклък, или служба на евангелски 
служител, която в преносен смисъл се сравнява с домостроителство. Виж. Лк. 16:2; 
1Кор. 9:17. Когато се употребява за някой, който има власт, думата означава 
наредба, устроение, или план, както например в изреченията, “Стара наредба или 
устройство” и “Нова наредба или устройство”. Тука думата се употребява в 
последното значение. “Изпълнението на времената” означава новата наредба, 
времето когато пророчествата ще се изпълнят с пришествието Христово, и е 
същото както “последните времена” (1Кор. 10:11), “последните дни” (Евр. 1:1), и 
“изпълнението на времето” (Гал. 4:4). И така, цялата фраза значи, “чрез онази 
наредба, която щеше да се открие и изпълни, когато изпълнението на времената 
дойде”. – Да се събере, и пр. Намерението на Бога е да съедини, чрез евангелската 
наредба, всичко в едно стройно цяло под Христа. Какво значи тука думата 
“всичко”? По-нататък се определя да значи, “и което е на небесата, и което е на 
земята”. Някои виждат в това доказателство, че всички разумни същества ще се 
спасят, и казват, че цялата вселена се включва в това спасение, и че даже нечестиви 
хора и ангели най-сетне ще станат святи. Но това е противно на учението на нашия 
Спасител; и освен това, тука не се казва нищо за тези, които са “в пъкъла”. Други 
дават на думата “всичко” още по-обширно значение, и мислят, че то обема 
одушевени и неодушевени предмети, както “всичкото създание” в Рим. 8:19-22. 
Други пък ограничават значението на думата само за святи същества, било човеци 
или ангели. Прегрешенията на човека са го отделили от небесните жители, но 
Христос пак ги е съединил тъй щото ангели и изкупеният човек да могат да бъдат 
едно тяло в него. А други вярват, че думата “всичко” се отнася за изкупените, - 
тези, които са вече на небето, и тези които са още на земята. Колкото големи и да 
са предишните им разлики, или колкото широко и да са разделени помежду си, те 
най-сетне ще образуват едно тяло в Христа. Едно от последните две разяснения е за 
предпочитане. 

Ст. 11. В Когото станахме и наследство, и пр. Тези, които са добили това 
наследие, както се казва в следващия стих, сме “ние, които се от напред надявахме 

                                                           
20 Цгр. “По своето благоволение” 
21 Вместо РИ:. “Което е положил в Себе Си”  
22 В Цгр. стихът е: “В устроение на изпълнението на времената, да съвокупи в Христа всичко….”, 
вместо РИ: “За да се приложи, когато се изпълнят времената” 
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на Христа”; и вероятно е, че с това апостолът разбира евреите, различавани от 
езичниците, които той означава с “и вие” в ст. 13. “Ние, вярващите евреи”, казва 
апостолът, “сме добили и наследие, освен гореспоменатите благословения”. Това 
наследие е съкровище натрупано там, където молец и ръжда не пояждат, и крадци 
не подкопават и крадът, - вечната радост и чистота на небето. Но как Павел и 
неговите вярващи съотечественници придобиха това? На този въпрос той отговаря 
– Предопределени като бяхме, и пр. Те не станаха наследници случайно, или по 
причина на добротата и старанията си, но по Божие намерение. Но това не беше 
нещо извънредно, или изключение на Божия обикновен начин на действие, понеже 
апостолът прибавя, “който действува всичко, и пр.”. Никакво утвърждение не може 
да бъде по-обширно или по-силно. Божията воля определя всичко. Но Той не си 
изпълнява волята насилственно, или въпреки естественните закони, но посредством 
тези закони, които са само израз на волята Му. И понеже Божията воля се влияе от 
безкрайна премъдрост и безкрайна доброта, Той не може да сбърка, нито да стори 
това, което е криво и зло. В един смисъл, грехът е изключение на това правило, а в 
друг смисъл, не е. Самият грях е противен на волята Му, но Той е изволил да 
остави човеците свободни да грешат ако искат, а пък така управлява личните дела 
на грешника, че да извършат Божието намерение. – По съветът на своята воля 
(Цгр.)23. “Воля” означава общата сила на щение, а “съвет” означава личното 
действие на тая сила. 

Ст. 12. Да бъдем, и пр. Тука, както и в ст. 6, се казва, че целта на Бога в 
изкупуването ни е, Неговият славен характер да се прояви чрез нас, и да му бъде за 
похвала. – Които отнапред се надеехме на Христа. Това определя каквото се 
разбира с ние, т.е., евреите, - не всичките, но тези които бяха от духовния Израил, и 
като Авраама, очакваха Месия да дойде, и се надяваха на него. 

Ст. 13. В Когото и вие24, и пр. Както вярващите евреи, така и езичниците, на 
които Павел пишеше възлагаха надеждите си на Христа. – Като чухте. Те нямаха 
пророчествата; те не очакваха идването на Месия, но само след като чуха 
проповедте на апостолите започнаха да се уповават на Христа. Това, което те са 
проповядвали се нарича “словото на истината”, т.е., словото, което е истина, или 
което съдържа най-важната истина. Това още по-добре се определя, че е 
“благовествуванието на вашето спасение”, т.е., евангелието чрез което сте се 
спасили, или чрез което сте се просветили да подирите спасение с помощта на 
Духа. – В Когото като и повярвахте. Първо, чули; второ, повярвали; и трето, се 
запечатали. Печат се употребява за да отбележи едно нещо, че е истинно, да 
докаже, че едно нещо е нечия собственност, и да оздрави едно нещо. Всички тези 
цели се постигат чрез влиянието на Духа върху сърцето и живота на християнина. – 
Обещания Свети Дух. Нарича се така защото е бил обещан в Стария Завет, а още 
по-ясно от самия ни Спасител. 

Ст. 14. Който е обручение (Цгр.), и пр. Обручение или залог (пей) е част от 
цената на едно нещо, която се дава като залог, че останалата част ще се заплати. 
Така и радостта, която Духът ни доставя е залог, че цялото обещано наследие един 
ден ще бъде наше. – Догде бъде изкупено притежанието на Бога, т.е., до 

                                                           
23 Вместо РИ: “По решението на Своята воля” 
24 В Цгр. ст. 13 е: “На когото и вие уповахте, като чухте словото на истината, сиреч, 
благовестването на вашето спасение” 
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съвършенното изкупуване на вярващите на славното второ идване Христово, 
наречено в рим. 8:23, “изкупуването на нашето тяло”. – За похвала, и пр. виж. ст. 6 
и 12.  

Ст. 15. Затова. Тези думи свързват стиха със ст. 13. Защото и ефесяните 
бяха чули, повярвали, и се бяха запечатали, затова Павел беше благодарен. – Като 
чух. Това изречение се вижда да предполага, че това послание не е било писано на 
Ефесяните само, понеже Павел беше работил доста между тях; и ако да пишеше 
само на тях, щеше естественно да говори за работите, че ги е видял, а не че ги е 
чул. Но това, което той казва може да се приспособи и на тях, защото имаше 
четири години и повече откакто той не беше ги виждал; и сега може да е чул, че те 
постоянствуват във вярата. Освен това, църквата в разстояние на това време трябва 
да е пораснала доста много, и трябва да е имало мнозина членове, които Павел не е 
бил виждал никога. Двете благодати, за които Павел говори са основните благодати 
на Християнския характер., - вяра в Господа Исуса, т.е., вяра която се уповава само 
на Него за спасение, и любов към всичките светии, - не само към неколцина, но 
към всичките. В 1Кор. 13:13, се казва, че тези две благодати, заедно с надежда, са 
трайните благодати на християнина; а в ст. 18 на настоящата глава се споменава и 
надежда. 

Ст. 16. Непрестанно, и пр. Тука две неща се споменават, - постоянно 
благодарение и постоянна молитва за тях. В следващите стихове той казва какво се 
е молел за тях. 

Ст. 17. Лицето, на което той се моли се означава по два начина: (1) Бог на 
Господа нашего, т.е., Бог Който го е пратил, и чието дело той извършил. Виж. бел. 
на ст. 3; и (2) Отец на славата, или Всеславния Отец. – Ви даде, и пр. Някои 
разбират това да означава Св. Дух, и тълкуват молитвата така: “Бог да ви даде Св. 
Дух, който е източник на премъдрост”. Други мислят, че то означава умственното 
състояние на самите ефесяни, като Павел да е казал, “Бог да даде щото духовете ви 
да бъдат изпълнени с премъдрост”. Относително пък “премъдрост и откровение”, 
някои мислят, че те означават даровете, “слово на премъдрост, и слово на знание”, 
споменати в 1Кор. 12:8; и ако това е така, тогава тука се загатва за дарбите на 
учение и пророчество. Но очевидно е, че Павел се моли за всички християни; и, 
следователно, по-добре е да разберем, че тука се говори за онова духовно 
осветление, в което всички истинни вярващи участват, и чрез което виждат 
превъзходството и красотата на Божията истина. 

Ст. 18. И да просвети очите на сърцето ви, и пр. Бихме очаквали да каже, 
“очите на вашия разум”, но Павел понякога употребява “сърце” да означи цялата 
душа, както в Рим. 1:21. – За да познаете, и пр., т.е., надеждата, на която ви е 
призвал, или която имате като следствие на призванието ви. Някои мислят, че 
думата “надежда” се употребява за нещата, за които се надяват, и тълкуват фразата 
така, “За да можете да познаете за какви големи неща се надявате”. Но тогава то ще 
значи също каквото значи втората половина на стиха; и заради това може да е по-
добре да го разберем, че означава чувството на надежда, като Павел да е казал, 
“Каква е стойността в тоя живот на надеждата, която имате”. – Между светиите на 
славното от Него наследство. “Жребие на Господа са Неговите люде” (Вт. 32:9). 
Светиите са Христово наследие, и са славно наследие, понеже изявяват славата на 
благодатта Му, дето ги е осиновил и обновил. 
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Ст. 19,20. И колко превъзходно велика, и пр. Апостолът желае ефесяните 
да познаят колко голяма промяна е станала в тях, и как божията сила се е проявил в 
тяхното духовно възкресение от смъртта на греха, и в тяхното освещение. – Според 
действуването, и пр. – за да можем да познаем величието на силата, която 
действува у нас, която е като великата сила, която въздигна Христа от мъртвите. – 
И Го тури да седне, и пр. Тази сила се показа не само като възкреси Христа от 
мъртвите, но и като въздигна този, който беше прекарал смирен и презрян живот на 
земята да седне от дясната Му страна – място на най-голяма почет и власт. 

Ст. 21. В този и в двата следващи стихове, апостолът напуска главния 
предмет на речта си, сир., благословенията на изкуплението, за да поговори малко 
за естеството на Христовото възвишение. – По-горе от всяко началство, и пр. 
Тези са различни класове ангели; и всички бяха подчинени на Богочовека след 
възнесението му. Св. Писание се вижда да учи, че има разлика по чин между 
небесните жители, но напразно бихме се трудили да определим различните 
класове. В Кол. 1:16, четири чина също се споменават, но редът на този стих е 
променен, и вместо “сила” се казва “престоли”. – И всяко име, и пр. Това обема 
всички твари. Нито на земята, нито на небето, нито сега, нито во веки веков, ще 
приеме някое създание такова величие и слава, каквито са се дали на въплътения 
Син Божий. 

Ст. 22. И всичко покори, и пр. Христос не само е възвишен на по-висок чин 
от всички, но той е направен и Господар на всичко. От предшния стих става явно, 
че тука думата “всичко” се употребява в най-обширното си значение. Всяко 
създадено същество на небето, на земята, и в пъкъла е подчинено на Христа. Срав. 
с 1Кор. 15:26,27, където се казва, че само Бог се изключва от това “всичко”. Това 
изречение е взето от Пс. 8:6, за което виж. бел. на 1Кор. 15:27. – И постави Го да 
бъде глава над всичко за църквата. Понеже е глава на църквата, затова той се 
наслаждава на всемирна власт; и това предполага, че той управлява всичко, за да 
може да осигури доброто на църквата си. 

Ст. 23. Която е Негово тяло. Както Христос е главата, така църквата е 
тялото, подчинена на Него, и придобиваща живота си от Него. – Изпълнението на 
тогоз (Цгр.)25. Най-добрите тълкуватели разбират “изпълнение” в страдателен 
смисъл, т.е., това което е изпълнено с Христа – вместилище на всичките му дарове 
и благословения. – Който изпълнява всичко във всички, т.е., който изпълнява 
вселената във всичките й части. Това означава, че Христос е вездесъщ. Няма място, 
където да го няма, или където властта му да не се чувствува. 

 
------------------------------------------ 

 
Ст. 1. И съживи вас. Както Божията сила въздигна Христа от мъртвите (гл. 

1:20), така тя е въздигнала и ефесяните от смъртта на греха. Ясно е, че Павел е бил 
захванал да казва това в този стих, но граматическото устройство на фразата е 
неправилно, понеже той прекъсва думата си, за да опише предишното им грешно 
състояние. В Гръцкия оригинал намираме глагола съживи чак в 5-ия стих; но, за да 
направят значението по-ясно, преводачите твърде на място са го поставили и тука. 

                                                           
25 В Цгр. ст. 23 е: “Която е неговото тяло и изпълнението на тогоз, който изпълнява все во все” 
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– Когато бяхте мъртви26. Естественният човек е мъртъв към святост, защото както 
физически мъртвият човек не чувствува красотите на този свят, така и духовно 
мъртвият човек не съзнава хубостите на религията. Святостта и правдата Божия, 
безкрайната любов на Христа, и привлекателностите на небето не трогват сърцето 
му и не преобразяват живота му. 

Ст. 2. В които сте ходили някога. Преди да станат Християни грехът не е 
бил за тях случайно нещо, което се е случвало от време на време, но, както думата 
“ходили” предполага, е бил за тях обикновенно нещо. Грехът е бил облеклото, в 
което те са били облечени, и въздухът, който са дишали. – Според вървежа27, и 
пр., т.е., като са вършили работите, и са се движили от подбужденията, с които 
хората на всякъде се отличават. Светът е западнал и грешен свят; и вие показвахте, 
че принадлежите на света. – По княза, и пр., - Сатана, който в Йн. 12:31, се нарича 
“князът на този свят”, а в Мт. 9:34, “началникът бесовски”. Но защо се нарича 
“князът на въздушната власт”? Вероятно защото злите духове, над които той 
владее се мислят, не че ходят по земята (като хищни зверове или човешки врагове), 
но че хвъркат по въздуха, и по този начин имат преимущество над човеците. Така и 
в гл. 6:12, неприятелите, с които имаме да се борим (в борбата си с греха) се 
представят като по-страшни от плът и кръв, т.е., от човешки или зверски врагове. – 
Духа, който сега действува в синовете на непокорството. “Синовете на 
непокорството”, е силен преносен израз, и означава тези, които са непослушни. Те 
не желаят да се покоряват на Божиите свети закони, но се подчиняват на Сатана. 

Ст. 3. Между които, и пр. Тука апостолът прескача от 2-ро на 1-во лице, 
като да иска да каже, “Не само вие езичниците, но и ние евреите, преди да станем 
християни, бяхме в същата смърт на греха”. “Между които”, т.е., между “синовете 
на непокорството”. “Сме живели”, както “сте ходили” в предишния стих, показва 
обикновенно действие. Макар и да бяха познати за люде Божии, евреите (когато са 
били необновени), постоянно са се подчинявали на “похотите на плътта”, сир., на 
всичките подструвания на необновеното естество към вътрешен или външен грях. – 
Като сме изпълнявали волята, и пр. Това е прибавено, за да разясни предишното 
изречение. Тука думата плът се употребява в по-ограничения си смисъл; а “волята 
на плътта” значи пиянство, прелюбодейство, и такива грехове към които телесните 
ни прищевки ни тикат. “Помисли”, напротив, означава такива вътрешни грехове, 
като завист, гордост, и омраза, в които тялото не се намесва. – И по естество сме 
били, и пр. “Чада на гнева”, означава предмет на Божия гняв. Гневът му не е като 
гневът, който често обзема хората и ги заслепява та не виждат нито разум, нито 
правда, но е онова чувство на незадоволство, което Той, като праведен Бог, не 
може освен да чувствува спрямо грешниците; и понеже и евреи и езичници еднакво 
са грешни, гневът му се простира върху всички. Освен това, Павел казва, че това 
ужасно положение е естественното ни положение; то не е нещо което сме 
придобили, но е нещо което имаме по причина на естеството, с което сме се 
родили. Богословите са се препирали за точното значение на този израз. Някои 
казват, че Божият гняв е върху детенцето щом то се роди; а други мислят, че то се 
ражда с наклонности, които навярно ще го вкарат в грях, но само когато съзнателно 
извърши първото си грешно дело, тогава Божият гняв пада върху него. И в единия 
                                                           
26 Цгр. “Които бяхте мъртви” 
27 Цгр. “Според обичаят” 
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и в другия случай, първото грешно естество ни докарва осъждение. Ние ставаме 
Божии чада само чрез осиновение; ние сме чада на гнева по раждането си. 

Ст. 4. Бог, обаче, Който е богат (т.е., изобилен) с милост. След като 
показва в предишните стихове колко жално и безпомощно е било нашето 
естественно състояние, апостолът сега ни показва как сме се избавили от това 
състояние. Бог ни е избавил, а не ние. “Милостта” Му в този стих се 
противопоставя на “гневът” Му в предишния стих. Фактът, че безконечния Бог, 
Комуто не можем да се противим, и от Когото не можем да избягаме, Го е гняв на 
нас, правеше предишното ни състояние ужасно; но че този същият безконечен Бог 
сега е милостив към нас ни дава надежда. – Поради голямата любов, и пр. 
Милостта Му е произлязла от по-дълбокото чувство на любов. “Ни” означава 
всички християни, било евреи или езичници. Защо той обича чада на гневът, не 
знаем; но той ги обичал, и то с “голяма любов” – толкова голяма, щото го накарала 
да даде единородния си Син да умре за нас. 

Ст. 5. Даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си. Някои 
свързват това с “ни възлюби”, и казват, че значи че Бог ни възлюби, когато ние 
бяхме грешници. Това отговаря на Рим. 5:8. Но истинската връзка е с това, което 
следва. Когато бяхме мъртви в престъпленията, и не можахме да си помогнем, 
както един умрял човек не може да се съживи сам, Бог се намеси със 
съживителната си власт. –  Съживи ни, и пр. Понеже глаголът тука се употребява в 
минало време, думата е за онова оживление, което християните са вече изпитали, 
т.е., не възкресение на тялото, но духовно възкресение от смъртта на греха, за което 
той говори по-горе. Има разлика между Христовото възкресение и възкресението 
на вярващия, за което се говори тука, но понеже те са неразделно свързани, Павел 
казва, че сме възкресени заедно с Христа, - ние можем духовно да възкръснем, 
защото Христос физически възкръсна. – По благодат сте спасени. Това изречение 
в скобки Павел го вмята, за да покаже по-явно, че Бог доброволно ни е спасил. Това 
служи и да усмири гордостта ни и да премахне съмнение. Ако чувстваме, че това 
възкресение не може да бъде за нас понеже сме толкова недостойни, фактът че сме 
спасени по благодат, а не по достойнство, трябва да ни успокои. 

Ст. 6. И, като ни съвъзкреси, и пр. И тука глаголите са в минало време, и 
ние трябва да разберем, че първоначално се говори за възкресението от смъртта на 
греха в живота на правдата. – Тури ни да седим с Него в небесни места, т.е., 
онова състояние на любов, мир, и радост, в което вярващите влизат даже в този 
живот; и тука може да се загатва за бъдещето ни състояние, или буквалното 
възкресение и царуване с Христа на небето, за което имаме сега надежда и залог. – 
В Христа Исуса. Ние имаме тези неща, защото сме съединени с Христа. 

Ст. 7. През идните векове, и пр. Тука ни се казва, че Бог е искал да покаже 
благодатта си, и затова той е направил всичко това, което се описва в тази и в 
предишната глави. Срав. с гл. 1:6,12, и 14. “Идните векове” може да означава или 
бъдещите векове на света, или бъдеще време – преди и след свършването на света. 
Тази изобилна благодат Божия не само, че ще бъде възпята от всичките векове на 
чърквата на земята, но и в нашите безкрайни славословия на небето. – Чрез 
добрината Си, и пр. Чрез това показва благодатта си. Долното положение, в което 
благодатта Му ни е намерила – мъртви в престъпленията, вечната слава и 
щастието, на което ни е въздигнала, безконечната цена, с която сме били изкупени, 
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и мъдростта и святостта Божия, които се показват в плана на изкуплението, - 
всичко това прави тази благодат още по-явна, и изисква славословията на всички 
святи същества. 

Ст. 8,9. Защото по благодат, и пр. Павел често пъти привлича вниманието 
ни на факта, че ние сме били спасени даром. Гордостта и себеоправданието са 
такива коварни и всеобщи грехове, че той мисли, че трябва да предпази братята си 
да не паднат в тях. Този стих показва как Божията благодат се показва в спасението 
ни, - тя е която ни спасява. – Чрез вяра. Но и ние трябва да сторим нещо; само 
когато имаме вяра, тогава Божията благодат може да действа в нас. – И то не от 
сами вас. Някои мислят, че това се отнася за спасение, но то може да се отнесе и за 
вярата. Но че вярата е дар Божий, това не извинява невярващия грешник; понеже 
духът е готов да даде същата помощ на всеки, който му я поиска. – Не чрез дела. 
Това е повторение на същата мисъл. Нищо което можем да сторим не може да бъде 
основа за нашето спасение. – За да се не похвали никой. Великото намерение 
Божие, дето е направил нашето спасение да зависи от благодат, е било да се 
възвеличи Неговата слава, но второстепенната цел е била да не ни остави да се 
хвалим. 

Ст. 10. Защото сме Негово творение. Предишните стихове утвърждават, че 
всичко в пътеката на човешкото спасение е Божие дело, и че всичко което човек 
може да стори е да приеме това спасение чрез вяра. Доказателството на това се 
намира в този стих. “Творение” тука не значи първобитното ни създание, но, както 
става явно от следващото изречение, “създадени в Христа Исуса”, се отнася за 
новото ни създание чрез което сме се “родили пак”, и сме станали “нови творения”. 
И това именно се нарича “творение” защото както Адам не е можал да създаде себе 
си, понеже не е съществувал преди създанието си, така и относително духовния и 
по-високия живот, ние не съществувахме докато Бог не създаде този живот в нас. – 
За добри дела. Това е още едно доказателство. Духовното възкресение не може да 
бъде следствие на добрите ни дела, понеже Бог ни е оживил за добри дела. Добрите 
дела са произлезли от новия живот, а не новия живот от добрите дела. Дървото 
ражда плода, а не плодът дървото. Но макар, че добрите дела не са основа на 
спасението ни, те са неразделими от него; и затова тези, които живеят в грях не са 
спасени. – В които Бог отнапред, и пр., сир. Бог чрез влиянието на Духа си ни 
приготвя да вършим тези добри дела. Бог е предварително предначертал пътя, в 
който да ходим, а после ни е направил способни да ходим по него като ни е изново 
създал. 

Ст. 11. Затова, т.е., пред вид на великите неща, които Бог е сторил зарадъ 
вас. – Помнете. Ако си припомнят предишното състояние, те ще станат и 
признателни и смирени. – Че вие, някога езичници по плът. Повечето от тия, на 
които Павел пишеше бяха по-напред езичници, които не познаваха истинния Бог, и 
нямаха надежда за благостите му в бъдещия живот. “По плът”. Те имаха в телата си 
доказателство, че са езичници, понеже бяха необрязани. – Наричани необрязани, 
и пр. С това име евреите наричаха другите народи в знак на презрение; и за това 
презрение Павел като, че иска да ги смъмри. Не че той отдаваше малка важност на 
обрязването, понеже то беше външен белег, че обрязаният принадлежи на Божиите 
люде, и да бъде човек необрязан беше прочее голямо злощастие. Грешката на 
евреите беше, че те се уповаваха на външния обред. Те бяха “обрезание на плътта, 
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което става с ръце”, но бяха лишени от обрязването на сърцето, и бяха евреи 
външно, а не вътрешно. Понеже те отдаваха на външния обред спасителна сила, те 
се уповаваха на своята си правда, и презираха всички други, а пък те сами бяха 
лишени от святост на сърце и живот. Тази идея Павел осъжда на всякъде като 
гибелна (Рим. 2:25-29; 1Кор. 7:19. 

Ст. 12. В онова време, т.е.,преди да станат християни, и когато са били още 
езичници. – Бяхте отделени от Христа. Евреите очакваха Месия, и се утешаваха с 
тази надежда, а пък тези от тях, които бяха от истинния духовен Израил вярваха в 
обещания Месия, и се спасиха чрез него. Езичниците нямаха такава надежда; те не 
очакваха никакво голямо избавление. И понеже Христос е идничкият Спасител и 
Ходатай, да бъдат без Христа ще рече да бъдат без спасение, и без достъп до Бога. 
– Странни28 на Израилевото гражданство. Те не принадлежаха на Еврейското 
общество, и нямаха права на гражданство в Еврейската държава. Тука става дума 
повечето за духовни, отколкото за светски благословения. Еврейската държава 
беше богодържавна. Бог беше и Цар и Законодател; и под Старо-Заветната наредба, 
само тези, които бяха граждани на тая държава се считаха за членове на Божията 
църква. – И чужденци29, и пр. Думата завети е в множественно число, защото Бог 
много пъти е правил завет с людете си, и им е подновявал обещанието си. 
Обещанието, за което се загатва тука е обещанието на спасение чрез Месия, който 
щеше да дойде. Това обещание беше дадено на евреите; и езичниците преди 
похристиянчването си нямаха участие в него. – Без да имате надежда, т.е., никаква 
добре основана надежда. Когато бяха езичници, те може да са се ласкаели със 
суетните надежди, които вярата им е внушавала, но то беше по невежество. Като 
езичници, те нямаха действително никаква надежда за спасение. – И без Бога на 
света30. Без знание и любов на истинния Бог. Това е последната точка в описанието 
на жалостното им положение. Най-голямото ни злощастие е да бъдем без Бога, да 
бъдем лишени от приятелството Му и от всяка надежда, че ще живеем с Него и ще 
бъдем като Него. 

Ст. 13. А сега в Христа Исуса. След като е нарисувал отчужденото им 
състояние, той сега започва да рисува примирението им. Предишният стих казва, 
“В онова време бяхте без Христа”; тука той казва, че от като са се похристиянчили 
те са “в Христа Исуса”, т.е., съединени в него като членове на тялото му. – Вие, 
които някога сте били далеч, и пр. Във Старо-Заветната наредба Бог видимо 
пребиваваше между людете си в славата, която осеняваше очистилището. Евреите 
гледаха на скинията или храма като мястото дето Бог беше, и този храм беше в 
тяхната земя; тъй щото те живееха близо до Бога, а пък другите народи бяха далеч 
от храма и далеч от Бога. Между по-сетнешните евреи, приемането на прозелит се 
казва “приближаване”. Следователно, “бяхте далеч” значи, “бяхте чужденци за 
Бога”, а “станахте близо”, значи “станахте като неговите люде”. – Чрез кръвта на 
Христа. Това беше средството, чрез което те са се примирили с Бога. 
Първосвещенникът можеше да се доближи до очистилището само чрез поръсване 
на кръв; така и езичниците ефесяни можеха да се приближат до Бога само като се 
поръсят с Христовата кръв. 

                                                           
28 Цгр. “отчуждени” 
29 Цгр. “странни” 
30 Цгр. “И без Бога бяхте не света” 
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Ст. 14,15. Тези стихове съдържат доказателство, че езичниците са станали 
близо. – Защото Той е нашият мир. Примирението става чрез Христа. Но тука не 
се казва, че той е само наш миротворец или примирител, но че е наш мир, което 
има по-дълбоко значение. Мир пребивава в него като в свое седалище и жилище; и 
следователно, когато тези които по-преди са били враждебни един на друг се 
съединят в Христа, те чрез това съединение стават едно. Те имат един и същ 
Господ, една и съща надежда, и следователно трябва да бъдат в мир. –  Който 
направи двата отдела едно, т.е., евреи и езичници. Той не само е премахнал 
враждата помежду им, но ги е съединил като братя в една църква, тъй щото 
предишната ненавист не е заместена с хладнокръвие един към друг, но с най-
дълбока любов и съчувствие. Апостолът после разяснява как той е направил това. – 
И развали, и пр. Христос е развалил преградата, която е разделяла двете страни, и 
не ги е оставяла да се съединят. Може би Павел е имал на ум когато е употребил 
това изречение стената, която разделяше двора на евреите от двора на езичниците в 
храма. – Унищожи враждата, и пр. Апостолът разяснява фигурата си. Стената 
посред беше взаимната вражда, която съществуваше между евреите и другите 
народи. Тази стена Христос унищожи “с плътта си”, т.е., чрез смъртта си. Преди 
той да умре, тази вражда и това разделение си съществуваха напълно. Но как 
Христовата смърт премахна тая вражда? Апостолът разяснява това като казва, че 
Христос е унищожил “законът на заповедите с постановленията”. Този закон 
правеше евреи и езичници да бъдат неприятели. Главната цел на обредния закон 
беше да загради евреите с постановления, които да ги отделят от околните им 
народи. Христос унищожи съвършенно обредния закон като изпълни образите и 
сенките му. Нравственият закон е всякога задължителен, защото и ние сме длъжни, 
както евреите, да пазим десетте заповеди, но ние не трябва да се облягаме на 
пазенето на закона за спасението си, понеже “не сме под закон, но под благодат”. 
Евреи и езичници са едно на основание на Божията благодат. – За да създаде, и пр. 
С унищожението на закона Христос е имал двойна цел, първата от които се казва в 
този стих – именно, “в себе си”, сир., чрез съединението им в него, да може да 
обедини евреи и езичници в едно тяло, на което той е глава, или с други думи, в 
една църква, понеже църквата е негово тяло. 

Ст. 16. И в едно тяло да примири, и пр. Втората цел на Христа е била да 
примири евреи и езичници с Бога, след като ги съедини. И евреи и езичници са 
били еднакво чада на гневът и врагове на Бога; и чрез Христовата смърт те са 
станали приятели и чада Божии. Естественно, езичниците са били врагове и на Бога 
и на людете му; чрез благодат, те са се примирили и с единия и с другите, понеже 
смъртта му не само развали стената, която разделяше евреи и езичници, но и раздра 
завесата, която не оставяше или евреите или езичниците да влезат в Светая Светих, 
където Бог пребиваваше. “В едно тяло” ще рече, като ги е съединил в една църква. 
– Чрез кръста, - чрез умилостивението, което той направи на кръста. 

Ст. 17. И като дойде благовествува31, и пр. Това примирение с Бога 
Христос е проповядвал и на езичниците, които са били далеко, и на евреите, които 
са били близо. Тука не се говори за личното му проповядване, но за 
проповядването му чрез апостолите, понеже (1) сам Христос не е проповядвал на 

                                                           
31 Цгр. “проповядва” 
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езичниците, и (2) примирението стана чрез Христовата смърт, и не можеше 
напълно да се проповядва освен след смъртта Му. 

Ст. 18. Защото чрез Него, и пр. Доказателството, че мир се е проповядвал 
на всички е, че всички могат да дойдат близо при Бога и да бъдат приети от Него. В 
този стих всичките лица на Св. Троица се споменават. Грехът ни ни беше отчуждил 
от небесния ни Отец. Ние можем да се завърнем при Него чрез Христа, Който 
първо умря заради нас, за да може да приготви достъп, а сега ходатайства с Отца, 
за да ни приеме ако се прближим при Него. Достъпът ни, също, става чрез Духа, 
Който възбужда в нас желание да се доближим, и ни помага да се покаем и 
повярваме и очиства сърцата ни от греха, който разпалва Божия гняв против нас. 
Единството между евреи и езичници се доказва още от факта, че един Дух действа 
и в едните и в другите. 

Ст. 19. Затова вие не сте вече, и пр. Следствието на това примирение е, че 
езичниците, които приемат Христа са съвършенно равни на похристиянчените 
евреи. По-преди те са били “странни”, и са се намирали спрямо Еврейското 
богодържавие в такова отношение в каквото се намира един човек спрямо чужда 
държава. Сега, обаче, под новата наредба, те се наслаждават с всичките права на 
гражданство в Христовото духовно царство. Но семейството е по-тясно братство от 
държавата, и да бъдеше царски син е нещо по-голямо, отколкото да бъдеш царски 
поданник; и за това Павел казва, че макар и да бяха едно време “пришълци”, и да са 
нямали нищо общо с Божието семейство, сега те, заедно с вярващите евреи, са 
членове на това семейство. 

Ст. 20. Понеже бяхте съградени върху основата, и пр. От фигурата на 
семейство апостолът естественно преминава на фигурата на къща. “Пророци” тука 
вероятно означава Ново-Заветни, а не Старо-Заветни, пророци, (1) защото най-
напред се споменават апостоли; (2) защото Ново-Заветните пророци спомогнаха да 
положат основата на Християнската църква; и (3) защото в ст. 5 на третата глава 
явно е, че се говори за тях. Някои тълкуватели казват, че “основата на апостолите, и 
пр.”, ще рече основата, която положиха; а други го тълкуват за основата, която те 
бяха. За подкрепа на първото мнение се казва, че Христос е единствената основа на 
църквата, и че в 1Кор. 3:10,11, Павел казва, че той е положил основата, но че 
основата е Христос. На това може да се отговори, че Христос тука се нарича 
крайъгълен камът, а не основа, и че в един смисъл не е неприлично да се каже, че 
апостолите са основа. Те бяха първите поставени камъни, и върху учението и 
примера им зданието е било съградено. – Сам Христос Исус. Виж. Ис. 28:16. 
Крайъгълни камъни са отбор камъни, на които отгоре цялото здание се подпира. 
Ако те се отместят, цялата сграда може да се сгромоляса. Освен това, понеже 
крайъгълният камък е камъкът върху който две стени се подпират, и който някак си 
свързва двете стени наедно, тука може да се загатва, че евреи и езичници са 
съединени в Христа. 

Ст. 21. Върху когото, и пр. Църквата не само се подпира от Христа, Който й 
е главният основен камък, но расте само ако е съединена с него. Никоя фигура 
употребена в Новия Завет да представи тясното и жизнено съединение между 
Христа и Църквата Му не ни дава достатъчно понятие за това съединение. Даже 
ако речем да съединим всичките тези фигури, и да Го мислим за наша основа, наша 
глава, наша лоза, наш хляб на живота, наш съпруг, и наш пастир, ние не можем 
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напълно да поберем истината. – Всяко здание32, и пр. Разните вещества 
употребени в съграждането на това духовно здание, евреи и езичници, роби и  
свободни, учени и прости, са всички тъй сглобени и съединени чрез Христа, щото 
образуват едно хармонично и прекрасно цяло. – Расте за храм свет, и пр. Това 
растене е и външно и вътрешно. Членовете на Църквата постоянно се увеличават 
на брой, и растът в святост и всяка добродетел. Храмът беше мястото, където Бог 
живееше; и това е истина и за църквата изцяло и за всеки вярващ. Това присъствие 
Божие в новия духовен храм има по-възвишен характер, и е по-трайно, от 
присъствието, с което Бог изпълваше старата Светая Светих. 

Ст. 22. В който и вие33, и пр. Тука се приспособява особенно за ефесяните 
това, което в предишния стих се казва за вярващите въобще. – Се вграждате 
заедно, - или заедно един с друг, или, което е по-вероятно, заедно с другите 
християни. “Вие не сте отделен храм, но част от онзи велик Храм, който е 
всемирната Църква”. – В Духа34. Чрез съдействието на Духа те са били съединени с 
църквата, и направени достойни за Бога да живее в тях. – За Божие обиталище35. 
Това значи същото каквото “храм свят” в предишния стих. 

 
--------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Затова, т.е., защото вие езичници сте призвани и съзидани заедно с 

евреите в Христа (гл. 2:22). – Аз, Павел, затворник за Исуса Христа. Няма глагол, 
който да се съгласи с тези именителни падежи, и някои прибавят съществителния 
глагол, - “Аз Павел съм затворник”. Повечето тълкуватели, обаче, предполагат, че 
глаголът се намира или в ст. 14, “прекланям коленете си”, или в гл. 4:1, “аз 
затворник в Господа моля ви”. Той нарича себе си “затворник Исус Христов”, 
понеже беше затворник заради Христа. – Заради вас36 езичниците. Това може да 
означава, че той беше затворник защото проповядваше евангелието на езичниците. 
Евреите го мразеха най-много от всичките апостоли, защото, като апостол на 
езичниците, той постоянно проповядваше, че разликата между евреи и езичници се 
е премахнала, и че обредният закон не беше вече задължителен. Други разбират 
думите “за вас езичниците” да значат “за доброто на вас езичниците”. Бог беше 
разрешил Павел да се затвори в тъмница, защото Той видял, че в него време той 
щеше да бъде по-полезен за езичниците в тъмница, поради търпението, което 
показа и посланията които писа, отколкото ако да беше свободен. 

Ст. 2. Понеже сте чули, и пр. Употребата на това изречение, заедно с 
даването на името си в предишния стих, прави идеята вероятна, че ако това 
послание и да е особенно отправено към ефесяните, когато е писал, Павел е мислел 
и за други похристиянчени езичници, някои от които не са го познавали лично. – 
Нареденото значи “апостолската служба”. Павел е считал тази служба за благодат, 
не защото е придобивал някои почести или облаги чрез нея, но защото се е 

                                                           
32 Цгр. “Всичкото (цялото) здание” 
33 Цгр. “На когото” 
34 Цгр. “Чрез Духа” 
35 Цгр. “за жилище Божие” 
36 Цгр. “за вас” 
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наслаждавал на неизказаната привилегия да провъзвести спасение на езичниците. – 
Заради вас37, - не само за ефесяните, но за всички езичници. 

Ст. 3. Че по откровение, и пр. Павел не е научил тези работи от другиго, но 
Исус Христос му ги открил направо (Гал. 1:12). – Тайната. Тука тази дума не се 
отнася  за плана за изкупуване въобще, но както се вижда от връзката на мисълта, 
на съединението между езичници и евреи. – Както и по-преди вкратце ви писах. 
Някои предполагат, че това се отнася за друго някое послание, което се е изгубило. 
Повечето тълкуватели, обаче го разбират, че се отнася за по-предишните части на 
това послание. В гл. 1 и 2 той напространно говори за съединението между евреи и 
езичници. 

Ст. 4. От което, като прочитате, и пр. Като прочетат каквото е писал по 
този до сега не ясно открит предмет, именно, че евреи и езичници имат еднакво 
участие в евангелските благословения, Ефесяните могат да разберат колко дълбоко 
Павел е разбрал “тайната Христова”, т.е., всичкият евангелски план, който се 
съсредоточава в Христа.  

Ст. 5. Която в други поколения, и пр. “Която” се отнася за “тайна” в ст. 3, 
или, ако отхвърлим скобките като ненужни, то се отнася за “тайна” със ст. 4. 
“Човешките синове”, означава всичките хора от предишните поколения, без да се 
касае особенно до Старо-Заветните пророци. Павел не иска да каже, че нищо не се 
е знаело по-преди за участието на езичниците в благословенията на Месианското 
царуване, понеже това е било предсказано, и той сам загатва за тези предсказания в 
Рим. 9:25-33. Каквото той иска да каже, е че по-преди не е било така открито “както 
сега”, т.е., така напълно и явно, а особено че не е било открито, че езичниците ще 
се приемат направо, без да се обрязват и стават евреи. – На Неговите свети 
апостоли и пророци. Тука явно се говори за Ново-Заветни пророци, които, както 
апостолите, бяха боговдъхновени. Павел тук нарича апостолите “свети” в смисъл, 
че са се посветили на слугуване Богу, както и храмът беше свят; или, ако разберем 
думата в обикновенния й смисъл, не е неприлично дето я употребява, понеже той 
се считаше за най-малък от апостолите, и по причина на своето си недостойнство 
не щеше да откаже да даде прилична почет на другите. 

Ст. 6. Че езичниците са сънаследници38, и пр. Това е новото откровение. 
Езичниците, без да преминат през стръгата на Юдейство, придобиват всички 
преимущества на евреи. Те са “сънаследници”, т.е., участват във всичките 
благословения на завета направен с Авраам. –Като съставляват едно тяло39, сир., 
да бъдат членове на едното тяло Христово, или на едната всемирна църква. – И са 
съпричастници на Неговото обещание40, сиреч, на великото обещание на 
спасение. Единственото условие, което се налага на езичниците е, да бъдат “в 
Христа”, т.е., свързани с него чрез жива вяра. Без вяра те пак си остават отчуждени. 
– Чрез благовестието41. Чрез проповядването на евангелието те достигат тази 
вяра. 

                                                           
37 Цгр. “за вас” 
38 Цгр. “Да бъдат езичниците сънаследници” 
39 Цгр. “Да съставят едно тяло” 
40 Цгр. “И да са съпричастници на неговото обещание” 
41 Цгр. “Чрез евангелието” 

 47



Ст. 7. На което станах служител. Той беше служител на евангелието, 
понеже беше длъжен да го проповядва и да се старае за успеха му. – Според …. 
дар, и пр. Той прие тази служба по незаслужено благоволение. Виж. бел. на ст. 2. – 
По действието на Неговата сила. Божията сила го преобърна, и го направи от 
злобен гонител най-предаден и полезен служител на евангелието. 

Ст. 8. На мене, най-нищожния42, и пр. Това показва колко голяма е била 
Божията благодат, която го призовала да бъде апостол. Той не беше само най-
малкият апостол, но, по своя собствена преценка, най-малкият от всичките 
християни, понеже бил преследвал толкова  много църквата. Това не беше калпава 
смиреност от страна на Павел. Той знаеше, че е бил най-деятелен апостол, но това 
той е отдавал само на Божията благодат (1Кор. 15:9,10). – Да благовестя между 
езичниците неизследимото Христово богатство, т.е., божествените му 
съвършенства, безкрайната му любов, способността му да служи до немай-къде, и 
всичко, което го прави задоволителен дял на душата. 

Ст. 9. И да осветлявам всичките. И това беше поръчано на Павел да стори, 
да накара всичките хора, било евреи или езичници, да видят плана на 
изкуплението. Не че всички го видяха, понеже мнозина си затвориха очите за да не 
видят светлината; но светлината се предложи на всички. – В наредбата относно 
тайната. Това се отнася не само за намерението за призование на езичниците, но за 
целия чудесен план да се изкупи едно изгубено племе. Отпърво, този план е бил 
скрит от всички, а сега трябва да се проповядва на всички. Не само свещениците, 
или някой тесен кръг от отбрани вярващи, трябва да го знаят; но той трябва да се 
прогласи от единия край на света до другия. – Която …. е била, и пр. Планът не е 
нов; той е бил скроен преди сътворението на света; но докато Христос да дойде, 
Бог го е държал скрит в себе си. 

Ст. 10. На небесните началства, и пр., т.е., разните чинове ангели. Св. 
Писание ни учи, че те много се интересуват в делото на изкуплението (виж. Лк. 
15:10; 1Пет. 1:12). – Да стане позната сега, и пр. Това е друго и по-обширно 
следствие от откровението на евангелието. Първо Павел трябваше да го проповядва 
на езичниците; после той трябваше да просвети всичките хора; и сега казва, че този 
план показва Божията мъдрост на ангелите. Това показва, че знанието на ангелите 
расте. – Чрез църквата, - чрез очищението и спасението й, и чрез Христовото 
дело, което приготви пътя им. Тази мисъл дава голямо достолепие на Църквата; тя 
е средство чрез което всички по-високи същества се поучават нови уроци за Бога. – 
Многообразната премъдрост на Бога. Това не значи само голяма мъдрост, но 
мъдрост, която се разно показва. Примирението на милост с правосъдие, 
възвишението на грешника и в същото време усмирението му, изкупуването на 
тяло и на душа, - тези и безчисленни други подробности показват чудесната 
мъдрост Божия. 

Ст. 11. Според предвечното намерение. Макар и да е наскоро открит, 
целият този план на изкупление, във всичките си подробности, е бил скроен преди 
векове. Никой разумен човек не започва някоя важна работа без най-напред да 
направи план на тази работа; и ако остави някоя част от плана неопределена, той 
прави това защото не може да предвиди всичко, което ще се случи, и защото има 
много неща, които зависят от него. Но Бог, който от начало още е предвидял 
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всичко, и който управлява всичко, не е оставил нито една част от плана си 
неопределена. – В Христа Исуса. Това вечно намерение щеше да се изпълни чрез 
Христа. 

Ст. 12. В Когото имаме своето дръзновение. Този стих показва 
следствието от изпълнението на плана. “В когото”, т.е., в Христа, и без да се 
облягаме на други ходатаи. Чрез него всичките грешници могат да дойдат направо 
при Бога, и то с “дръзновение” и “с увереност”, - не наистина без смирено чувство 
на недостоънство, но уверени, че Бог ще ги чуе заради Христа. – Чрез вяра в Него. 
Това разяснява думите “в когото”. Как имаме достъп чрез Христа? Като вярваме в 
Него, в действието на кръвта Му, в безкрайната Му любов, и в настоящето Му 
ходатайство. Достъп ни се отказва само ако принесем някой такъв нищо и никакъв 
подкуп като добрите си дела или посредничеството на други ходатаи. 

Ст. 13. За която причина ви моля, и пр. Ако свържем това с предишния 
стих, то ще рече, “Понеже имаме достъп при Бога, източника на всяко добро, не 
трябва да се смущаваме от скърбите на този живот”. Ако го свържем с всичко което 
се е казало по-горе, “за това” ще рече, “Вие не трябва да отмалявате, понеже 
виждате следствията от апостолската ми деятелност”. – Моите изпитни43 за вас. 
На ефесяните можеше да им се додее като гледат какви страдания връхлетяха 
Павел, едно, защото те много го обичаха, и следователно считаха страданията му за 
свои, и друго, защото можаха да очакват, че страданията, които бяха налетели 
техния апостол и водач щяха рано или късно да налетят и тях. – Те са за вас слава. 
Сам Павел се хвалеше със скърбите си, и той казва, че те са слава за църквата, а не 
безчестие. Те показваха любовта на Бога, който даде не само Сина си да умре за 
тях, но и верни пастири да страдат за тях. Те показваха любовта на апостола, който 
на драго сърце понасяше тези неща заради тях. Те показваха несебелюбивия 
характер, който приетото от тях евангелие произвеждаше, и подкрепителната му 
сила, която даваше възможност на Павел да се радва със страданията си. 

Ст. 14. Затова, прекланям коленете си. Това е начинът на стоене в 
молитва, и означава благоговение. Стоене прав пред някое по-високо лице пак 
показва благоговение; и когато се приближаваме при Бога, ние трябва или да стоим 
прави или да коленичим. Но чувството на благоговение в сърцето е най-
същественното нещо; и този, който  по причина на слабост не може нито да стои 
прав, нито да коленичи може да се моли лижешком или седешком, и молитвата му 
пак да бъде чута. – Пред Отца, и пр. – особено християнско название на Бога (виж. 
бел. на гл. 1:3). 

Ст. 15. От Когото носи името си всеки род44, и пр. “От когото” вероятно се 
отнася за “Отца”, понеже думите “на нашия Господ Исус Христос” в предишния 
стих ги няма в много ръкописи. “Всяко отечествие”, се предполага да означава 
всичките изкупени от човешкото племе, било тези, които са преминали на небето, 
или тези които още са живи. Други мислят, че то обема всичките небесни жители, 
светии или ангели, които са всички едно семейство, наречени с името на своя Отец 
Бог. 

Ст. 16. Според богатството, и пр. т.е., според безконечните съвършенства 
на естеството му, а най-вече според преизобилната му милост и сила. – Във 
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вътрешния човек, т.е., душата в отличие от тялото. Той се моли щото новият 
живот, който се е започнал в тях, когато те са се възродили да може да стане още 
по-силен, така че душите им да се усилят във вяра, любов, и всички други 
добродетели. 

Ст. 17. Да се всели Христос, и пр. Това ще бъде следствието на 
закрепването им чрез Духа. Макар и да е вездесъщ, Св. Писание казва,  че Бог 
пребивава там където той проявява присъствието Си. Така напр., Той живее на 
небето (Пс. 123:1), в Сион (Пс. 9:11), на херувимите (Пс. 80:1), и в людете Си 
(2Кор. 6:16). По някой път се казва, че Бог живее в людете си, както в последния 
случай; понякога това се казва за Духа, както в Рим. 8:9; а понякога, както е в този 
случай, това се казва за Христа. Мястото, където той живее в човека е сърцето. Той 
изисква не само да го изповядваме с устните си и да работим за него с ръцете си, но 
целия вътрешен човек, с всичката му любов и умственни сили, да е предаден Нему. 
Срав. 14:23. – Чрез вяра. Чрез вярата ние съзираме присъствието Му. Макар и да е 
скрит от естественното ни око, вярата съзира красотата му, и се наслаждава на 
общение с Него. – Закоренени45 и основани в любовта. Да обичаме Бога от все 
сърце и ближния си като себе си е изпълнение на закона; и това начало на любов 
става силно и непоколебимо в нас, когато Христос живее в сърцата ни. 

Ст. 18,19. Да разберете, и пр. Те можеха да разберат Божията любов само 
ако те сами бяха основани в любов. Любов се открива на любов; и понеже тези са 
светии, които обичат Бога, и понеже не можем да го обичаме без да обичаме 
святостта, и без да се трудим да бъдем святи, затова на “всичките светии” се 
открива Божията любов. За да покаже колко голяма е тая любов, Павел употребява 
размерите на пространство, като да беше казал, “Христовата любов се простира 
безкрайно на всаде”. Той после разяснява какво иска да каже с думите, “и да 
познаете любовта, и пр.”. – Любов, - която го накара да умре, за да ни спаси. Но как 
можем да познаем това, което “превъзхожда всяко знание”? Ние можем да узнаем 
нещо си от него, и нашето знание може постоянно да расте; но никога не можем да 
го познаем напълно, защото нашите конечни или ограничени умове никога не 
могат да поберат това, което е безконечно или неограничено. То е също като 
зрението ни постоянно да се усилва, така че да можем да видим по-дълбоко в 
пространство, и да открием нови светове и нови създания, и при това да знаем, че 
пространството е без край. – За да се изпълните, и пр. т.е., както повечето 
тълкуватели го тълкуват, “да се изпълните с онези съвършенства, с които Бог е 
пълен”, и значението е същото, каквото е в Мт. 5:48, “Бъдете съвършенни и вие, 
както е съвършен вашия Отец, който е на небесата”. Разбира се, че даже и да се 
осъществи това, пак ще има безкрайна разлика между нас и Бога, понеже мярката 
на нашата пълнота е ограничена, а на Неговата – безкрайна. Същата истина можем 
да представим по друг начин, като кажем, че Бог с пълнотата си съвършенно 
изпълва сърцето на съвършенния светия. Той живее в сърцето на всеки християнин 
чрез вяра, но отпърво една част от това сърце е вдадена в света, а друга – в себе; 
най-после, обаче, и светът и себе се изгонват, и Бог изпълва цялото сърце. 

Ст. 20. А на Този, и пр. Павел не можеше да иска по-големи благословения 
от тези, които се съдържат в предишншя стих, но той знаеше, че Бог може да 
направи по-големи работи от тези, и това той изразява във вид на едно великолепно 
                                                           
45 Цгр. “вкоренени” 
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славословие. Не е нещо необикновенно за него да възкликне в такава похвална 
песен посред посланието си. Виж. Рим. 9:5, 11:36; Гал. 1:5. Нищо не може да 
ограничи Божията сила за благословение. Той може да направи не само повече 
отколкото просим, но и повече отколкото мислим, и то не само малко повече, но 
“несравнимо повече отколкото просим или мислим”. Най-високото въображение не 
може да постигне величината на благословенията, които Бог може да ни даде, и ще 
ни даде в небесния свят. Никой християнин няма да намери небесното си 
съкровище по-малко отколкото е очаквал. – Според действуващата в нас сила, и 
пр. т.е., силата на Св. Дух, която ни е преобърнала, и която ни помага сега да 
надвием греха. Нова наша сила не ни трябва; безкрайната сила на Духа работи чрез 
силите ни. 

Ст. 21. На Него да бъде слава, и пр. Цялата църква на небето и земята 
трябва да хвали и слави Бога за благостта му, и да изказва хвалата си в името на 
Христа. – Във всичките родове, и пр. Павел можеше да каже “във всичките 
родове” или “от века до века”, но той желае толкова силно да покаже 
нескончаемото естество на вечността, щото съединява двете, и прави изречението 
твърде силно. 

 
--------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. И тъй. “И тъй” се отнася особено за казаното в по-предишната част на 

посланието за преимуществата и благословенията, които евангелието е доставило 
на ефесяните. – Затворник за Господа, “който съм в окови по причина на 
преданността, с която му служа”. Това се вижда да допълва фразата, която започва 
в ст. 1 на предишната глава. – Да се обхождате46 достойно на званието, към което 
бяхте призовани. Особенното призвание на християните е да бъдат синове Божии 
(гл. 1:5). Заради това, те трябва във всичко да приличат на небесния си Отец и да го 
слушат. Следващия стих показва как те трябва да ходят тъй достойно. 

Ст. 2. Със съвършено смирение47. Понеже са били “по естество чада на 
гнева” (гл. 2:3), и спасени само по Божия благодат (гл. 2:8), те трябваше да бъдат 
смирени. – И кротост. Това е онзи дух на неоплакване, който прави човека 
способен да понася без сърдитиня особенностите и недостатъците на другите. 
Кротостта беше едно от превъзходните свойства на Спасителя, който казва за себе 
си, “Съм кротък и смирен на сърце” (Мт. 11:29). – С дълготърпение. Това е пак 
такава добродетел, и означава потушаване на гняв, и наклонност да прощаваме, 
нежели да отмъщаваме и наказваме, даже когато сме много пъти предизвикани. 
Следващото изречение, “да си претърпявате един друг с любов”, разяснява какво се 
разбира под дълготърпение. Всеки християнин през живота си има много случаи, за 
да упражни тази добродетел. 

Ст. 3. И се стараете …. да опазите единството в Духа, и пр. т.е., 
единството, което Духът произвежда. Макар и да са били по-преди разделени на 
езичници и евреи, те са станали сега, чрез действието на същия Дух, едно тяло в 
Христа. Средството за упазване на това единство беше “свръзката на мира”. Мир, 
                                                           
46 Цгр. “Да ходите” 
47 Цгр. “Със всяко смиреномъдрие” 
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който произтичаше от любов и дълготърпение, ги беше съединил; и същият мир 
щеше да ги държи в единство. 

Ст. 4. В този и в двата следващи стиха, апостолът изброява точките, в които 
християните са едно, като разяснение на думата единство в ст. 3, и като още едно 
подбуждение към опазването на това единство. – Едно тяло. Тука, както и в 
следващия стих, “има” трябва да се подразбере48. Тялото Христово, което е 
истинната невидима църква, е едно, и не познава различия на племе, цвят, или 
съсловие. Наистина, по причина на несъвършенството си, църквата не представлява 
външно единство, но истинните християни на всякъде чувствуват, че всички, които 
изкренно обичат Христа са техни братя, било че принадлежат на същата секта или 
не. – И един Дух. Думата “Дух” тука може да означава разположението, което 
влияе християните. Те всички се влияят от същото начало на любов за Бога и 
човека, и всички имат същото обновено естество. Или това може да се разбере, че 
се казва за Св. Дух, който живее във всеки вярващ без изключение. Последното е за 
предпочитане. – Както и бяхте призовани, и пр. Както има една църква и един 
Дух, така и надеждата на всички християни е еднаква. Те всички очакват същото 
небе на святост и щастие, и това е друга връзка помежду им. В земни работи, 
преследването на еднаква цел бива често причина за вражда, но това е така защото 
само един може да постигне преследваната цел. В небесното наследие има 
достатъчно за всички. 

Ст. 5. Един Господ. Всичките християни слугуват на един Господар, комуто 
и принадлежат, защото той ги е изкупил всички с кръвта си. Телата и душите ни 
принадлежат нему; и ние сме длъжни да вършим неговата воля, а не нашата. 
Имането на една обща Глава и на една обща  работа е друга връзка помежду им. – 
Една вяра. Спасителната вяра във всички е същото начало, понеже е отправена 
към същия Спасител, родена от същия Дух, и се проявява със същите плодове. – 
Едно кръщение. Всички са под същия завет, и получават същия външен печат на 
завета, именно, кръщение, което явно ги посвещава на Бога.  

Ст. 6. Един Бог и Отец на всички. Като считаме думата “Дух” в стих 4, че 
се отнася за Св. Дух, тука се довършва загатването за Св. Троица. Бог е Отец на 
всичките вярващи, било евреи или езичници; Той не е Бог само на евреите, както те 
гордо претендираха. В какво отношение Той се намира спрямо всички се разяснява 
още повече от прибавените изречения. Той е “над всички”, защото, като 
самодържец, Той царува над всички; Той е “чрез всички”, защото всякога показва 
присъствието си чрез провидението и благодатта си. И освен това, Той е “във 
всички”, като обитава в сърцата им, и различава в тях мир и радост. “Всички” тука 
означава всички вярващи. 

Ст. 7. А на всеки от нас се даде благодат, и пр. Този стих още повече 
искарва на яве единството на християните. Няма християнин толкова слаб или 
недостоен, който да не е получил тази дарба, или толкова възвишен и даровит, че 
да няма нужда от Христовата благодат. – Според мярката, и пр. Но всички нямат 
тази дарба в еднакъв размер, понеже всеки приема толкова благодат, колкото 
Христос иска да му даде; тъй щото един става апостол, а друг си остава смирен и 
непознат член на църквата. Тази разлика се разяснява още повече в ст. 11. 

                                                           
48 В Цгр. липсва “има” – “Едно тяло и един дух, както ….” 
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Ст. 8. Чрез едно привеждане от Стария Завет, Павел доказва каквото е казал 
в предишншя стих, именно, че Христос беше източник на всички духовни дарби. – 
Затова казва, т.е., Бог, или Св. Писание, казва. Тези думи са приведени от Пс. 
68:18. – Като възлезе на високо. Христовото възнесение беше завършека на 
земната му работа. Чрез тази работа Той покори враговете си, и сега Той я беше 
довършил съвършенно успешно, и следователно, се завръща на небето, за да се 
наслаждава на плодовете на тържеството си. – Плени плен. Това е поетичен израз 
вместо “Той плени пленниците си”. Псалмопевецът представя Христос, че се 
завръща на небето като победител, и че води със себе си пленниците си, като 
старите Римски победители. Тези негови пленници може да са или последователите 
му, които са били по-преди пленени от Сатана, или, по-вероятно, неговите 
неприятели – Сатана, Грях, и Смърт. – И даде дарове на човеците. Това е важната 
част на стиха, защото доказва, че Христос е източник на духовни дарби. Но 
изречението е май трудно да се разкълкува. В оригинала Псаломът гласи, не “даде 
дарове на човеците”, но “зел си дарове за човеците”. В разяснение на това, някои 
казват, че Павел е сбъркал в приведените думи на Псалома, но това не е съгласно с 
боговдъхновението му. Най-естественното разяснение е, че Павел нарочно променя 
оригинала, за да му даде боговдъхновенно разяснение. Христос е приел давания 
или дарби за човеците с цел за да може да ги раздаде между човеците. Като 
придобил чрез смъртта, възкресението, и възнесението си право да дава 
благословения, Той ги раздал. Няма нужда да кажем, че никой друг освен 
боговдъхновен писател има право да се разполага така с тълкуванието на Св. 
Писание. Друга една трудност е, че Псаломът не се вижда да се отнася за Месия, но 
за възтържествуването на Бога върху враговете си. Но апостолът, както Калвин 
право забелязва, е можал спряведливо да приспособи това, което Стария Завет 
казва за Божието възтържествуване над неприятелите Му на най-голямото 
тържество, именно, Христовото възтържествуване над ада и смъртта. 

Ст. 9,10. А това "възлезе", и пр. Тези два стиха се добавят, вижда се, за да 
покажат, че това, което Псаломът казва трябва да се отнася за Христа. Ако някое 
божественно същество е възлязло на небето, то трябва първо да е слязло от небето, 
понеже небето е вечното жилище на божеството. Но божественното лице, което 
слезе на земята беше Христос, Син Божий; и, следователно, Псаломът трябва да 
говори за Него. Това се вижда да е силата на доказателството. – В местата по-
долни от земята49. Някои разбират това да значи “земята”, като Павел да е казал, 
“Той е слязъл даже до тази долна земя”. Други го разбират, че се отнася за гроба 
или ада, жилището на починалите духове. – Който и възлезе, и пр. Не е нужно да 
предположим, че с множествено число Павел загатва за исеята на евреите, че има 
седем небеса; но той иска да каже, че Христос е възлязъл по-горе от всичката 
вселена. Всички твари са останали долу и са подчинени на Него. – За да изпълни 
всичко, - с присъствието и силата Си, употребени за людете Му. 

Ст. 11. Този стих изброява някои от разните дарби, които както е казано в 
ст. 7, Христос дава по волята си. – И Той даде едни да бъдат апостоли, други 
пророци. И апостолите и пророците бяха боговдъхновени учители; но първите 
стояха по-горе от пророците. Всеки апостол беше и пророк; но не всеки пророк 
беше и апостол. За разликата в службите, виж. бел. на 1Кор. 12:28. – Други пък 
                                                           
49 Цгр. “В най-долните страни на земята” 
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благовестители, - проповедници на евангелието, които пътуваха от място на място 
и проповядваха евангелието, без да имат постоянна връзка с някоя църква. Такъв 
благовестител беше Филип (Д.А. 21:8). – А други пастири и учители. Мнозина 
тълкуватели мислят, че тези не бяха отделни служби, но две различни имена за 
една и съща служба. Църковните старейшини имаха да вършат два вида работа: те 
трябваше да водят и пазят паството си, както овчарът със стадото си, и така също 
да ги поучават. Когато вършеха първата работа, те се наричаха пастири, а когато 
вършеха втората – учители. Други, обаче, предполагат, че двете служби бяха 
отделни. 

Ст. 12. За усъвършенстването на светиите50, и пр. “Той даде апостоли, и 
пр., да изпълняват делото на служение, и да съзидат тялото Христово, понеже целта 
Му бе да се усъвършенстват светиите”. – В делото на служението. Тука 
“служение” е обща дума, и обема всичките класове чиновници споменати в 
предишния стих. – В назиданието, и пр. т.е., въздигането на църквата в знание и 
набожност чрез поучение и пример. 

Ст. 13. Докле всички достигнем, и пр. Понеже служението се дава за 
усъвършенстване на църквата, то трябва да остане докато тази цел се постигне. 
Наистина, някои клонове от служението, като апостоли и пророци, бяха 
привременни; но служението изцяло трябва да следва до тогава, до когато има 
някоя част от църквата несъвършенна. “Всички” значи всички християни. – В 
единство на вярата и на познаването. Тези две неща, макар и да са тясно 
свързани, не са същите. Варата се основава на познание; ние първо познаваме 
Христа, и после Го обикваме и се уповаваме на Него като на Бог и Спасител. 
Църквата има вяра и познание, но те не са съвършенни. Наистина не само, че тя 
има вяра, но в ст. 5, Павел казва че всички вярващи имат “една вяра”; но то не 
противоречи на това, което се казва тука, понеже сега християните имат само 
приблизително една вяра. Те всички наистина вярват тези неща, които са 
същественни за спасение; но колко далеч са от съвършенно единство във вярата! 
Това единство не е още постигнато, и те се стремят към него и към едно 
съвършенно познание на Христа; и това включва в себе си съвършенна святост, 
понеже да познаем Христа съвършенно ще рече да го обичаме съвършенно, и да 
бъдем съвършенно като Него. – В пълнолетно мъжество51, т.е., този който е 
станал пълноразвит християнин. – В мярката на ръста52, и пр. Това разяснява 
предишното изречение. Ние ще станем съвършенни мъже, когато стигнем на този 
възраст. С “възрастът на Христовата пълнота”, някои разбират възрастът, когато 
приемем Христовата пълнота, - когато Той напълно обладае душите ни; но по-
добре е да го разберем, че значи пълния възраст, на който Христос стигна като 
съвършен човек. Тази мярка ще ли може църквата да достигне в сегашния или в 
бъдещия живот? Може да е най-вероятно, че Павел тука счита църквата като една 
по време и вечност, и за това нищо не казва за времето, когато това съвършенство 
ще се осъществи. 

                                                           
50 В Цгр. реда на думите е по-различен: “За усъвършенстване на светиите, в делото на служението, в 
назиданието на тялото Христово” 
51 Цгр. “В съвършен мъж” 
52 Цгр. “В мярата на възрастът” 
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Ст. 14. За да не бъдем вече, и пр. За да можем да достигнем пълновъзраст 
трябва да престанем да бъдем деца. Една от отличителните черти на децата е 
непостоянство, което тука се представя с образа на кораб без кормило, блъскан 
насам-натам от вълните, и завличан от вятъра. Съвършен мъж е този, който има 
силни убеждения в истината; той вярва постоянно и твърдо в това, което Божието 
слово учи. Друга една отличителна черта на децата е, че те лесно се мамят; и за 
това Павел прибавя, “с човешко лъстене, и пр.”. Тази измама става “с пронирство 
по ухищението на измамата”, т.е., с интрига и хитро мамене или подлъгване. 

Ст. 15. Но, действуващи истинно в любов. Това е в противоположност на 
казаното в предишния стих. Не трябва да бъдем непостоянни, нито да се мамим с 
лукавства, но, напротив, да следваме истината, да се придържаме здраво за нея, и 
да я провъзгласяваме с дух на любов. – Да пораснем по всичко в Него, и пр. Ако 
тъй любезно следваме пътя, по който любовта ни води, ние ще станем във всяко 
отношение като нашата Глава; и ако сме съединени с Него, не само ще растем, но 
ще растем съразмерно. 

Ст. 16. Тука, както и в 1Кор. 12:12-27, църквата се сравнява с човешко тяло. 
– От Когото. Животът и растенето на това тяло идва само от Христа, Главата. – 
Цялото тяло, сглобявано. Както телесните членове имат стойност само когато са 
свързани заедно, и образуват едно органично цяло, така е и с църквата. И както в 
тялото всеки член си има приличното място, и ние бихме почувствали неудобство 
ако, напр., краката и ръцете биха се разменили, така и Бог в своята мъдрост е дал на 
всеки християнин приличното му място, високо или ниско, в църквата. – И 
свързано, и пр. В тялото, членовете са сглобени както трябва в едно цяло, и чрез 
ставите могат да взаимодействат един върху друг. Така и в църквата, проповедници 
и членове са свързани заедно в едно тяло, и така жизнено и гъвкаво съединени, 
щото могат да си служат едни на други. – Според съразмерното действие, и пр. 
Растенето е съразмерно. Всеки член спомага за общото развитие. Така ще е и в 
църквата ако има жизнено съединение. Никой член не ще бъде безполезен, но всеки 
ще расте сам, и ще помага на всички други да растат. – Изработва растенето на 
тялото53, т.е., по този начин тялото расте и се усилва. – В любовта. В Христовата 
църква не може да има никакво истинско растене или назидание ако няма любов. 
“Всичко у вас да става с любов”. 

Ст. 17. Прочее, това казвам. Понеже Христос е предначертал църквата Си 
да достигне съвършенство, и й е дал служители, за да й помогнат да постигне това 
съвършенство, тя трябва “прочее” да не ходи в развратените пътища на езичниците. 
– И заявявам54 в Господа. Това дава по-голяма тежест на заповедта, която им 
дава. Павел говори в името на Господа, и призовава Бога да бъде свидетел, че е 
истина това, което говори. – Да не се обхождате вече55, и пр. Повечето християни в 
Ефес са били едно време езичници, и преди да станат християни са били толкова 
развратени, колкото и другите езичници, както Павел им напомня като употребява 
думата “вече”. – По своя суетен ум. Това показва, че целият вътрешен човек, с 
разума и сърцето си, които грехът покваря, е развратен. По-високото умственно и 
нравственно естество става, тъй да речем, празнота. 

                                                           
53 Цгр. “Прави тялото да расте” 
54 Цгр. “свидетелствувам” 
55 Цгр. “да не ходите вече” 
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Ст. 18. Помрачени в разума. Грехът не само  развращава сърцето, но и 
разслабва ума. Въобще най-развратените племена са най-невежи; и влиянието на 
греха върху човека, особенно на такива грехове като невъздържание, е че се 
намаляват умственните сили. Имало е човеци, които са се отличавали по греховете 
си, и в същото време са имали силни умове; но никой не може да каже, че те не 
щяха да увеличат умствената си сила ако бяха живели праведен живот. И никой не 
може да се съмнява, че човечеството, взето изцяло, е пострадало умственно по 
причина на греха; и даже тези които се виждат да са изключения на това правило 
имат слаб разсъдък за най-важния и най-високия предмет на света, тъй щото, при 
всичките доказателства на творението наоколо им, те се съмняват за 
съществуването на Твореца. – И странни на живота от Бога56. Това е 
нравственното действие на греха. Животъ, който Бог дава, духовният живот, който 
идва от Него, е изгубен. Грехът ги е откъснал от Него, както един заточеник е 
откъснат от роднините и отечеството си. – Поради невежеството, и пр., т.е., 
непознаване на истинния Бог. Ако да Го познаваха наистина, те щяха да Го обичат 
и слушат. – И поради закоравяването57, и пр. Сърцето е нечувствително спрямо 
Бог и святост, и няма никаква любов и признателност към Бога, и никакво желание 
за святост. Връзката между двете изречения се вижда да е това, - Понеже не 
познаваме Бога, сърцето ни става кораво; и от това закоравяване на сърцето ни 
произхождат двете злини – помрачен ум и отчуждение от духовен живот. 

Ст. 19. Които, изгубили чувство, и пр. Съвестта престава да укорява; и те 
са нравственно мъртви, без срам, и без желание да станат по-добри. Това, разбира 
се, не е истина за всички неразкаяни човеци, нито даже за всички езичници, но то 
точно ни изобразява езическия свят. Изображението е по-пълно в последните 
стихове на Рим. гл. 1. – Са се предали, и пр. Като не виждат щастието, което се 
намира в служение Богу, те го търсят като се предават на всякакъв вид 
похотливост. 

Ст. 20. Но вие не сте така познали Христа. “Така”, т.е., тъй щото да ходите 
както ходят другите езичници. “Познавам Христа” не означава просто да знаем 
ученията на Христа, но да позная и почувствам славните Му свойства, святия Му 
живот, който е живял тук на земята, и какво е извършил той и върши за моето 
спасение. В същия смисъл на друго място Павел говори за проповядване на Христа. 

Ст. 21. Понеже сте го чули (Цгр.)58. Не “понеже сте чули нещо за Него”, но 
“сте Го чули”, сир., сте приели това, което сте чули като да е от Него, - сте чули 
гласа Му в душите си. – И сте научени от Него. Христос учеше чрез апостолите, 
понеже той ги надъхваше; и Христос учеше чрез Духа, понеже той го изпрати. – 
Както е истината в Исуса. Истината е съсредоточена в Исуса. Той е казал за себе 
си, “Аз съм истината”; и да познаем Него е най-високото познание. Но в негово име 
се поучава лъжа и истина, - лъжливи теории се проповядват за естеството и делото 
му; и заради това Павел прибавя думите, “и сте научени от Него, както е истината в 
Исуса”. 

Ст. 22. Да съблечете, и пр. Това е което Той ги е научил. “Стария човек” 
значи “предишното им необновено естество”, което тука се сравнява с една дреха, 

                                                           
56 Цгр. “Отчуждени от животът Божий” 
57 Цгр. “Заради окаменението” 
58 В РИ “го” липсва: “Понеже сте чули” 
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която те трябва да съблекат. Съществуването в тях на това старо естество се 
доказва от “предишното им поведение”, което е приличало на поведението на 
другите езичници, както е описано в ст. 17-19. Но не трябва да заключим от образа 
на дреха, че трябваше само външното поведение да се промени. Стария човек значи 
грешното естество от което, като от техен източник, лошите дела произтичат; и за 
това в Кол. 3:9, кой казва, “като се съблякохте вече от стария човек с делата му”. – 
Който тлее, и пр. Старото естество беше развратено (тленно), защото се предаваше 
на похоти, които се наричат “прелъстителни” понеже не доставят щастието, което 
обещават. Те прелъстяват човеците с хубави обещания, но най-после дават само 
скръб, отчаяние, и смърт. 

Ст. 23. Да се обновите, и пр. Това е другото нещо, което Христос ги е 
научил. От тях не се изискваше само нещо отрицателно – да напуснат предишните 
си похоти, - но и да се подновяват, което означава да се родят отново, и постоянно 
да се освещават. Ефесяните, ако бяха истинни християни, бяха се вече възродили; 
но те трябваше да следват да се освещават. – В духа на своя ум. Това е 
необикновенно изречение, и означава вътрешния живот и начало на душата, което 
стои зад всички външни проявления. 

Ст. 24. И да се облечете в новия човек. Това разяснява предишния стих, и 
продължава образа на ст. 22. Стария човек те трябваше да съблекат, както събличат 
някоя мръсна и парцалива дреха; а новият човек трябваше да облекат като нова и 
хубава дреха. – Създаден по образа на Бога. Думата “образ” не се намира в 
оригинала, но това е значението на думите “създаденият по Бога”, както става явно 
от друго едно подобно изречение в Кол. 3:10. Новото облекло или естество е онова 
подобие Божие, по което Адам е бил създаден. В какво се състои това подобие? 
Апостолът ни казва. – В правда и светост. Когато думата “правда” се употребява 
сама, тя означава въобще доброта; но когато се употребява заедно със “святост”, тя 
означава правда към хората, а пък святост значи благочестие спрямо Бога. Двете 
заедно означават такова сърце, което е праведно и спрямо човеци и спрямо Бога. 
Думите “на истината” трябва, може би, да се съединят с двете имена, и да се 
съпоставят с “прелъстителни” в ст. 22. Не е просто повидимому и външно 
променение, но истинно обновление на сърцето. Такова голямо променение 
справедливо се нарича ново творение. 

Ст. 25. Затова, като отхвърлите лъжата, и пр. Като ги е поучил за 
длъжността на святост въобще, апостолът сега пристъпва да изложи особени 
длъжности. Една част от “стария човек” беше лъжата; и Гръцката дума, която тука 
се превежда “отхвърлете” е същата, която в ст. 22 е преведена “да съблечете”. Като 
съблекат старата дреха на лъжата, те трябваше да облекат новата дреха на 
истината. И тука думата лъжа не значи само говорене лъжа, но всякакъв вид 
измама. “Ближния” тука означава брат християнин, както става явно от следващото 
изречение. – Защото сме части, и пр. Ние всички сме части на едно тяло; и толкова 
противоестественно е да лъжем един друг, колкото е неестественно за окото да 
лъже ухото. 

Ст. 26. Гневете се, но без да съгрешавате. Гневът е още един особен грях, 
който се споменава. От тези думи се подразбира, че има гняв, който не е грях. Не 
само ни е позволено, но и сме длъжни, да се гневим за груба неправда и 
притеснение. Бог се гневи на нечестивите; и в Мк. 3:5, се казва, че Исус изглеждал 
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юдеите “с гняв”. Но, обикновенно, да се гневим е грях; и ако не е грях от началото, 
често гневът ни ни кара да грешим. Грехота е да се гневим без достатъчна причина, 
или твърде много, или когато ни кара да бъдем отмъстителни и неумолими. 
Употребените тука думи са взети от Пс. 4:4, в превода на Седемдесетте. – 
Слънцето да не залезе в разгневяването ви, т.е., недейте държа в сърцето си 
гняв, но скоро го премахвайте. 

Ст. 27. Нито давайте място на дявола. Макар и да е обща по вид, тази 
заповед се отнася за греха на гнева. Когато се поддадем на гнева, ние пропускаме 
Сатана да върши каквото си иска в сърцата ни. Той лесно убеждава гневния човек, 
че е правилно за него да иска обезщетение, и да обвинява и клевети този, на когото 
го е гняв. 

Ст. 28. Който е крал, и пр. Имало е без съмнение човеци в Ефеската църква, 
които по-преди са имали обичай да крадът, защото кражбата е обикновен порок у 
езичниците, и не се счита за порок, когато сполучливо се извърши. Тука се 
забранява не само положителна кражба, но всякакъв вид неправедно обсебване на 
чужд имот. – А по-добре да се труди, и пр. Тези ръце, които едно време са се 
занимавали с кражба трябва сега да се трудят да работят. Никой няма право да се 
поддържа от другите, който може сам да се поддържа. – За да има, и пр. Той 
трябва не само сам да поддържа себе си, но и да помага на тези, които от болест 
или други причини не могат да се грижат за себе си. Никой не трябва да живее 
само за себе си; и ако всички, които могат са готови да помагат на бедните, 
страданията, които произлизат от сиромашия ще се премахнат почти съвсем. 

Ст. 29. Никаква гнила дума, и пр. “Гнила” тук значи “мръсна и вредна”, и 
може да подразбира мръсни думи, било попръжня или богохулство. В гл. 5:4, 
заповедта се повтаря. Преобладаването на такива думи, и развратително влияние, 
което упражняват върху душата, показват колко важна е тази забрана. – Но онова, 
което е добро, и пр. Вместо да говорите развратителни мисли, избирайте такъв 
разговор, който ще помогне за назидание, и то такова назидание, което трябва на 
тези, които се разговарят с вас. На отчаяните говорете насърчителни думи; на 
небрежните, предупредителни думи; на невежите, поучителни думи; и ако говорите  
с любов, думите ви почти всякога ще се послушат. – За да принесе благодат, и пр. 
“Благодат” тука означава въобще всяко благо, макар, че някои го ограничават само 
в духовно благо. 

Ст. 30. И не оскърбявайте Светия Божий Дух. Това не е отделна заповед, 
но още една причина защо трябва да се въздържаме от развратителен разговор. 
Такъв разговор осквернява душите ни и душите на тези, които ни слушат, и тези 
души са храмове на Св. Дух (1Кор. 3:16,17, 6:19). Като осквернивяме по този начин 
жилището му, ние обиждаме святостта и натъжаваме любовта на Духа. И за да 
покаже още по-явно непризнателността на такова поведение, Павел ни казва какво 
е сторил Духът за нас. – В когото сте запечатани за деня на изкуплението59. Той 
свидетелствува, че сме Божии, и ни пази докато спасението ни се довърши на 
небето. Виж. бел. на гл. 1:13,14. 

Ст. 31. Всякакво огорчение, и пр. “Огорчение” означава онова чувство на 
омраза и отвращение към другиго от което произхождат “ярост” и “гняв”. Ако сме 
огорчени към някого, лесно му се разгневяваме. – Вик и хула. Връзката между 
                                                           
59 Цгр. “С когото сте напечатани за денят на изкупуването” 
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гняв и каране е общоизвестна. Гневните чувства се изливат от устата ни, и 
произлизат тъй много щото ни карат да кряскаме. – Заедно с всяка злоба, т.е., с 
всеки вид враждебно чувство. 

Ст. 32. А бивайте един към друг благи, - не само външно да се 
подмилквате, но от сърце да желаете един другиму щастие. – Милосърдни, т.е., 
трогнати от бедите на един друг, и винаги готови да окажете съчувствие. – 
Прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа60 е простил на вас. Това е и 
пример и причина. Прощавайте така доброволно и напълно, както Бог ви прощава, 
и прощавайте защото Бог ви е простил за много по-голяма вина. Това той е сторил 
“чрез Христа”, т.е., защото Христос, чрез изкупителната си смърт, даде възможност 
на Бога да ви прости. 

 
--------------------------------------------- 

 
Ст. 1,2. И тъй, бивайте подражатели на Бога. Понеже Бог ви е простил 

(гл. 4:32), и вие прощавайте един на друг. – Като възлюбени чада. Както тези 
чада, които са много обикнати са склонни да подражават примера на родителите 
си, така и вие подражавайте на вашия небесен Отец. – И ходете в любов, както и 
Христос ви61 възлюби. От примера на Бога той преминава на примера Христов. 
Неговата любов за нас е мерило и причина на нашата любов един за друг, която 
любов не трябва да се проявява само от време на време, но трябва постоянно да се 
намира в сърцето ни, - ние трябва всякога “да ходим в любов”. –  И предаде Себе 
Си за нас. С това Той показва най-явно любовта Си. Той умря “за нас”, сир., 
вместо нас. – Принос и жертва на Бога. Първата дума е по-обща,, и обема 
всякакъв вид принос, а втората показва какъв принос беше този. То беше кърваво 
жертвоприношение, в което грешникът се изкупи със смъртта Христова. Това е 
едно от многото изречения в Св. Писание, които ни поучават явно и ясно, че 
Христос не умря просто като мъченик за истината, или просто да покаже колко 
много ни е любил. Той предаде себе си жертва, за да измие грехе ни. Нико евреи, 
нито езичници, които постоянно принасяха изкупителни жертви в религиозните си 
служби, биха извадили някакъв друг смисъл от стиха. Ние трябва да подражаваме 
тази самопожертвователна любов на Христа. Виж. 1Йн. 3:16. – За благоуханна 
миризма. Не че Христовите страдания правеха по само себе си удоволствие на 
Бога, но покорността и любовта, която те показваха угодиха на Бога. 

Ст. 3. А блудство, и пр. Тука, както и на други места, Павел поставя 
сребролюбието заедно с най-скверните пороци, които не са за казване. В църквата 
въобще не се гледа с такова око на сребролюбието; и някои тълкуватели придават 
на думата преносно значение, и я разбират да значи крайно сладострастие. Но няма 
причина да тълкуваме думата така, защото пред Бога скъперникът е толкова 
презрителен, както и блудникът; наистина, може да има повече надежда, че 
последният ще се разкае и поправи, отколкото първият. – Да не се даже 
споменават между вас62. Трябва да отхвърлите не само порока, но и името му, 
защото сте святи, и всяка несятост не ви прилича. 

                                                           
60 Цгр. “Както и Бог чрез Христа ….” 
61 Цгр. “ни” 
62 Цгр. “Да им се не чуе нито името между вас” 
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Ст. 4. От това не трябва да разберем, че всичко, което ни кара да се смеем е 
без друго неприлично. Мненията на добрите хора за този предмет може понякога 
да са били твърде строги. Ние сме длъжни да бъдем весели; и когато е на мястото 
си шеговитостта не вреди. Това, което стихът осъжда е: (1) Мръсни приказки, или 
приказки на които мръсното значение се подразбира; (2) Съблазни и безполезни 
подигравки, които засягат чувствата на хората; (3) Да се занимаваме постоянно със 
зевзеклък, за да разсмиваме другите, или да губим време в безполезни разговори. 
Невинна шеговитост може да се оправдае като развлечение от сериозна работа; но 
да прекарваме повечето си време в шеги е грях, защото живота ни е кратък, и ни е 
даден за по-важни цели, отколкото веселие. – Но по-добре благодарение. Езиците 
ни трябва да се употребяват в тази по-полезна работа. Ние  изразяваме по-добре 
веселието и радостта си ако благодарим на Бога, отколкото ако се шегуваме. 

Ст. 5. Защото добре знаете това, и пр. Предишните забрани се налагат като 
се споменава осъждението, което ги сполетя. – Който е идолопоклонник63. 
Сребролюбецът е идолослужител, защото туря Мамона, вместо Бога, и вместо да 
люби Създателя си, той обича богатството си. – Няма наследство. Всичките тези 
съсловия хора са вечно отлъчени от небесното общество, защото нищо скверно не 
може да влезе там. – В царството на Христа и Бога. Някои го тълкуват, че значи 
царството на Този Който е и Христос и Бог, - Богочовек, но и Отец владее 
царството небесно. 

Ст. 6. Никой да ви не мами, и пр. Мнозина се опитват да извинят тези 
грехове. Те казват, че физическото ни устройство ги прави нужни, че те не са 
заразителни и не вредят на никого другиго, че могат да се вършат тайно, и пр. 
Павел казва, че тези извинения са “празни думи”, защото, нека думат хората 
каквото си щат, тези грехове си навличат Божия гняв. – Синовете на 
непокорството. Виж. гл. 2:2. 

Ст. 8. Тъй като някога си бяхте тъмнина. Той им казва, че те са длъжни да 
отбягват тези грехове, защото не са вече такива, каквито бяха преди. Те са били 
някога си “тъмнина”, което е по-силен израз, отколкото ако беше казал, че са били 
в тъмнина. Тъмнина в Св. Писание означава невежество, грях, и окаяност; и преди 
да станат християни ефесяните са имали всички тези неща. – А сега сте светлина, 
и пр. Чрез съединението си с Христа вие сте се оттърсили от предишната си 
тъмнина, и сега имате знание, чистота, и щастие. – Обхождайте се като64 чада на 
светлината, и пр. Докажете, че сте се променили, като ходите както подобава на 
хора, които са приели светлината, която Христос дава. 

Ст. 9. Защото плодът на Духът (Цгр.)65. В много стари ръкописи е казано 
“плодът на светлината”. Мисълта е еднаква. Причината защо трябва да ходят в 
светлината е превъзходството на плода, който светлината (или Духът) произвежда. 
Срав. с Гал. 5:22. – Във всичко що е благо, право и истинно. Тези три неща 
обемат всеки вид благочестие и превъзходство – доброто, праведното, и истинното. 

Ст. 10. Опитвайте, що е благоугодно, и пр. По това правило трябва 
християнинът да се води. Във всяко нещо той трябва да си управя поведението като 

                                                           
63 Цгр. “идолослужител” 
64 Цгр. “Ходете като чада….” 
65 Вместо РИ: “плодът на светлината” 
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благоугажда на Христа; и като ходи в светлината той ще узнае какво е това 
благоугодие. 

Ст. 11. И не участвувайте, и пр. “Дела на тъмнината” са тези, които 
произхождат от непознаване на Бога и то грешно сърце, - такива дела каквито се 
споменават в ст. 3,4. Наричат се безплодни, защото не произвеждат полезни или 
желателни следствия. Плодът им е окаяност и смърт. Относно тези дела, 
християните имат две длъжности: (1) Да не участват в тях, нито да ги вършат, нито 
да намират удоволствие в тях; и (2) Да ги изобличат. С поведението и думите си, 
трябва да покажем на хората колко вредни и неприлични са такива дела, и да ги 
убедим да не ги вършат. 

Ст. 12. Защото …. срамотно е, и пр. Големината на сторените грехове се 
дава като причина защо трябва да се изобличават. Те са толкова мръсни, че е 
срамота не само да ги вършим, но и да говорим за тях. Наистина, в Рим. гл. 1, 
Павел ни е изобразил картината на тези пороци, за да ни даде да разберем колко 
ниско езичниците бяха потънали в пороци, но подробно описание на срамотни 
пороци принася въобще повече вреда, отколкото полза, защото не е добре за 
мислите ни да се намират в такава отровна атмосфера. 

Ст. 13. А всичко, което се изобличава, и пр. Този е труден стих, и вероятно 
значението му е това, - колкото и да са лоши тези дела, те не са неизцерими; 
изобличавайте ги, и светлината на Божията истина ще ги поправи. И така стихът е 
доказателство, че трябва да ги изобличаваме както ни се заповядва в ст. 11. Всичко 
означава “това което скритом правят”. Когато се изобличи с вяра и любов, то става 
явно чрез светлината, която светва от думите и святия характер на Християнина. 
Истинното отвратително и смъртоносно естество на тези дела става явно, тъй щото 
хората се засрамват и ги напускат. –  Понеже всяко нещо, което става явно е 
осветлено. Каквото се осветлява от истината става светлина, т.е., се поправя. В ст. 
8, Павел казва, “сте светлина”, т.е., све в светлина; и думата се употребява тука в 
същия смисъл. Ако Божията светлина проникне в сърцата даже на най-долните 
хора, тези сърца стават светлина. Заради това, трябва да се трудим усърдно да 
накараме и най-нищожните да слушат истината, защото тя може да освети и спаси 
даже и тях. 

Ст. 14. Затова казва, и пр. Понеже светлината има такова действие, 
заспалите и даже мъртвите се викат да станат и приемат светлината, която Христос 
дава. Греховното състояние, което в предишните стихове се нарича “тъмнина”, се 
уподобява за сън и смърт. Заповедтта, която се дава тука не значи, че грешникът 
има сила да избави себе си от духовна смърт. Както този, който спи в къща, която 
гори може да се нуждае от някого да го събуди, но трябва сам да се потруди да 
избяга; както само Божия сила можеше да съживи Лазар, но Христос го повика да 
упражни придобитата си сила и да излезе от гроба; така и когато Божият Дух ни 
разбуди, ние трябва да се потрудим и избягаме от греха. Този стих се вижда да е 
приведен от някъде. Срав. с Д.А. 13:35; 2Кор. 6:2; Еф. 4:8; Евр. 5:6, където приводи 
се въвеждат, по същия начин, просто с думата казва. Такъв стих, обаче, не се 
намира в Стария Завет. Калвин казва, че може да загатва за Ис. 60:1, “Стани, свети, 
защото светлината ти дойде, и славата Господня изгря на тебе”. На това друг един 
тълкувател възразява като казва, че казаното в Исая се говори за църквата, а тука се 
говори за грешници; и той счита, че не е приведено, но че апостолът със свои думи 

 61



изразява Божия призив към грешниците да възстанат от дълбокия като смърт сън 
на греха, и им обещава, че Христос ще им даде светлина. По-вероятно ни се вижда 
мнението на някои други тълкуватели, че думите са приведени от някоя 
Християнска свещенна песен, която се е употребявала него време. Ритмованото й 
устройство,  

 
“Стани ти който спиш, 
И възкресни от мъртвите,  
И ще те освети Христос”, 
 
отговаря на устройството на най-старите Християнски свещенни песни, 

които са достигнали до нас. Вероятно те са били съчинени по подражание на 
паралелността между редовете на Псалмите. Така напр., свещенната песен от 
Климент Александрийски, отправена към Спасителя, започва: 

 
“Уста на младенци, които не могат да говорят, 
Крило на голухчета що не могат да хвъркат,  
Верен Водач на младенци, 
Пастир на царски овци”. 
 
Песента “Тебе, Боже, славим”, започва: 
 
Хвалим Те, о Боже, 
Признаваме те, че си Господ. 
Цяла земя се кланя на Тебе, 
Вечния Отец”. 
 
А “Слава во Вишних”, което е вероятно по-старо от двете горни песни, 

започва с думи взети от Лк. 2:14: 
 
“Слава во вишних Богу, 
И на земята мир, 
В человеците благоволение”. 
 
Ст. 15,16. И тъй, внимавайте добре как се обхождате. Думите “и тъй” се 

предполага въобще да свързват това място със ст. 10 и 11. Понеже вярващите не 
трябва да участват в делата на тъмнината, те трябва да гледат по кой път могат да 
ходят както трябва. – Не като глупави, но като мъдри. Мъдри са тия, които имат 
премъдростта, която Божията истина дава, а глупави са тези, който я нямат. За това, 
думите значат също каквото “светлина и тъмнина” горе. “Понеже Божията 
светлина ви е направила мъдри, гледайте да не ходите както другите езичници, 
които си остават глупави”. – Изкупувайте времето (Цгр.)66. По този начин те ще 
се покажат, че са мъдри. “Да изкупуваме времето”, означава да не го прахосваме, 
но да го употребяваме за наше добро и за доброто на другите. “Както разумният 
търговец употребява капитала си, за да спечели, така и вие, казва Павел, 
                                                           
66 Вместо РИ: “Като изкупувате благовремието” 
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употребявайте дните и месеците, които Бог ви е дал”. –Защото дните са лоши. 
“Нужно е да се възползвате от обстоятелствата си, понеже дните, които живеете са 
пълни с изкушение и грях. Сатана и всичките сили на злото постоянно работят, и 
вие трябва да работите против тях”. 

Ст. 17. Затова не бивайте несмислени, и пр. Не бъдете като тези, които не 
си употребяват ума както трябва, и не разпознават що е добро и лошо, лъжливо и 
истинно. Който разпознава, той ще вземе Христовата воля за правило на живота си, 
и ще съзнае че ако се съобрази с тази воля, само тогава той ще тръгне в пътя на 
истината и щастието. 

Ст. 18. И не се опивайте с вино, и пр. Това е един вид глупост. Който 
следва волята на Христа ще се труди да се развесели със Св. Дух, а не с вино. 
Който се опива с вино, той е под властта на виното, и следствието е “разврат”; 
похотите му го управляват, и той се впуска във всякакъв вид разпутност, и си 
съсипва душата. Да се изпълним със Св. Дух ще рече да бъдем под властта на Духа; 
и следствието на това не е развратност, но радост, която се изразява с псалми и 
свещенни песни. 

Ст. 19. И разговаряйте се. Като е споменал за пиянството, той прибавя да 
ги предупреди против пиянските и мръсни песни, които са се пеели в пиянски 
гуляи. Вместо тях Духът ни кара да пеем сладки псалми и похвални пеения Богу. 
“Разговаряйте се” показва, че се говори за общо пеене, когато целта на певеца беше 
да назидава слушателите, както ги назидаваше и проповедникът. Може да означава 
и съответственно пеене. Ние знаем, че още от начало пеенето беше част от 
Християнското богослужение. Христос и учениците му изпяха песен вечерта 
когато Той бе предаден (Мт. 26:30). Разбира се, че и други песни са се употребили 
освен песните на Стария Завет, но кой ги е съчинил, не знаем. Ако апостолите да 
бяха писали боговдъхновенни песни, те вероятно щяха да са били пазени. – С 
псалми и химни67 и духовни песни. Трудно е да познаем каква е разликата между 
тези думи. Според производството си, думата псалом означава това, което се пее 
придружено с някой инструмент. Тука може да се употребява особенно за Старо-
Заветните псалми. “Химн” е похвална песен Богу. “Песен” е обща дума, и може да 
бъде религиозна или светска; заради това се прибавя прилагателното “духовни”, 
т.е., песен която изразява духовни чувства. – Като пеете и възпявате68. Те 
трябваше да пеят, не само с устните си, но и със сърцата си. Когато произнасяха 
похвални думи, сърцето трябваше да се изпълни с чувство на хвала и 
признателност. – Господа. Той е комуто трябва да отправим похвалите си, а 
понеже в следващия стих се казва “благодарещи на Бога”, разбира се, че Христос е 
Бог единоравен на Отца, и ако се кланяме на единия, кланяме се и на другия. 

Ст. 20. Като винаги благодарите, и пр. Ако сме изпълнени със Св. Дух, ние 
ще правим и това. Не само когато пеем, но “винаги” ще благодарим, понеже винаги 
получаваме нови благословения от Бога. И ние трябва да благодарим “за всичко”, - 
за скръб и мъка както и за благоденствие, защото всичко идва от Божията ръка и ни 
се дава за наше добро. – Бога и Отца. Виж. бел. на гл. 1:3. – В името на нашия 
Господ, и пр. Всички духовни дела стават в негово име. Апостолите проповядваха 
и правеха чудеса в негово име; в негово име също така ние се молим и благодарим. 
                                                           
67 В Цгр. стои “пеения”, вместо “химни” в РИ 
68 Цгр. “пейте и възпявайте” 
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Нашите хваления се приемат само чрез Него, защото ние ги въздаваме като се 
уповаваме на заслугите Му. 

Ст. 21. Като се подчинявате един на друг69. Този стих въвежда нов 
предмет, макар че някои го свързват с предишното и го считат за друго 
доказателство, че сме изпълнени с Духа. Тука ни се заповядва въобще да се 
покоряваме един другиму; а в следващите стихове тая заповед се приспособява на 
особенните отношения между мъже и жени, родители и чада, господаря и слуги. 
Началото върху което този стих и друга подобна заповед в 1Пет. 5:5, се основават 
е, че християните не са уединени и независими, но са свързани заедно, и затова 
трябва да се покоряват един другиму. Всеки трябва да се покорява на цялата църква 
и на тези, с които е особенно свързан. Всеки, както нашия Господ е поучавал, 
трябва да се счита слуга на всички. – В страх от Христа70. Зачитане волята и 
славата на Христа е което трябва да ни кара да се покоряваме. По този начин най-
долната работа се облагородява, понеже се върши заради Христа. 

Ст. 22. Жени, подчинявайте се71, и пр. Виж. бел. на 1Кор. 11:3. Жената не 
се изисква да се покорява на кой да е мъж, но всяка съпруга трябва да се покорява 
на съпруга си. Св. Писание никъде не ни дава право да презираме жените, както 
някои хора правят като ги считат за по-долни същества. А в брачно отношение 
жената е подчинена; един трябва да бъде глава, и Бог е назначил мъжа да бъде 
глава. От това не следва, че той е по-горен, но че той по-притежава тези качества, 
които го правят достоен да управлява. Жената може да стои по-горе от него в някои 
други, еднакво важни, качества. Можем да кажем, че в една добре уредена 
фамилия, нарядко има мъжът случай да заповядва. Жената ще се труди да узнае 
волята на мъжа си и да прави по волята му; а мъжът ще бъде толкова уверен в 
послушната любов на жена си, че ще види, че няма нужда да си показва властта. – 
Като длъжност към Господа72. Това не ще каже, че жената трябва да се покорява 
на мъжа тъй безусловно както на Христа, но че тя трябва да му се покорява защото 
такава е волята на Христа. Той е назначил мъжа да й бъде глава. 

Ст. 23. Защото мъжът е глава, и пр. Това е причината защо тя трябва да се 
покорява. Това не е произволна заповед, но се основава на естеството. Мъжът е по-
силен, по-смел, и има качествата, които го правят способен да управлява. Между 
диваците, които не знаят никакво откровение, мъжът винаги почти се счита за 
глава, понеже естеството явно го е назначило за глава. Да разрушим тази негова 
власт ще бъде гибелно, не само за мъжа, но и за жената. – Както и Христос, и пр. 
Понеже отношението между мъжа и жената и отношението между Христа и 
църквата са еднакви, двата предмета са размесени в този стих. Като глава на 
семейството, мъжът се отнася към жената както Христос се отнася към църквата. – 
Само Той е спасител, и пр. Има друго едно отношение, в което Христос се намира 
спрямо тялото си, което човек няма спрямо жена си. Христос не е само Глава на 
църквата, Той е и неин Спасител. Вероятно Павел е прибавил тези думи, за да 
означи тази разлика, макар че някои го разбират да иска да каже, че мъжът трябва 
да прави жертви за жена си, както Христос се е жертвал за църквата. 

                                                           
69 Цгр. “покорявайте се един другиму” 
70 Цгр. “в страх Божий” 
71 Цгр. “покорявайте се” 
72 Цгр. “както на Господа” 
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Ст. 24. Но както църквата, и пр. Понеже отношенията им са еднакви, нека 
жените подражават църквата и се покоряват на мъжете си, които имат към тях 
положение като на глава. – Във всичко, т.е., във всяко отношение. “Всичко”, 
обаче, не може да означава неща противни на Божията воля. Мъжът няма право да 
заповядва на жена си да краде или лъже; и ако й заповяда, тя не трябва да го слуша. 
Бог не ни дава право да искаме това, което е грехота. 

Ст. 25. Мъже, любете жените си, и пр. Мъжът не трябва да гледа на жена си 
като слугиня, нито да я угнетява, но трябва да я обича с такава голяма любов, 
каквато Христос показа към Църквата си. Където има тази любов, няма опасност, 
че мъжът ще злоупотреби властта си. – И предаде Себе Си, и пр. Христос толкова 
обичаше църквата, че на драго сърце пострада и умря за нея. Така и мъжът трябва 
да е готов да прави жертви за жена си, и ако стане нужда, да умре даже в нейна 
защита. 

Ст. 26. В този стих и следващите стихове апостолът се отклонява от 
предмета за мъжевите длъжности, и описва целта на Христовата смърт. – Да я 
освети, и пр. Църквата е Христова невеста. Той я е избрал да бъде предмет на 
особенната му любов, - такава любов каквато младоженикът чувствува за булката 
си, и за никого другиго. Църквата не само трябва да принадлежи на божественния 
си Съпруг, но е негова в най-тясно отношение, понеже е кост от костите му, и плът 
от плътта му. За това, църквата трябва да се приготви както една невеста се накичва 
за мъжа си (Отк. 21:2). Смъртта му премахва осъждението, и оздравява вътрешното 
действие на освещаващия Дух. – С водно умиване. Това се отнася за кръщението, 
чрез което, в един смисъл, църквата се осветява. Виж. Д.А. 22:16, 2:38. Но в какъв 
смисъл кръщението измива грехове? Ние отговаряме отрицателно: (1) Няма някоя 
присъща сила в обреда или в изпълнението му, която може да стори това; (2) 
Кръщението, даже и когато се изпълни както трябва, не бива всякога последвано от 
освещение. Милиони хора са били покръстени в името на Св. Троица, които никога 
не са се възродили; и (3) Ако човек не се е покръстил, не следва от това, че той ще 
погине. Всеки, който наистина се покае и повярва наверно ще се спаси, бил той 
покръстен или не. Тогава, как ни очиства кръщението? Тука белегът се туря вместо 
отбелязаното нещо; както и ние понякога казваме, че знамето на един народ е 
възтържествувало, с което означаваме силата на народа, на който знамето служи 
като знак. Така и кръщението на Духа, на което водата е белег, ни очиства. Този 
знак всеки покорен ученик ще пожелае да приеме, понеже Христос заповядва да се 
кръстим. С други думи, ние се очистваме защото сме под завета на благодатта, а 
нна този завет външният белег е кръщението. В една богата къща всеки истински 
слуга ще носи униформата и ще изпълни заповедите на господаря си, освен ако не 
се е още сдобил с униформа, или е препятствуван от болест или друго подобно. 
Така и всеки истински и добър християнин ще получи кръщение, освен ако умре 
преди да има случай да се кръсти. – Чрез словото. Някои тълкуват това да значи 
думите, които са се казали в кръщението, но по-добре е да му дадем обширно 
значение, именно, че кръщението очиства чрез евангелието, сир., когато е 
придружено от вярване и любезно приемане на евангелието. Срав. с Рим. 10:8,17; 
Еф. 6:17; Йн. 17:17. 

Ст. 27. Да я представи, и пр. Главната цел на Христа, с която той се е 
предал за църквата и я осветил, е била да може да се сдобие с прилична невеста. 
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Обичай е щото някой роднина на булката да я представи на младоженеца, но 
Христос сам я представя. Той я приготвя, той я представя, и той я приема. Времето 
когато той ще я приеме не е дошло още (Отк. 19:7). Макар църквата и да е 
несъвършенна сега, тя ще стане тогава преславна; и всички, които я гледат ще й се 
чудят. Тя ще бъде “без петно или бръчка”, непорочна и съвършенна в младата си 
хубост. Какво значи това преносно говорене Павел сам ни разяснява като казва, “да 
е свята и непорочна”. Хубостта на невестата ще се състои в нейната безгрешност, 
заедно с нейната съвършенна любов и упование на Господаря си. 

Ст. 28. Така са длъжни и мъжете да любят, и пр. Това не е сравнение, но 
доказателство. То не значи, че мъжът трябва да обича жена си толкова, колкото 
обича тялото си, но че е длъжен да я обича защото тя е негово тяло, както църквата 
е Христово тяло. Мъжът и жената се казват, че са “една плът”, не че те престават да 
са две лица, но защото бракът е най-тясното човешко отношение, и защото 
интересите на мъжа са интереси на жената, и следователно във всяко отношение 
жената служи да допълни мъжа. Каквото той стори, за да й увеличи щастието 
увеличава и неговото щастие, така че “който люби жена си, себе си люби”. 

Ст. 29. Защото никой никога не е намразил, и пр. Понеже жената е, тъй да 
речем, част от мъжа, неестественно е за него да я мрази, както е неестественно за 
него да мрази тялото си. Тялото на един човек може да не е тъкмо такова, каквото 
той го желае; той може да го иска да бъде по-силно, или по-здраво, или по-красиво; 
но той все пак се грижи за него. Така и ако жената на един човек не е тъкмо такава, 
каквато той желае, той трябва да се грижи за нея, и да я снабдява с храна, облекло, 
и всичко, което й трябва за светско и духовно благоденствие. – Както и Христос73 
за църквата. Христос питае и люби невестата си, църквата; и това е което всеки 
мъж трябва да прави. Никоя жена не е до толкова недостойна за мъжа си, колкото 
църквата е за небесния си Съпруг. 

Ст. 30. Понеже сме части, и пр. Ние сме тясно свързани с Него, понеже сме 
членове на църквата, която е негово тяло, и която стои още по-близо до Него чрез 
тайнственното съпружеско отношение, в което се намира спрямо Него. – От 
Неговата плът и от Неговите кости. Някои отнасят това за Христовото 
въплъщение, но това би се изразило като се каже, че той е участвал в нашата плът и 
нашите кости. Виж. Евр. 2:14. Други мислят, че то се отнася за Господнята Вечеря, 
в която се казва, че приемаме Христовото тяло и кръв. Но, както показахме в 
бележките си на 1Кор. гл. 11, ние не приемаме буквално Христовото тяло, понеже 
частите си остават хляб и вино и след посвещението им; и освен това, в 
причастието никъде не се казва, че е Христово тяло и кости, но негово тяло и кръв. 
Връзката на мисълта показва, че тука апостолът не говори за възпоминанието на 
Христовата смърт, но за съпружеското отношение в което той се намира спрямо 
църквата. Тука несъмнено се загатва за Бит. 2:23, където първият човек казва за 
жена си, “Тая е сега кост от костите ми, и пр.”. Това вероятно означава нещо 
повече, отколкото, че както Ева е придобила физическия си живот от Адам, така и 
ние придобиваме духовния си живот от Христа. Както Ева е придобила живота си 
от тялото на Адам, и е участвала в живота му, така и ние придобиваме живота си 
от тялото на Христа, и участваме в живота Му. Но ние не можем да разясним как 
това става, понеже Павел в ст. 32 казва, че е “голяма тайна”. 
                                                           
73 Цгр. “Господ” 
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Ст. 31. Затова ще остави човек, и пр. Че предишният стих се отнася за Бит. 
2:23, става по-вероятно, понеже това е приведено от Бит. 2:24. Понеже жената е 
плът от плътта на мъжа си, тя му е по-ближна от баща или майка или която и да е 
друга роднина; и заради това, той трябва да се държи за нея, нежели за тях. Това не 
значи, разбира се, че ожененият човек трябва всякога да напусне бащиния си дом, 
но че когато се принуди да избере между жена си и родителите си, и да се отдели 
от нея или от тях, той трябва да остави родителите си, и да се прилепи при жена си. 
Единствената трудност относно този стих е за връзката на мисълта. Той казва, 
“Понеже сме части на Христовото тяло, заради това ще остави човек, и пр.”. Някои 
тълкуватели избягват тази трудност като предполагат, че последната част на стиха 
се отнася за Христа и църквата, като че Павел да казва, “Ние сме от Христовата 
плът и кости, и заради това, както един човек, понеже жена му е плът от плътта му, 
трябва да остави родителите си и да се прилепи при нея, и те двамата стават една 
плът, така и Христос и църквата са една плът”. Че това разяснение е право става по-
вероятно понеже следващият стих казва, “Аз говоря това за Христа и за църквата”.   

Ст. 32. Тая тайна е голяма. На основание на това изречение, някои църкви 
са провъзгласили брака за тайнство, но в това има две грешки: (1) Думата “тайна” 
не значи тайнство, но нещо скрито, което само човешкият разум не може да открие; 
(2) Тука не се казва, че бракът е “тайна”, но както се познава от заключителните 
думи на стиха, отношението между Христа и църквата е тайна. При все това, 
сравнението, което е употребено тука прави брака много по-високо и свято нещо, 
отколкото мнозина са склонни да приемат. 

Ст. 33. Но и вие, всеки до един74, и пр. Като оставя сравнението с Христа и 
църквата, апостолът свършва параграфа като повтаря съпружеските длъжности на 
мъжа и жената. Мъжът трябва да люби жена си понеже тя е едно с него, а жената 
трябва да се бои от мъжа си. Тука не се изисква робски страх, но страх основан на 
любов. Тя трябва да припознае, че той е “нейна глава”, и на драго сърце да му се 
покорява. 

 
----------------------------------------------- 

 
Ст. 1. Деца, покорявайте се на родителите си75. За всяко роднинство 

Павел, вместо да изброи всичките длъжности, които се изискват, препоръчва само 
тази длъжност, която е основна. Особенна длъжност на децата е да слушат и баща и 
майка. Момчето трябва да слуша не само баща си, но и майка си. Това послушание 
трябва да бъде “в Господа”, т.е., чадата трябва да слушат родителите си защото 
такава е волята Христова. Това, обаче, не ще каже, че те трябва да слушат когато 
родителите им ги карат да направят това, което е противно на Божията воля. 
Децата, както и възрастните хора, “подобава да се покоряват повече Богу, 
отколкото на човеците” – ако би било и на баща им. – Защото това е праведно 
(Цгр.)76. Това е съобразно с естеството. То се изисква не само от Божия закон, но и 
от чувството на всичките хора. Щастието на семейството и благоденствието на 

                                                           
74 Цгр. “Но и всеки един от вас” 
75 Цгр. “Вие, чада, слушайте родителите си” 
76 В РИ тази фраза липсва. В Цгр. ст. 1 е: “Вие, чада, слушайте родителите си в Господа; защото това 
е праведно” 
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децата зависи от него. Ако слушат родителите си, те ще се научат да се покоряват 
на законите на отечеството си и на Бога. 

Ст. 2,3. Почитай баща си, и пр. За да втълпи добре тази длъжност, Павел 
привежда от Мойсеевия закон. Тази длъжност беше толкова важна, че се обемаше в 
Десетте Заповеди. “Да почитаме” ще рече да имаме онова вътрешно чувство на 
уважение, от което произтича послушание; така щото заповедта се касае до сърцето 
и до поведението. – Което е първата заповед с обещание. Втората заповед 
съдържа общо обещание за благословение, но то е общо за всички, които пазят 
Божиите заповеди, а не особенно свързано с пазенето на тази заповед. Но една 
трудност се поражда от факта, че тази е единствената заповед от Десетте Заповеди, 
която съдържа особено обещание. За да премахнат тази трудност, някои 
предполагат, че “Заповед” тука се отнася, не само за Десетте Заповеди, но за 
всичките Мойсееви заповеди. Други казват, че “първа” значи първа по важността 
си, като Павел да е казал, “Този е най-важният от законите, които се касаят до 
обществените ни длъжности, и има обещание свързано с него”. В първобитната 
заповед обещанието се отнасяше за живота в обетованата Ханаанска земя. Павел я 
обобщава като изоставя последната й част. Колкото за изпълнението на 
обещанието, макар че някои послушни деца умират млади, нямаме съмнение, че 
въобще послушание към родители клони да направи живота ни дълъг. 

Ст. 4. И вие, бащи, и пр. “Бащи” се вижда да стои вместо “родители”. И те 
имат длъжности както и децата им. Първо стои отрицателната заповед. – Не 
дразнете децата си, и пр. Недейте ги разсърдва чрез строгост, неправда, 
пристрастие, или нямане на съчувствие с тях; и недейте се обхожда така към тях 
щото послушание да им дойде мъчно. После стои положителна заповед. – Но 
възпитавайте ги, и пр. Да ги възпитаваме ще рече да им развием умствените и 
сърдечни сили. – Господно. Те трябва да имат религиозно възпитание – такова 
възпитание, каквото Господ предписва, и което кара детето да мисли постоянно за 
Него. Който родител пренебрегне това, той не си изпълнява длъжността, както 
трябва спрямо чадата си. 

Ст. 5. Слуги77. Имаше много роби в Римската Империя, и мнозина роби 
бяха членове на Християнската църква; така че Павел в няколко свои послания дава 
особенни наставления за тях. Колкото за самото робство той нито го осъжда, нито 
го оправдава, но само се труди да омаломощи злините му. Ако да се касаеше за 
новото му въвеждане, той можеше да се изкаже положително. – Покорявайте се 
на господарите си по плът. Ако можеха да се освободят нека се освободят (1Кор. 
7:21); но до когато си оставаха роби, те трябваше да се покоряват. Думите “по 
плът” им напомнят, че те имат по-голям Господар, комуто принадлежат не само 
телата им, но и духовете им. – Със страх и трепет. Това значи със загриженост и 
внимателност, да не би да не си изпълнят длъжността както трябва; не значи с 
робски страх от наказание. Виж. 1Кор. 2:3; Фил. 2:12. – В простотата на сърцето 
си, т.е., без лицемерие и измама. – Като към Христа. Те трябваше да се покоряват 
на господарите си, защото такава беше волята Христова. По този начин 
слугуването им не щеше да бъде унижение, но религиозна длъжност.  

Ст. 6. Не работете само пред очи, и пр. Това разяснява “простотата на 
сърцето” в предшиния стих. Те не трябваше да бъдат верни само, когато господарят 
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им ги гледаше, като че ли главната им цел беше да угаждат на хората, но и когато 
господарят им го нямаше. – Но като Христови слуги78. Те трябваше да се 
подчиняват на робството си, като бяха убедени, че по тоя начин те слугуват на 
Христа; и така като неговото око ги всякога гледа, те трябва всякога да са верни. – 
Изпълнявайте от душа Божията воля. Това, което Божията воля е избрала за тях 
е, разбира се, най-добро; и за това те трябва безкрайно да го обичат и да му бъдат 
благодарни. Заради това те ще изпълняват Божията воля ако слугуват на 
господарите си, не с роптание, но “от душа”. 

Ст. 7. С добра воля79, и пр. Павел изисква гражданинът да се покорява на 
властите, жената на мъжа си, чадото на родителите си, и робът на господаря си на 
същото основание, - Бог ги е поставил всички под власт, и следователно, ако се 
покоряват, те се покоряват не толкова на човеци, колкото на Бога. 

Ст. 8. Понеже знаете, че всеки, и пр. Този стих е прибавен като насърчение 
на слугата. В последния ден на съда всичките съсловия ще бъдат равни пред Бога. 
Тогава няма да се пита дали този или онзи е бил роб или свободен, но какви дела са 
сторили, и как са изпълнявали волята на Господаря си. За същата покорност 
слугата ще получи такава голяма награда, каквато получи и господарят. 

Ст. 9. И вие, господари, и пр. “Обхождайте се така изкренно и добродушно, 
а най-вече признавайте така също волята Божия, както заповядвам на вашите 
роби”. Понеже същата религия владее в сърцата на господари и роби, и понеже те 
са братя и равни в Христа, те трябва да се влияят от същия Дух. – Въздържате от 
заплашването. Най-обикновеният начин, по който жестоко и неправедно чувство 
се показва е заплашването, което особенно се забранява. С това Павел желае да 
забрани всяка строгост и жестокост, било с думи или на дело. – Понеже знаете, и 
пр. Вие и робите ви сте еднакво слуги на Христа; заради това, обхождайте се с тях 
като с братя. Отнасяйте се с тях така любезно и милостиво, както бихте желали 
небесния ви Господар да се отнася с вас. Той няма да гледа какъв сан сте имали на 
този свят, но какво сте правили. Заради това трудете се да придобиете 
благоволението Му, като се обхождате праведно и добродушно със слугите си.  

Ст. 10. В първата част на посланието Павел е описал блаженното естество на 
спасението чрез Христа, което ефесяните са приели, а във втората част – 
длъжностите, които те трябваше да изпълняват; но те не можеха нито да се 
наслаждават на спасението, нито да изпълняват длъжностите си без сериозна 
борба. Заради това, апостолът си завършва посланието с някои наставления за тази 
борба. – Заяквайте в Господа80. Те трябва да се укрепят и приготвят, за да се 
борят с греха. Но източникът на силата им е “Господ”. Този християнин, който се е 
отлъчил от Христа е толкова безсилен, колкото е ръката, когато се отреже от 
тялото. – И в силата на Неговото могъщество, т.е., силата, която идва от 
вливането на неговото могъщество. Христовата сила е неизчерпаем извор на 
всичката ни духовна сила. Ние се усилваме, когато неговата сила се втича в нас. 

Ст. 11. Облечете се в Божието всеоръжие. Не се изисква само сила, но и 
оръжие за тази борба. Думата “всеоръжие” е обща дума, и обема нападателно и 
отбранително духовно оръжие; защото християнинът не само трябва да пази себе 
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си, но и да покори враговете на душата си. Това всеобъжие е “Божие”, т.е., Бог ни 
го доставя. Мнозина се мъчат да водят тази духовна война със светско оръжие, като 
взимат своите си дела и обреди вместо оръжието, което Бог е дал; но това е груба 
грешка. – За да можете, и пр. Врагът ни не е човек, но е дяволът, и ето защо 
човешко оръжие не е достатъчно за тази борба. И ние трябва да се борим не само 
със силата му, но и с лукавствата и хитростите му, с които той се мъчи да погуби 
душите ни. Как можем да устоим срещу хитростите на най-хитрото същество във 
вселената ако нямаме “Божието всеоръжие”? 

Ст. 12. За да ни покаже по-ясно, че имаме нужда  от това вреоръжие, Павел 
ни казва по-подробно в този стих кои са неприятелите ни. – Нашата борба не е 
срещу кръв и плът, но срещу началствата, и пр. Това означава разните чинове 
зли духове. Думите “началства” и “власти” са същите, които се употребяват в гл. 
1:21, за да означат чиновете от добри ангели, и вероятно е че показват 
първобитните им чинове. Падналият човек се казва пак човек; така и падналите 
началства и власти си задържат същите имена. – Срещу управителите на 
тъмнотата (Цгр.)81. Всичките хора в естественото си състояние се управляват от 
зли духове. “Тъмнота” значи невежественното и грешно състояние, в което светът 
се намира. Тези зли духове владеят във всяко идолопоклонноство, безбожие, и 
изопачено християнство, които са противни на светлината на Божията истина. – 
Срещу лукавите духове (Цгр.). Това е общо название, и обема трите предишни 
класа и всичките паднали ангели. – В поднебесная (Цгр.)82. Това, без съмнение, 
означава мястото където тези духове живеят. Гръцката дума значи “небесная”, и се 
употребява в най-широк смисъл да означи не само особенното място, където Бог се 
открива, и където духовете на праведните живеят, но всичката местност над земята. 
Тези същества не са земни, но жилището им е над земята. Виж. бел. на гл. 2:2. 

Ст. 13. Затова, - защото имате такива страшни неприятели. – За да можете 
…. в злия ден, - денят на изкушение, когато враговете ви ще ви нападнат. Това не 
се отнася както някои погрешно са предположили, за деня на последната велика 
борба преди второто пришествие на Христа, нито за някой особен ден, но за всеки 
ден, когато Сатана ни напада. – И, като надвиете на всичко, да устоите. След 
като извършите всичко, което борбата изисква, и отблъснете всяко нападение, и 
надвиете всеки враг, вие трябва пак да стоите. Когато Господарят дойде и ви каже, 
че борбата ви е свършена, той трябва да ви намери облечени във всеоръжието ви, 
че стоите още на щрек против неприятеля. 

Ст. 14. Стойте, прочее, т.е., бъдете готови за бой. Това послание е било 
писано в Рим, където, както някои предполагат, Павел всеки ден е гледал царската 
гвардия да се обучава; и в това описание той има на ум тяхното оръжие. Той 
употребява същите разяснения и на друго място, но малко различно; като, напр., 
тука правдата е бронята, а в 1Сол. 5:8, той говори за “бронята на вярата и на 
любовта”. – Препасани с истина през кръста си. Поясът държеше другите части 
на оръжието на мястото им, и в същото време даваше по-голяма леснина за 
движение, тъй щото както някой си е казал, “да говорим за разасан войник е 
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противоречие”. Във “Божието всеоръжие”, поясът е “истината”, т.е., познание и 
вярване на истината. Който се съмнява в истината, и се бои, че Св. Писание може 
да излезе лъжливо, той се лишава от уверенността, която му е нужна, за да успее, и 
без друго ще падне в първият лукав ден. Така ще бъде и ако той се уповава на 
някоя човешка философия, вместо да се уповава на Божията истина; в денят на 
изкушението този пояс ще се окаже, че е от паячина. – И облечени в правдата за 
бронен нагръдник. Бронята покриваше цялото тяло от шията до петите, и бранеше 
най-жизнените части на тялото, където една малка рана можеше да причини смърт. 
Бронята се представя с “правдата”, която дума се тълкува различно от разни 
тълкуватели. Някои го разбират да се отнася за Христовата правда, която е 
безкрайно съвършенна и може без друго да ни защити от всякакви нападения. 
Христос отговаря на всичко, което законът, или съвестта, или дяволът може да 
каже против нас. Павел желаеше тази правда, а не своята си (виж. Фил. 3:8,9). Но 
понеже “вярата” е щит, други казват, че това не може да означава правдата, която е 
от вяра, но личната ни святост. Когато имаме чисти подбуждения и праведно 
живеем, тогава сме защитени от нападенията на дявола. И едното и другото 
разяснение е добро, и споменаването по-долу на вяра не ни се вижда да прави 
първото разяснение неприемливо, понеже вярата, чрез която Христовата правда ни 
се вменява, не е същото нещо както самата тази правда. 

Ст. 15. И с нозете си обути83, и пр. В старовременните войни се гледаше 
много щото войникът чевръсто да се движи; и заради това войскарите ги обучаваха 
с такива обуща, които им позволяваха лесно да се движат, и в същото време да 
стоят твърдо. Такива обуща носеха Римските войници; и те се считаха за 
необходима част на въоражението им. С това се сравнява “приготвяне”, и пр.”. 
Евангелието ни примирява с Бога и съвестта ни; и радостта, която идва от този мир 
ни кара да се движим с чевръстина. Товарът на себеосъждение и Божият гняв, 
които от по-напред ни тегнеха и ни препъваха, сега са премахнати. 

Ст. 16. А освен всичко това, т.е., в добавка на всичко друго, или над всичко 
друго като защита. – Вземете вярата за щит. Щитът се носеше в лявата ръка, и 
беше най-важното оръжие за отбрана, понеже войникът можеше да го мести насам-
натам, и да брани коя да е част на тялото си. Тази отбрана вярата ни дава в 
духовната ни борба. Щитът, с който се браним от всяко нападение е упованието в 
правдата и постоянната помощ на Христа, - такова упование, каквото имаха 
светиите споменати в Евр. гл. 11. – С който ще можете, и пр. За да бъдат раните 
по-смъртоносни и да болят повече, стрелите понякога се увиваха или втапяха в 
разпалително вещество, което се подпалваше; и за да се бранят от такива стрели, 
щитовете на войскарите се покриваха с мокри биволски кожи. Такива стрели 
Сатана хвърля върху нас, защото той се разбира под думата “лукавият”. С 
изкушенията си той разпалва похоти, или възбужда завист, лакомство, и гордост, 
които ни горят душите и ни изпълват с болки и гризене на съвестта. Против такива 
нападения, упование в Христа е едничката ни защита. 

Ст. 17. Вземете тоже за шлем спасението. Шлемът беше най-красивата 
част на старовременното оръжие, и твърде важен, понеже, както бронята, той 
защитаваше жизнената част на тялото. Шлемът представлява “спасение”, което и 
украсява и защитава християнина. Той е чадо Божие, небесен гражданин, и 
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наследник на вечна слава; и тези неща са негови украшения. Той е бил пренесен от 
осъждение в спасение, от смърт в живот, и заради това той е в безопасност. – И 
меча на Духа. Това е едничкото нападателно оръжие, което се споменава; всичките 
други са отбранителни. Думите “на Духът” не се турят тука като пояснение на меч, 
т.е., Духът не е меч както спасението е шлем, защото християнинът не върти като 
нож Св. Дух. “Мечът на Духът” ще рече, мечът който Духът дава, което се казва, че 
е “словото Божие” – Св. Писание, което е надъхано от Св. Дух. С това оръжие 
нашия Господ надви Сатана, когато го изкушаваше; с него всеки християнин 
надвива страховете си, съмненията си, и всичките си духовни врагове; и с него 
църквата ще победи света. “Като проповядва евангелието на всяка твар”, тя ще 
направи вси народи ученици Христови. Проповедничеството, което очаква успех 
главно от друго нещо, а не от проповядването на Христа, навярно ще пропадне. 
Павел беше пратен, не да кръщава, а да проповядва евангелието. 

Ст. 18. Молещи се в Духа на всяко време. Не стига само да е напълно 
въоражен християнинът. Той трябва да добие помощ от горе, и затова му се 
заповядва да се моли, когато се бори. Той трябва да се моли “със всяка молитва, и 
пр.”, т.е., с всякакъв вид молитва. Ако двете думи се различават, първата обема 
моление Богу, а втората означава просене. Трябва да се моли “всякога” за помощ да 
противостои на всяко изкушение, и за сила да извърши всяка длъжност. Виж. Лк. 
18:1; 1Сол. 5:17. “В Духа”, показва, че всяка истинна молитва се прави с помощта и 
под влиянието на Духа, който ни учи как да се молим. – Бидейки бодри84, и пр. “И 
в това истото”, т.е., в това моление Духом. Трябва да си наблюдаваме с всяко 
търпение сърцата, да не би да изгубим навика на молитва, или да не би да се молим 
без помощта на Духа. – И моление, и пр. Не трябва да се молим само за себе си, но 
за всичките си братя християни. Ако всеки християнин и да се бори със Сатана, той 
не се бори самичък, понеже цялата църква се бори заедно в тази борба. 

Ст. 19. И за мене. Като особен случай за моление за другите, Павел ги кани 
да се молят за него. Ако той, боговдъхновен апостол, усещаше, че се нуждае от 
молитвите на братята си християни, колко повече ние се нуждаем от тях! – Да ми 
се даде израз85, и пр. Той не искаше да се молят за някоя лична облага за него, нито 
да се освободи и да отиде някъде другаде да проповядва евангелието, но верно да 
се възползва от обстоятелствата си. Макар и да беше в затвор, той беше свободен 
да проповядва (виж. Д.А. 28:30,31); и той искаше да просят те за него две неща: (1) 
“Слово” – благовестие, и способност да го прогласи с прилична ревност и благодат. 
Той казва за себе си в 2Кор. 11:6, че е простак в говоренето; и той би желал да му 
се даде толкова ревност, колкото му трябваше, за да бъде проповядването му “със 
сила”; и (2) “Дръзновение”, т.е., нямане на страх, който би го накарал да изостави 
нещо, да не би, ако го каже, да обиди тия в ръцете на които беше. Никоя негова 
слабост не трябваше да препятства на евангелието. 

Ст. 20. За което съм посланик, и пр. “За което”, т.е., за евангелието. Павел 
беше Божий посланник; и посланието му беше да провъзгласи евангелието. 
Обикновенно посланник човек се приема с чест; но посланникът на “Царят на 
царете” беше в окови. – Да говоря. Той повтаря молбата си да се молят да му се 
даде дръзновение. Толкова страшна беше властта, пред която той беше докаран, 
                                                           
84 Цгр. “бъдете бодри” 
85 Цгр. “Да ми се даде слово” 
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щото, както е писал на Тимотей, “в първият ми ответ никой не предстана с мене, но 
всички ме оставиха” (2Тим. 4:16), и може да се е страхувал, че и той може да се 
уплаши. – Както прилича да говоря. Посланникът на такъв голям Цар трябва да 
говори с дръзновение. 

Ст. 21,22. Но, за да знаете, и пр. Павел не е писал почти нищо за себе си в 
това послание, но ефесяните естественно биха желали да знаят как е със здравето 
си, и спокоен ли е; и той им казва, че те ще научат това от Тихик, който без 
съмнение им е занесъл писмото. “Що правя” не значи просто “каква работа върша”, 
но и “как се поминавам”. 

Тихик се споменава и в Кол. 4:7; 2Тим. 4:12; Тит 3:12; Д.А. 20:4. От 
последното място се научаваме, че той е бил от “Азия”, т.е., от тази област на която 
Ефес беше столица; и може да е бил от Ефес. Изречението, “верен в Господа 
служител”, може да означава “верен служител на мене заради Христа”, или “верен 
служител на Христовото евангелие”. От ст. 22 и Кол. 4:7, второто се вижда да е по-
вероятното значение. – Когото пратих до вас, и пр. Тихик беше пратен да занесе 
посланието; но причината защо Павел избрал него, а не другиго, била че той е 
можал да им даде сведенията за Павел, които те са искали, и “да утеши сърцата им” 
– вероятно като им  проповядва утешителните истини на евангелието, и им каже за 
успеха му в Рим. 

Ст. 23. Мир на братята. Както в началото на посланието (гл. 1:2), така и на 
края му, той им желае мир; и това не е просто поздравление, но молитствуване да 
почувстват в себе си, че са се примирили с Бога. – И любов с вяра, - тази любов, 
която върви заедно с вяра и произхожда от нея; или, “вие вече имате вяра; нека 
любов да върви заедно с вярата ви”. И двете идват “от Бога Отца и Господа Исуса 
Христа”, които са еднакво източник на духовни благословения, и еднакво 
заслужават обожаване. 

Ст. 24. Благодат да бъде с всички, и пр., т.е., с всички истинни християни. 
Само тези, които наистина обичат Христа, и го обичат повече от всичко на света, 
участват в обещанията и надеждите на евангелието. Важното нещо не е правоверие, 
или праведен живот, но права любов. Ако имаме тази любов в сърцето си, 
праведният живот ще дойде от само себе си, и изповядването на вярата ни не може 
да бъде криво. Срав. с анатемата в 1Кор. 16:22. 

 
--------------------------------------------- 
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Посланието на апостол Павел до 
Филипяните 

 
--------------- 

 
Въведение 

 
 

I. 
 

Филипи и образуваната там църква. 
 

Трябва да различаваме града Филипи от града Филипопол (Пловдив), макар 
и двата града да са получили названието си от Филип, бащата на Александър 
Велики. Местоположението на Филипи може да се означи така: - Най-северният 
остров в архипелага се казва Тасос, срещу който се намира пристанището Кавала, 
старият Неапол (Д.А. 16:11), пристанището на Филипи. Самият град се е намирал 
три часа на северозапад от пристанището. 

Старото му име е било Кринидес, Гръцка дума, която значи Извори, но 
откакто Филип Македонски го разширил (около 358г. преди Р.Х.) до 
разрушаването му, той се наричал Филипи. Градът е бил главно важен по причина 
на някои блиски рудници на злато, макар че плодородието на поляната, в която се е 
намирал е уголемило славата му. В Д.А. 16:12, той се нарича “първи град на онази 
част на Македония, но някои тълкуват това другояче, понеже Римският историк 
Ливий казва, че Амфипол е бил столица на тази част на Македония. Градът е бил 
важна Римска крепост, която е можала да противостои на нашествията на 
Тракийските горски племена, и се е прочул с битката, в която Врут и Касий са били 
разбити от Октавия и Антония в 42г. преди Р.Х. Днешните развалини са доста 
обширни и съвършенно запустели. 

Филипи е бил първият Европейски град, където Павел е проповядвал 
евангелието; и шестнадесетата глава на Деянията ни разказва за деятелността му 
там, за покръстването на Лидия, за изгонването на предвещателния дух, и за 
биенето и затварянето на Павел и Сила. 

Павел се вижда да е посетил Филипи още два пъти, - веднъж, когато отивал 
от Ефес за Коринт (Д.А. 20:1), и втори път няколко месеца по-късно, когато се 
връщал от Коринт (Д.А. 20:6). Той може да е ходил там и когато е излязъл от 
първото си затваряне, понеже в гл. 2:24 на това послание, той изказва надежда да 
отиде там наскоро. 

Апостол Павел е обичал особенно християните във Филипи; и той им пише 
повече като приятел, отколкото като човек, който има духовна власт над тях. Във 
въведението на посланието, той нито споменава даже апостолската си служба, 
както прави почти във всичките си послания; и в това си послание, той изобличава 
много по-малко отколкото в което и да е от посланията си, писани на другите 
църкви. Наистина той ги предупреждава от поддържниците на обредния закон 
учители, но тези учители не се виждат да са намерили до него време добър прием в 
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тази църква. Единствената вина, за която апостолът ги изобличава е, че е имало 
някои лични разпри, най-вече между две видни жени в църквата (гл. 4:2). 

Християните във Филипи са се отличавали най-много с щедростта си. Те 
пратили два пъти пари на Павел, за да му помогнат, когато бил в Солун, и са били 
единствената църква, която му помогнала (гл. 4:15). Те без съмнение са събрали 
милостиня за сиромасите светии в Ерусалим (2Кор. 8:1-3), и са изпратили парична 
помощ на апостола, когато е бил затворен в Рим (гл. 2:25, 4:10-14). 

Филипяните се виждат да са спазили доброто си име. В 107г. след Р.Х. 
Игнатий минал през града им когато отивал в Рим да умре като мъченик; и 
църквата показала към него същата любов, която тя била показала, в предишния 
век, на Павел, и пратила да иска от църквата в Смирна (Измир) преписи от 
всичките Игнатиеви писма, които са се намирали у нея. Поликарп им ги изпратил 
заедно с едно свое писмо. 

Понеже Стария Завет едва ли се цитира в това послание, някои са 
заключили, че християните във Филипи са били почти всички от езическо потекло; 
и ако това е истина, то ни разяснява отчасти защо църквата във Филипи е била най-
малко смущавана от поддържниците на обредния закон учители от много други 
църкви. 

 
 

II. 
 

Къде и кога е било писано Посланието? 
 

Това послание е било писано през времето, когато Павел е бил затворен в 
Рим. Виж. гл. 1:13, 4:22, където той говори за “Преторията” и “Кесаревия дом”. 
Това е противно на предположението на някои, че посланието е било писано, 
когато Павел е бил затворен в Кесария. 

Колкото за времето когато е било писано, вижда се да е било към края на 
двегодишния му затвор. От гл. 2:26, се вижда, че Павел е знаел, че новината за 
Епафродитовата болест е била стигнала във Филипи след като Павел бил 
пристигнал в Рим, което предполага време за четири пътувания между Рим и 
Филипи. В затвора апостолът е страдал от сиромашия; и когато това се разчуло във 
Филипи, филипяните събрали волни помощи и ги изпратили чрез Епафродит. 
Епафродит се разболял в Рим, и известие за болестта му се разчуло във Филипи; и 
пак някой дошъл от там, и казал колко църквата е загрижена за него. Освен това, от 
гл. 1:20, и следващите стихове става явно, че Павел е мислел положението си за 
критично, и очаквал наскоро да го осъдят или освободят. Знае се, че в 62г. след 
Р.Х. Бур, справедливият префект, на когото Павел бил предаден, умрял, и на негово 
място дошъл един безчестник на име Тигелин. По него време също Нерон се 
оженил за Попея, една Еврейка-прозелитка, която ще се е мъчила да подбуди мъжа 
си против християните. От тези неща се заключава, че посланието е било написано 
или в есента на 62г., или рано в 63г., през последната част, на която се предполага 
Павел да е бил пуснат от затвора. 

Случаят, който е предизвикал това послание се вижда да е бил следният. 
Епафродит, който бил донесъл подарък от филипяните на Павел, и после се 
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разболял, бил оздравял и се готвел да се завърне във Филипи; и апостолът се 
възползвал от случая да пише това писмо, за да им благодари за подаръка, да им 
извести в какво положение се намира, и да им прати увещателни и утешителни 
думи подходящи за тях. 

 
 

III. 
 

Съдържание на Посланието. 
 

Съдържанието на посланието е в кратце следното: В гл. 1:1-26, след 
поздравлението и изказването на благодарности и молитствувания за тях и 
упование в тях, той си описва положението в Рим. 

От гл. 1:27 до 2:18, той ги съветва да имат търпение, съединение, любов, и 
други добродетели, и завършва втората глава (ст. 19-30), като изказва надежда да 
изпрати Тимотей, или сам да дойде, както сега изпраща Епафродит, чиито услуги 
той високо хвали. 

В гл. 3, той ги предупреждава против поддържниците на обредния закон 
учители, и ги поучава да подражават него, да се уповават само на Христа, и 
постоянно да напредват в Християнския път, като имат всякога пред вид денят на 
възкресението. 

Гл. 4, съдържа съвети и благодарение за подаръка, и се завършва с 
поздравления.  

 
---------------------------------------------- 

 
 

Тълкувание 
 

Ст. 1. Павел и Тимотей. По-често, отколкото някой друг, Тимотей се 
споменава заедно с Павел в поздравленията на Павловите Послания. Причината, 
поради която името на Тимотей е споменато тука не е била само, че той е бил с 
Павел, когато посланието е било писано, но че той е бил с Павел, когато той за 
първи път проповядвал във Филипи (Д.А. 16:1-12), и по-късно бил изпратен там от 
Павел (Д.А. 19:22). Че Тимотей не е задружен съчинител на посланието става явно, 
не само от единственното число в ст. 3, “благодаря, и пр.”, но и от гл. 2:19, където 
той говори за Тимотей като трето лице. – Слуги86 Исус Христови. Срав. с Кол. 1:1, 
където е казано, “Павел …. апостол …. и брат Тимотей”. Тука, както и в 
посланията към Солунците, той не споменава службата си, по причина на 
любезните и приятелски отношения между него и тях, и защото нямаше някой във 
Филипи, който да оспорва апостолската му служба, както е имало в Коринт и 
другаде. – До всичките в Христа Исуса светии, и пр. За значението на думата 
“светии”, виж. бел. на 1Кор. 1:2. Тука той прибавя “всички”, за да покаже, че 
посланието е било за цялата църква. “В Христа Исуса” показва, че тяхното право да 
се наричат светии идва от съединението им с Христа. – Заедно с епископите и 
                                                           
86 Цгр. “раби” 
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дяконите. Това е единственото послание, в което църковните служители се 
споменават по име. За споменаването им две причини се предполагат: (1) Че някои 
филипяни са били склонни да бъдат разногласни и непокорни, и заради това Павел 
особенно признава духовните управници на църквата; и (2) че тези управници били 
спомогнали най-много да съберат парична помощ за Павел. Най-вероятното 
тълкувание е второто, което се поддържа от Златоуст и Теофилакт. Този израз се 
вижда да показва, че във Филипи е имало само два класа църковни служители, 
защото ако да беше имало презвитери, които имаха чин между епископи и дякони, 
Павел щеше без друго да спомене и тях. В 1-то послание до Тимотей също така 
Павел казва какви хора трябва да са епископи и дякони, но не казва нищо за 
презвитери. Единственото разяснение както казва Йероним, във времето на 
апостолите, имената “епископи” и “презвитери” означаваха една и съща служба. 
Употребата на множествено число тука също така показва това, понеже в единия 
град Филипи не можало да има повече от един епархиален епископ в днешното 
значение на думата. Ние ще говорим за длъжностите на тези два класа църковни 
служители в бел. на 1Тим. гл. 3. 

Ст. 2. Благодат, мир, и пр. Виж. бел. на 1Кор. 1:3. 
Ст. 3 Благодаря на моя Бог, и пр. Във всичките си послания до църквите, 

освен в посланието към Галатяните, Павел благодари на Бога за духовното 
благоденствие на тези, които той бил преобърнал в християнството. Това той е 
правел за филипяните, не нарядко, но колкото пъти си е припомнял за тях. 

Ст. 4. Винаги във всяка моя молитва, и пр. За да не би да си помислят, че 
той не ги е споменавал често, той им казва, че ги споменава във всяка молитва. 
Голямата любов на апостола се вижда в повторението на думата “всички”. Той 
желае да им даде да разберат, че той ги обича всички. В ст. 1, той поздравява 
“всички светии”, и тука се моли за “всички вас”; и тази любов го е карала да се 
моли “с радост”. 

Ст. 5. За87 вашето участие, и пр. Това е основата на Павловото 
благодарение, и се е разбирало по два начина. Някои мислят, че означава участието 
им в благословенията, които евангелието принася, но по-общоприетото мнение е, 
че то се отнася за участието им в работене за разпространението на евангелието, 
ново доказателство, на което апостолът е видял в помощта, която са му изпратили. 
Не само, че най-добрите днешни тълкуватели така го разбират, но и златоуст и 
Теофилакт го разясняват така: “Вие станахте мои сътрудници, и участници в мъки 
за евангелието”. – От първия ден, и пр. От денят, когато приели евангелието 
техните трудове и пожертвувания започнали, и не им били дотегнали. Мнозина 
започват някоя нова работа ревностно, но ревността им повяхва, както пролетни 
цветя. 

Ст. 6. Като съм уверен, и пр. Това е което прави благодарността му още по-
дълбока. Макар да го е било страх, че филипяните скоро ще прекъснат добрите си 
дела, той не би могъл да благодари от все сърце, но понеже е уверен напълно, че те 
ще продължават делото си до край, неговата благодарност е безгранична. – Че оня, 
който е почнал, и пр., т.е., Бог, който е започнал едно добро в сърцата ви, не ще 
остави това дело. Бог не започва една работа без да я завърши. Когато той започне 
такова дело в някоя душа, можем да сме уверени, че ще я завърши; и ние трябва да 
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се уповаваме на Него, а не на естественното постоянство или благородните 
качества на хората. 

С “добро дело” някои разбират делото на спасение и освещение въобще, а 
пък други го мислят, че се отнася за участието им в работене за и подпомагане на 
евангелието, за което се говори в предишния стих. Пред вид на връзката на 
мисълта, последното се вижда по-вероятно, но твърде малка разлика има между 
тези две разяснения, защото ревността и щедростта им биха продължавали до 
тогава, до когато спасителната им вяра се продължава. Ако Бог извърши някоя 
благодат в сърцата им, той ще извърши всичко, което се касае до спасението им. И 
така стихът се вижда ясно да учи за постоянството на светиите, и ни кара да 
заключим, когато някои след като тичат добре за няколко време се виждат да 
отмаляват, или че делото на благодатта, ако ое съществува, е слабо в сърцата им, 
или че е било само отвънка, а не действително. Този стих стана остро оръжие в 
ръцете на Августин и последователите му в борбата им с Пелагий, който поучавал, 
че човек се спасява само със своите си усилия. – До деня на Исуса Христа, т.е., до 
денят на възкресението, когато Христос ще се появи в славата си. Това не значи, че 
Павел е считал този ден за близък, но той го споменава като великият и решителен 
ден за всеки. За всеки, разбира се, денят на смъртта му е решителният ден, защото 
той не може да знае някакво променение в нравственното си състояние между 
смъртта и възкресението, но смъртта като цел нарядко се споменава в Новия Завет, 
но както казва Калвин, “всички очи са отправени на благословеното възкресение 
като цел, към която трябва да се стремим”. 

Ст. 7. И право е, и пр. Някои отнасят това на молитвата му за тях, за което 
се говори в ст. 4: “Аз трябва постоянно да се моля за вас, защото помежду си имаме 
такава любов”. Но повечето тълкуватели го отнасят на уверението изказано в 
предишния стих. – Понеже ви имам на сърце. Той ги обичал не само като 
приятели, но с Християнска любов като негови сътрудници в Христа, и защото са 
били “съучастници” или са съчувствували с него във всичките му опитности на 
живота. “В оковите му” те му изпратили помощ и изражение на любов и 
съчувствие; в трудовете му за евангелието те му помагали по всеки начин. – Вие 
всички сте съучастници, и пр. Той пак употребява думата “всички”. Виж. бел. на 
ст. 4. “Благодат” значи благодатта за работене и страдание за евангелието, както 
старите Гръцки тълкуватели го тълкуват. – В защитата88, и пр. “Оправдание” се 
отнася за това, което той бил направил пред езически съдии и Еврейски 
противници. “Потвърдяване” се отнася за назидаването му на своите последователи 
чрез проповядване и примерът си.  

Ст. 8. Защото Бог ми е свидетел, и пр. След като е говорил за любовта си 
към тях, той сега им показва колко голяма е тази любов. Както Златоуст казва, “той 
призовава Бога да му е свидетел, не защото не са го вярвали, но по причина на 
силната си любов”; и по-нататък го разяснява, че значи, “Не мога ви изказа колко 
милея за вас”. Това милеене не беше само или главно, за да ги види в плът, но да се 
надлаждава безкрайно на дружбата им. – Милосърдие Исус Христово. Павел е 
бил толкова тясно съединен с Христа, че Христовото сърце, тъй да кажем, 
започнало да тупа в Павловите гърди. Както един тълкувател казва, “Не е Павел, 
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който е живял, но Христос в Павел; и заради това Павел не се движи от Павловото 
милосърдие, но от Христовото”. 

Ст. 9. И затова се моля, и пр. Макар апостолът и да благодари на Бога за 
тях и има уверение в тях, той не ги счита за съвършенни, и затова се моли за 
духовното им преуспяване. Молитвата му показва, че те са имали любов, и че тази 
им любов не е била лишена от знание, но той желае да растат в тези добри 
качества. Думата “любов” тука се разбира в най-обширния си смисъл, и обема 
любов за Бога, за Християните братя, и за всичките човеци. “Познание” и 
“разумение” се различават по това, че “познание” значи запознаване с истината, 
точно запознаване с религиозно учение, а “разумение” значи духовно чувство или 
съзерцание, което прави човека способен да реши в един даден случай що е добро и 
що е зло, що е право и що е криво. 

Ст. 10. Да изпитвате, и пр. Някои тълкуват това, че значи, - Да можете да 
разпознавате различни неща (като правда и неправда, истина и заблуждение, и пр.); 
но общия смисъл е почти същия. 

Ст. 11. Изпълнени, и пр. Павел желае не само те да са без недостатъци, 
както предишният стих предполага, но и да са съвършенно снабдени с 
положителни добродетели на един свят живот. “Правда” тука се отнася, не за 
оправдаващата правда на Христа, но за освещението, което произтича от нея. Един 
от тези плодове беше щедрост, която е преизобилвала в тях; и той желае еднакво да 
преизобилва в тях всичко. – Които са чрез Исуса Христа. Ние можем да дадем 
такъв плод само ако сме съединени с Христа, и ако ни помогне Духът, Който Той е 
изпратил да действа в сърцата ни. Калвин казва, “Ние сме диви и непотребни 
дървета докато не сме присадени у Христа, Който с живота на корена си ни прави 
да бъдем плодородни дървета”. – За слава, и пр. Понеже плодовете са всички дело 
Божие, и са сами по себе си толкова превъзходни, те са за Божия похвала. По никой 
друг начин не може един християнин да спомогне толкова за Божията слава, 
колкото ако дава тези плодове. Тука “слава” значи проявлението на Божието 
величие, а “похвала” значи благодарението и обожаването на създанията му, което 
това проявление поражда. 

Ст. 12. А желая, и пр. С тези думи Павел въвежда нов предмет – разказване 
на обстоятелствата си. Внезапното преминаване от един предмет на друг е 
накарало някои тълкуватели да предположат, че сведението, което дава е отговор 
на някое запитване от филипяните; и твърде е вероятно, че когато са му изпратили 
спомоществованията си те са му писали да го питат как е. – Че това, което ме 
сполетя89, - обвиненията хвърлени отгоре му, затворът му, и всичките други негови 
страдания. – Спомогна повече, и пр., т.е., е послужило да даде подтик на 
евангелието, а не да му попречи, както може да се е очаквало. Ако съдим по 
човешки, бихме казали, че трябва да е било голямо злощастие за църквата дето 
Павел не е можал да посети други страни и да проповядва евангелието там, но Бог 
не гледа на работите така както хората гледат. 

Ст. 13.  Павел споменава две благотворни следствия от затвора си, и тука 
той изказва едното от тях. – Щото моите за Христа окови, (Цгр.)90, и пр. Явно е, 
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че моите окови са заради Христа. Това не значи, че Павловото затваряне е станало 
общоизвестно, но че се е разбрало, че той не е някой си обикновен престъпник, 
понеже той не бил затворен за някакво престъпление, но защото е проповядвал 
Христовото евангелие. Тази известност щеше да накара мнозина да съчувстват с 
него и да разпитат каква е тази религия, за която той е затворен, и така щеше да 
послужи за разпространението на евангелието. – Във всичката претория. Разно се 
е тълкувало значението на тази дума. Първото й значение е генералски шатър, и в 
Новия Завет означава двореца на Пилат и на Ирод. В този случай Златоуст и 
всичките древни тълкуватели го разбират, че означава Кесаревият палат, а пък 
всичките нови тълкуватели го отнасят на казармата на императорските 
телохранители. Казват, че в никой Гръцки писател не се среща тази дума да 
означава Кесаревият палат; и Гръцките речници не й дават такова значение. 
Оригиналът в Д.А. 28:16 показва, че Павел е бил предаден на началника на 
императорските телохранители; и това прави тълкуванието на новите тълкуватели 
вероятно, макар и да е явно от Фил. 4:22, че Павел е бил запознат и със слугите на 
палата. Виж. Речник на Св. Писание, член Претория. – И на всички други, - на 
всички други живущи в Рим, които не са били в казармата или палата. 

Ст. 14. Този стих говори за втората полза от Павловото затваряне. – И 
повечето от братята, и пр. Някои свързват “в Господа”91 с “одързостени”. 
Одързостяването им дошло от Христа, Който може да направи страхливите 
дързостни, но Христос действа със средства, а средството, което е било употребено 
в този случай са били Павловите окови. Павел беше пример за тях; и дързостта му 
им вдъхваше същото чувство. Освен това, радостта и спокойствието му в окови им 
е показало по-напълно стойността на евангелието, което те са били приели, а пък 
съчувствието, което състоянието му възбудило разположило хората да го слушат 
по-благоприятно. 

Ст. 15. Някои наистина, и пр. Те са били вероятно поддържници на 
обредния закон християни, които наистина са проповядвали Христа, но от 
подбуждения на завист и борба против апостола. Те са се представяли за Христови 
последователи, но неприятели на Павел, и са се мъчили да завземат мястото, което 
той е заемал в доверието и любовта на вярващите. – А някои и от добра воля, т.е., 
добра воля спрямо апостола и приятелите и сътрудниците му. 

Ст. 16,17. В следващите стихове той описва по-пълно двата класа 
проповедници споменати в ст. 15. Много стари ръкописи преобръщат реда на ст. 
16,17, но смисъла е същия. – Едните възвещават Христа от съперницество 
(Цгр.)92, т.е., подбудени от партизански дух, и за да повредят Павел. – Не с 
чистота, т.е., както Златоуст го тълкува, не заради самото евангелие. Те наистина 
проповядват истината, но не обичат истината, а само я употребяват като стъпало, за 
да достигнат себелюбивите си намерения. – И мислят, че прилагат тъга на 
оковите ми. Мислят да прилагат скръб на едно състояние, което е достатъчно 
трудно, - но не се разбира добре по кой начин. Златоуст казва, че са възбуждали 
омразата на езичници-неприятели. Други мислят, че те са увеличавали вътрешното 
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 80



му безпокойствие, а други казват, че те са подстрекавали евреите и поддръжниците 
на обредния закон християни против него. Може би, че всички тези предположения 
са прави. – А другите от любов. Тези, които се въодушевяват от любов за мене 
проповядват Христа, защото признават в мене истински служител Божий, и вярват, 
че като защитавам евангелието аз не си присвоявам някоя служба на която нямам 
право, но че Бог ме е назначил да бъда апостол. Повечето тълкуватели превеждат 
думите “съм назначен да защитавам евангелието” така, - “Бог ме е назначил да го 
защитавам пред всичките хора”. Други пък заедно със Златоуст и Теодорит ги 
тълкуват просто, “Аз защитавам евангелието”. 

Ст. 18. Тогава що? Само туй, и пр. Каквито и да са подбужденията на 
хората, Павел се е радвал, че Христос се е проповядвал. Той не е желаел лична 
полза или слава, но разпространението на евангелието; и понеже и тези, които са 
проповядвали Христа от завист и любопрение са спомагали за разпространението 
на евангелието, той не е отдавал голяма важност на враждата им против него. Това 
ни показва, че нечестиви хора може да станат причина да се спасят други хора, 
защото не са чистите подбуждения на проповедника, който ги преобръщат, но 
истината в ръцете на Духа. Тези хора били проповядвали с “приструване”, т.е., не 
защото са обичали евангелието и са желаели напредъка му, но защото са го имали 
за покривало да прикрият намеренията си; някои обаче които са ги слушали може 
чрез проповядването им да се поведат да приемат Христа за свой Спасител. От това 
не трябва да заключим, че е безразлично от какви подбуждения се проповядва 
евангелието. В гл. 3:2, Павел предупреждава филипяните против някои учители, 
които може да са били от същия клас като тези, които се споменават тука. Тези, 
които от недостойни подбуждения влизат в свещенното звание ще приемат 
страшно осъждение; и църквата е длъжна да не оставя проповедничеството да 
изпадне в такива ръце. Хората обаче, било на служба в църквата или не, имат 
изобилно благоприятни случаи да разпространяват мненията си; и колкото 
църквата и да внимава, недостойни служители ще се вмъкват понякога, и ние 
можем да им се радваме ако те проповядват истината. – И ще се радвам. Колкото 
много и да ме ненавиждат, аз ще се радвам, стига само да проповядват истината. 

Ст. 19. Защото зная, и пр. Главната причина дето Павел се радвал за това 
проповядване с приструване беше, че чрез него други ще се спасят, но тук той дава 
друга причина. Той се радва защото знае, че ненавистта и заговорите им против 
него ще се обърнат за негово добро. Разни тълкувания са били дадени на думата 
“спасение” в този случай. Златоуст мисли, че то се отнася за освобождението му от 
затвор; други го отдават на духовната му полза и плодовитост; а трети го отнасят 
на вечното му спасение. Послудното се вижда да е по-правото, защото от 
следващите стихове става явно, че той не е знаел до какъв край ще доведе съдът му. 
– Чрез вашата молитва, и пр. Двете средства, с които Павел се е надявал да 
постигне това спасение са били молитвите на братята му (на които апостолът 
всякога е отдавал голяма важност), и помощта на Св. Дух. Молитвите са били 
полезни защото чрез тях се е придобивала помощта на Духа. 

Ст. 20. Според усърдното ми очакване93, и пр. Защо е бил Павел уверен, че 
тези неща са щели да бъдат за негово спасение? Защото е имал такава уверена 
надежда, че не е щял да стори нищо, посред опасностите, в които враговете му се 
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мъчили да го поставят, от което би трябвало да се срамува. Той би се посрамил ако 
речеше да се откаже от истината и да напусне великото дело, на което беше 
посветил живота си, или ако речеше да се покаже страхлив и да скрие някоя част от 
истината, за да спаси тялото си. Но молитвите на братята и помощта на Св. Дух 
щяха да го въздържат от такава слабост. – Ще възвелича Христа, и пр. Той не 
казва, че ще го пуснат; то е второстепенна работа. Той знаеше, че душата му ще се 
спаси; а колкото за тялото си, той искаше да му се случи това, което щеше да бъде 
за слава на Христа. Ако Христос би се прославил с живота му, той е желаел да 
живее, - ако със смъртта му, той е искал да умре. – С пълно дръзновение, и пр. 
Вместо да стори нещо, от което би се посрамил, той е очаквал, че даже пред 
Кесаря, и пред всяка опасност, той ще има онази дързост, която всякога е имал. Той 
не казва това с намерение да се хвали с дързостта си, но в тази смисъл, че “Този, 
Който до сега ми е давал благодат да говоря с дръзновение и сега пак ще ми 
помогне”. 

Ст. 21. Защото за мене да живея е Христос. Това се прибавя да потвърди 
предишния стих. Павел е бил на мнение, че животът на един човек добива всичката 
си важност от Христа. За него да живее ще рече да живее съединен с Христа, да се 
наслаждава с обещанието му, да подражава примера му, да се крепи от благодатта 
му, и особенно да се посвети на делото му. Когато не е можал вече да прослави 
Христа, животът му си е загубвал важноста. – А да умра, придобивка. За него 
лично смъртта не беше загуба, а печалба, защото тогава той щеше да се отърве от 
неприятелите си и тежките си трудове, и щеше да влезе в по-тясно съединение и в 
по-пълно запознаване с Христа, своя живот. 

Ст. 22. Но ако живея в тялото, и пр. Този стих се е разбирал различно, но 
вероятно е, че преводът му тука дава истинското значение. В предишния стих той 
казва, че лично за него смъртта би била печалба, а тука казва, че ако живее в тялото 
той ще може да даде плод като апостол, защото ако умре той не може вече да 
проповядва Христа; и от тези две неща той не знае кое да избере. 

Ст. 23. Защо е трудно за него да избере, той разказва в този стих и 
следващия. – Но съм на тясно, и пр. Животът ме тегли на една страна, а смъртта на 
друга, и не мога да кажа кое ме тегли най-силно, или, с други думи, кое ме 
привлича повече. Честит апостол, който е чувствувал, че решението се е намирало 
между такива желателни неща! – Понеже имам желание, и пр. Павел не само беше 
готов да умре, но и желаеше да умре. Но желанието му не е било като желанието на 
мнозина, които са обръгнали от телесни болки, или които са се отчаяли от живота 
си. Животът му беше славен успех; и той не беше човек с меланхолични чувства. 
Даже когато бил в окови той е бил радостен, и животът му е бил много по-приятен, 
отколкото животът на онзи, който наскоро е щял да произнесе присъдата му. 
Причината защо той е искал да умре е, че тогава той ще бъде с Христа, т.е., там 
където е Христос телом. Той е знаел, че изведнъж след като умре той ще види 
лицето на Господа си и ще бъде щастлив в общението си с Него. Посланията му 
наистина представят възкресението за най-голямата цел на надеждите ни, когато 
ще получим едно увеличение на щастие, каквото сега не можем да разберем; но в 
същото време те показват, че преди възкресението състоянието ни ще бъде “много 
по-добро”, отколкото е в този живот. 
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Ст. 24. Но да остана, и пр. По добре би било за него да умре; и ако да 
мислеше само за себе си, той не би желал да живее. Но той е мислил и за тези, 
които беше похристиянчил, - за тяхната слабост и техните смущения, и желаел да 
живее, за да ги поучава и утешава. Каква картина ни представя за великия апостол 
тези стихове! Неговата вяра е била вяра, която е премахвала всяко съмнение и е 
разрушавала всеки страх от смърт; и любовта и самоотвержието му са го карали да 
има за едничка цел на живота си доброто на другите. 

Ст. 25. И като имам тая увереност, т.е., че ще бъде по-добре за вас ако 
остана жив. – Зная, че ще остана, и пр. Някои тълкуватели мислят, че когато 
пишел било му е открито от Бога, че ще го пуснат от затвора. Но по-право е да 
вземем “зная” в значение на “аз съм силно убеден”. Той не е имал някакво 
откровение за края на съда си, нито Кесарят му беше дал някоя надежда, че ще го 
пусне, но той се е надявал, че ще го пуснат. Това се съгласява по-добре с гл. 2:17, и 
23, където се вижда да е още съмнително какъв край ще земе работата му. – За 
вашето преуспяване, и пр., - чрез моите съвети да можете да преуспявате във 
вярата, и да имате повече от радостта, която вярата дава. Колко по-разумно е това 
желание от желанието на мнозина родители да живеят и трупат повече имане за 
децата си преди да умрат! 

Ст. 26. Да се преумножава94, и пр. Когато те достигнат това преуспяване 
във вярата и радостта чрез трудовете на апостола, те ще се възрадват още повече в 
него, но понеже този успех не ще се дължи само на Павловите трудове, но и на 
Христовото благословение на тези трудове, той прибавя думите “в Исуса Христа”. 

Ст. 27. Само се обхождайте, и пр. За да могат да постигнат този успех във 
вярата и радостта той им поставя едно, и само едно условие, именно, че 
поведението им трябва да бъде съобразно с поученията на евангелието и да прави 
чест на евангелието. – Тъй щото, било че дойда, и пр. Това се вижда да означава, 
че той не е знаел положително каква участ го чака; но ако не му бъде позволено да 
ги посети пак, той все ще се интересува  от тях и ще желае да чуе за тях. – Че 
стоите, и пр. Той желае да чуе за тях, че са напълно едно духовно. “В един Дух”. Те 
ще имат един дух, когато имат същото нравствено естество, и обичат и желаят 
същите святи неща. Понякога християните имат някое общо желание или 
намерение, но не щат да постигнат тази цел по същия начин. Даже добрите хора 
имат често пъти своеволие или самоупование, което не ги оставя да работят заедно 
с другите; и Павел е искал да премахне това, тъй щото да могат не само да се 
стремят към същата цел, но да се стремят задружно и да си помагат един на друг. – 
И се подвизавате, и пр. С това съвършенно съединение те щяха да могат да се 
борят заедно като добре обучена войска, и да си помагат един на друг. Тази борба е 
за защита и разпространение на евангелската вяра. 

Ст. 28. И че в нищо не се плашите. Да се обхождат достойно за 
евангелието ще рече да бъдат съединени помежду си, и да не се боят от 
неприятелите си. Кои са били тези неприятели, не се знае, макар, че е вероятно, че 
не са били лъжливи учители в църквата, но или евреи или езичници неприятели, 
защото те не биха се страхували толкова от неприятели в църквата. – Което е, и пр. 
Когато видят, че при всичката си сила и жестокост не могат да ви уплашат, те ще 
                                                           
94 В Цгр. ст. 26 е: “Да се преумножава чрез мене вашата в Исуса Христа похвала, с моето дохождане 
пак при вас” 
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разберат, че Бог е с вас, и че този същия Бог най-сетне ще ги накаже за неправдата 
им. Златоуст така го тълкува: “Когато гонителите не могат да подчинят гонените, 
съзаклятниците – тези против които се наговарят, и управниците – тези, които те 
управляват, не ще ли познаят от това, че те са изгубени, и че нищо не могат 
стори?”. “Погибел”, се отнася за другия свят, а не за някое преимущество, което 
светиите може да спечелят над тях в този живот. – А на вас за спасение. Когато 
слаби хора като вас могат да покажат такава дързост, то ще ви послужи за 
доказателство, че Духът работи във вашите сърца, а работенето Му е знак на 
спасение. – И то от Бога. Това се отнася за целия стих. Не само спасението на 
християните, но и разрушението на враговете им, е Божие дело. Същата 
божественна сила, която възвишава едните до небесата натиква другите чак долу в 
ада. 

Ст. 29. Защото …. вам е дадено, и пр. Този стих показва как знакът на 
спасението им беше от Бога, защото тази дързост им е била дадена, и те не са я 
имали от само себе си. “Бог ви е подарил неустрашимост, и за това този знак на 
спасение е от Бога”. – Не само да вярвате, и пр., т.е., вие имате не само дарбата на 
вяра, която всички истинни християни получават, но и дарбата на търпеливо 
страдание за Христа. И двете неща – вяра в Христа и страдание за Христа – се 
представят тука като благословение подарени от Бога. Относно вярата ние на драго 
сърце приемаме това. Бог възбужда спасителна вяра в сърцата ни; и тя е неисказано 
благословение, защото без вяра ние не бихме могли да постигнем чистота или 
истинно щастие на този свят, или спасение на другия. Но трябва ли да гледаме на 
страданието като благословение? Да, но не страдание за нас си, а страдание за 
Христа. Апостолите така гледаха на страданието (Д.А. 5:41), Павел го е гледал така 
(Кол. 1:24), и Петър, който е бил изпатил доста работи, съветва братята си в същия 
смисъл (1Пет. 4:13). Такова страдание е благословение защото ни оприличава на 
Учителят ни, е белег на синовност (Евр. 12:6-8), доставя ни духовна сила, спомага 
за преуспяването на Христовото дело на света, и ни преумножава вечното щастие. 

Ст. 30. Като имате същата борба. Апостолът сега разяснява какво се 
разбира със “страдание за Христа”, и в същото време утешава братята си като им 
напомня, че в тази борба, той им беше другар. И той се трудел като тях да надвие 
страданието с търпение, омразата с любов, и клетвите с молитви. – Каквато сте 
видели, че аз имам, - когато бях бит и затворен в града ви (Д.А. гл. 16). – И сега 
чувате, и пр. – в страданията, които тегля в сегашния си затвор. 

 
--------------------------------------------- 

 
Ст. 1. Този стих ни дава причините, поради които той ги увещава да бъдат 

съединени, както е казано в ст. 2. Предположителния начин на говорене не 
предполага съмнение, но усилва твърдението, както когато Спасителят казва на 
учениците Си, “Ако имате любов към Мене, упазете моите заповеди”, което ще 
рече, “Понеже ме обичате толкова, упазете заповедите ми”. – Ако има някоя утеха 
в Христа, т.е., ако имате някоя утеха, че сте в Христа. Разбира се, че са имали – 
неизказано голяма утеха. Като са били в Христа, те са наследили всичките 
обещания – тъй пълни с утеха, и още повече са се наслаждавали на пребиванието в 
тях на Св. Дух, всемогъщия Утешител. Единствената съвършена утеха на света е 
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утехата, която истинното благочестие дава; нищо друго не може да приготви 
човека за загубите, болестите, и предстоящата смърт, които очакват всички ни. – 
Някоя разтуха от любов, т.е., ако намирате разтуха във взаимната си един за друг 
любов. И тука предположителният говор показва големината на разтухата. По 
самото си естество любовта радва душата, а омразата произвежда, тъга и нещастие. 
Любовта е небесна, а омразата пъклена, атмосера. Ако се лишехме от любовта на 
роднини и приятели, животът ни на този свят би станал почти несносен; и 
християнинът, когато новото рождение е направило по-несебелюбив и по-любезен, 
отколкото е бил по-преди, приема повече разтуха от любовта, отколкото другите 
хора. – Някое общение на Духа. Ако сте споделили помежду си подновителното 
влияние и чудотворните дарби, които Духът дава. – Някое милосърдие и 
състрадание. Това може да се отнася за апостола, “Ако ме обичате и съчувствувате 
с мене”, или, по-вероятно е употребено в общ смисъл: “Ако обичате братята си 
християни и съчувствувате с тях”. Можем да изразим значението на стиха с други 
думи така: “За неизказаната утеха, която религията ви дава, за голямата разтуха, 
която любовта дава, за многото дарби и благодати, които сте получили всички 
заедно от Св. Дух, и за вашето милосердие и съчувствие, умолявам ви да бъдете 
едно”. 

Ст. 2. Направете радостта ми пълна. Тази радост е била вече голяма; и за 
да бъде съвършена не се е изисквало избавление от окови, но съвършенното им 
единство. Усърдието, с което Павел ги увещава ни дава право да заключим, че не е 
имало единство помежду им. Виж. гл. 4:2. – Като мислите все едно. Да имате 
еднаква вяра, еднакво желание и намерение. Той не иска да каже, че не трябва да 
имат разни мнения, но относно всичките велики или важни предмети те трябва да 
бъдат едно, и да нямат помежду си такива разногласия, които биха попречили на 
съгласието им. Следващите изречения определят смисъла. – Като имате еднаква 
любов. Да обичате същите неща, и да се обичате взаимно помежду си. – И бъдете 
единодушни, и пр. Като имате всички една душа и един ум. 

Ст. 3. Не правете нищо от партизанство95, и пр. Тези са нещата, които ще 
разрушат единството, и за това се забраняват. Относно значението на 
“съперничество”, Теофилакт, един тълкувател от 11-й век, казва, “Съперничество 
се казва, когато ревнувам да не ме задмине някой”. Филипяните биха действали от 
това подбуждение ако се подбуждаха към работа от страх, че други в църквата ще 
се считат по-набожни, или красноречиви, или влиятелни от тях. Да се изобличим и 
съгивим от ревността на другиго е право, но то е друго нещо. Думата “тщеславие”, 
която се намира само тука в Новия Завет, се определя от един Гръцки писател, че 
значи “пусто и гордо мнение за себе си”. Обикновен недостатък е у хората да 
считат себе си по-високо от другите, и по-високо отколкото заслужават, и 
следователно да се стараят да се уврат в места, които другите са по-способни да 
завземат. – Но със смиреномъдрие, и пр. Всеки християнин вижда сърцето си, а не 
вижда сърцата на братята си; и за това, като знае греховете си той се смирява, а 
любовта го кара да мисли, че братята му са свободни от такива недостатъци. Не 
значи, че един Нютон трябва да мисли себе си по-долен по учение, или един 
Златоуст по-долен по красноречие, от простите християни, но когато оценяваме 
нравственно достойнство ние трябва смирено да вземем за себе си долно място. 
                                                           
95 В Цгр. стои “съперничество”, вместо “партизанство” в РИ 
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Ст. 4. Не гледайте всеки, и пр. Голяма пречка на единството е себелюбие, 
което кара човека да не зачита интересите на другите, стига само той да добрува; и 
апостолът тука ги предупреждава против този корен на всички пороци. Той не 
казва, че не трябва да си гледаме интересите, но да се грижим и за интересите на 
другите както се грижим за своите си. Това е съгласно с учението на Спасителя ни, 
Който не ни казва да мразим себе си, а да любим ближните си, но да обичаме 
ближните си както себе си. Да обича човек себе си е право, но да бъде себелюбив 
е грях. Ако не обичаме себе си не можем да бъдем щастливи; и всичщо що трябва 
за да се въдвори в света съвършен мир и правда е да обичаме другите така както 
обичаме себе си 

Ст. 5. Имайте в себе си същия дух, и пр. Като най-висок пример на 
смиреност, който да подражават, той им посочва Исуса Христа, и в следващите 
стихове показва как Христос е показал смирението си. Разбира се, че тяхното 
смирение ще се покаже по друг начин, но то трябва да бъде същото по характер. 

Ст. 6. Божия образ. Това се отнася за Христовото състояние преди 
въплъщението му, а следващите стихове се отнасят за въплотеното му състояние. 
Така мислят всички почти по-учени тълкуватели. Какъв беше “Божия образ”, който 
Христос е имал преди да се роди от Дева Мария? Разбира се, че не можем да знаем 
точно какъв беше, но се подразбира, че светлостта, величието, и честта на 
божеството са принадлежали на Христа, и от това справедливо можем да 
заключим, както и стари и нови тълкуватели заключават, че Христос трябва да е 
бил “същия Бог”. Думата “образ” не значи естество, но не ще ни дума, че Божият 
образ не би се дал на този, който не е Бог. – Не го помисли похищение (Цгр)96, и 
пр. “Христос не помисли, че ще се обвини в кражба, т.е., че взима каквото е 
принадлежало другиму, а не Нему, ако е притезавал пълно равенство Богу. Той би 
притезавал това, което по право му е принадлежало”. Други го тълкуват така: “Той 
не е счел равенство Богу за нещо, което да се грабне”; т.е., когато дошъл на земята 
той не мислил, че е трябвало да притезава равна слава с Отца, но на драго сърце 
турил това на страна, за да може по-успешно да извърши спасението на човека. Но 
как можем да си представим Спасителят, че считал в първобитната си слава 
равенство с Отца за нещо похитателно, когато то е било в ръцете му? Най-старите 
преводи се съгласяват с първото от тези две тълкувания. 

Ст. 7. Но обезслави себе си (Цгр.)97. Този глагол буквално значи 
“изпразни”, т.е., от “образът Божий”. Той не си напусна божественното естество, 
нито стана по-малко Всеведущ и Всемогъщ, отколкото беше по-преди, но той 
остави на страна състоянието и славата на божеството, на което от века се е 
наслаждавал. Когато слънцето се затъмни или скрие зад облаците, същественната 
му слава не се намалява, но само се скрива от нас. Безполезно е да питаме дали 
през земния живот на Христа славата на божеството му е била скрита от цялата 
вселена, или само от човеците. – Като взе, и пр. Ето как се е обезславил. Вместо 
“Божий образ”, той приел “образ на слуга”98, т.е., състоянието му било долно и 
безславно като на един раб. Най-добрите тълкуватели са на мнение, че с думата 
“рабски” не се подразбират Христовите отношения към другите хора – че се е 

                                                           
96 В Цгр. ст. 6 е: “Който, в образ Божий като бе, не го помисли похищение да е равен Богу” 
97 Вместо РИ: “Но се отказа от всичко” 
98 Цгр. “рабски образ” 
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родил селянин, а не княз, - но за отношенията му спрямо Бога. Като оставил на 
страна образът на безконечен Цар, той приел образът на смирен слуга на този Цар. 
– И стана, и пр. Това разяснява предишното изречение. Ако някой попита как 
Христос е приел рабски образ, отговорът е, “Като стана подобен на човеците”. По 
причина, че тук се казва “стана подобен на човеците”, вместо “стана човек”, старата 
еретическа секта Докетите привеждаха този стих за доказателство на учението си, 
че Христос е бил човек само повидимому, и че не е имал действително човешко 
тяло и човешка душа. Но Рим. 5:15; 1Кор. 15:21, и други места ясно ни поучават, че 
Христос стана наистина човек; и причината защо тук се казва подобен, е че той се е 
виждал да е просто човек, но действително е бил Бог и човек. 

Ст. 8. И, като се намери, и пр., т.е., той не само възприе долния образ и 
състояние на човек, но като човек се смири още повече като е живял като сиромах, 
презрян, и гонен говек. Когато безконечният Син Божий дойде в света, то би било 
неизказана снизходителност ако той би живял като най-силен и най-почитан човек, 
но вместо това той беше най-намразен и злословен човек на света. – И стана 
послушен, и пр. Тука не се загатва за послушанието Му на родителите си или на 
човешки закони, но на Бога. Макар да беше владетел на всичко, той стана 
поданник, и се покори на волята на Отца си, даже когато тази воля изискваше, не 
някоя маловажна жертва, а смърт. Другите хора, понеже са грешни, трябва да 
умрат искат или не искат, но непорочния Исус не подлежеше на такава 
необходимост. Той умря само защото така го изискваше волята на Отца му, за да 
направи умилостивение за греховете на хората. – Смърт на кръст. Най-мъчният и 
най-позорният начин на умиране беше този, по който Христос умря; и когато той 
прие да умре така, той напълно показа смирението и послушанието си. 

Ст. 9. Затова, т.е., поради голямото му смирение и послушание. – Бог го 
превъзвиши, и пр. Подобаващата награда на смирението е превъзвишение; и 
понеже смирението беше непонятно голямо, така голямо е било и 
превъзвишението. Това превъзвишение не значи просто да му се върне славата, 
която като Бог той е имал преди вълпъщението си, понеже тя си беше негова по 
право, и той щеше да си се наслаждава на нея макар и да не беше никога станал 
човек, така че не би могло да се счита за награда. Тука се говори за онази слава, 
която той е придобил като Богочовек и Ходатай, и с която управлява всичко за 
доброто на църквата си, и осъвършенства делото на спасение във всичките избрани. 
Тази слава му се е дала, когато се възнесъл на небето, четиридесет дни след 
възкресението си. – И Му подари името, и пр. Както следващият стих показва, 
това име е Исус. Името, което е било презряно и отхвърлено, когато Той е бил на 
земята е придобило най-високо достойнство. Исус ще рече Спасител; и новата 
слава на Божия Син е, че той спасява людете си от греховете им. Това име стои по-
горе не само от всяко човешко име, но и от всяко ангелско. 

Ст. 10. Така щото в Исусовото име, и пр. Това е целта, за която Христос е 
бил превъзвишен; и понеже коленичене е външен белег на обожаване, това значи, 
че всички трябва да го обожават за онова, което е извършил когато е бил смирен. 
Като Бог, той е имал право да бъде обожаван от всички и преди въплъщението си. – 
От небесните, и пр. Има различни мнения за съществата, които се включват в тези 
три класа. Някои мислят, че думите се отнасят само за хората, живи и умрели, но 
това е без съмнение криво. Според други, значението е “ангели и архангели на 
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небето, хора на земята, и умрелите под земята”. Но Златоуст и други тълкуватели с 
мнозина нови тълкуватели разбират с последното изречение дяволите и другите 
жители на пъкъла. Така стихът има всеобщо значение. Всичките същества във 
вселената ще се поклонят на Христос, някои от любов и признателност, а някои от 
страх. Не е възможно да решим положително кое от тези две тълкувания е правото. 
Срав. с Отк. 5:13, което горе-долу прилича на това. 

Ст. 11. И всеки език, и пр. Поклонението не ще бъде просто нямо обожение, 
но ще бъде с глас. Това, което всяко сърце чувствува ще бъде изповядано от всеки 
език. – Че Исус Христос е Господ. Всички ще изповядат, че Исус е Господ, - не 
само, че Той е неограничен владетел като Бог, но че всемирна власт му е дадена 
като на Човешки Син. – За слава, и пр. Изповядването на Христовата власт 
прославя Отца, защото Син Му, единородният Му възлюбен Син е Господ, и 
защото Той Му е дал власт на Ходатай. Златоуст казва, “Когато Синът се слави, и 
Отец се слави; и когато Синът се безчести, безчести се и Отец”. 

Ст. 12. Затова, възлюбени мои. Заключението на този стих може да се 
обясни така, - Чрез смирение и послушание Христос е достигнал да се превъзвиши; 
така и вие, по подражание на примера Му, послушно изработвайте спасението си. – 
Както сте били винаги послушни99. Това послушание не се даваше на Павел, но 
на Божиите заповеди съобщени от Павел. Ако приемем препинателните знаци така 
както са поставени в стиха, Павел казва, че макар и да са показали това 
послушание, когато той е бил с тях, обстоятелствата след тръгването му са били 
такива щото са го показали още по-явно. Но мнозина от най-учените тълкуватели 
свързват “не само както когато съм при вас” със следващото, и го разясняват така: 
“По-нужно е за вас да си изработвате спасението сега, понеже като ме няма при вас 
вие сте лишени от моите наставления, и аз не мога да бдя над вас и да се грижа за 
вас”. – Изработвайте спасението, т.е., да доизкарате до край делото на спасение 
започнато във вас. Това трябваше да бъде главната им цел; макар и да са спасени 
чрез Христовата кръв, и те имат нещо да правят, и трябва да го правят постоянно и 
“със страх и трепет”. Никой не поучава по-ясно от Павел, че спасението е чрез 
благодат, а не чрез дела; при все това, той ни заповядва да бъдем постоянно 
усърдни и внимателни за интересите на душите си. Това дело трябва да бъде 
главната работа на живота ни, а не предмет на случайна небрежна мисъл, или на 
няколко-дневно смирение и плачене в годината. 

Ст. 13. Защото Бог е, и пр. Това той казва, за да ги насърчи. Като си 
помислят каква мъчна работа имат да правят, и колко са слаби, те не само може да 
“се страхуват и треперят”, но и съвсем да се отчаят; и затова Павел им казва, “Бог 
действа във вас” – Бог ви е помощник. На този, който погледне на въпроса 
повръхностно това може да се види като причина да не работят никак. “Бог действа 
в мене, следователно няма нужда аз да правя нищо”. Но тази мисъл е основана на 
едно погрешно мнение за естеството на Божието действане в нас. Да грешиш ще 
рече свободно да избереш и направиш това, което е криво, а да бъдеш свят ще рече 
свободно да избереш и направиш това, което е право. Ако Сатана или някоя 
външна сила ни насили да направим това, което Бог забранява, и не действаме по 
свободната си воля, то не е грях. И ако Божията сила ни принуди да изберем и 
изпълним заповедите Му, то не е святост. Както сме своеволно съгрешили, така 
                                                           
99 Цгр. “Каквото сте ме винаги слушали” 
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своеволно трябва да напуснем греха и да правим това, което е право. Но сърцата ни 
са толкова лоши, че ние от само себе си не бихме никога сторили това; и за това 
Бог без принуждаване ни помага с влиянието на Духа Си. – И да желаете това и да 
го изработвате100. И двете са нужни, и в двете Бог ни помага. Той първо променя 
сърцата ни, така че те желаят да правят добро; но ако помощта Му се спреше тука, 
ние никога не бихме изпълнили желанието си, защото както Павел, ще намерим “че 
кога аз ища да правя доброто, глото е готово при мене” (Рим. 7:21). За това Бог 
ежедневно ни дава благодат, която да ни подкрепва в изпълнението на нашите 
длъжности. – Според благоволението Си101, т.е., тези неща, които Му са угодни. 
Августин намерил в този стих неопровержимо доказателство против Пелагий, 
който поддържал, че човек може да се спаси чрез делата си. В противоположност 
на неговото мнение, Августин казва, като тълкува този стих, “Бог действа, за да 
можем и ние да действаме, като подпомага и усилва волята ни”. 

Ст. 14. Вършете всичко, и пр. Вероятно това е припомняне на казаното в ст. 
3 и 4, където се препоръчва мирно и несебелюбиво поведение. Съмнително е дали 
роптанието е срещу Бога или срещу ближните си. Някои тълкуватели са на едното 
мнение, а други на другото. И двете трябва да се избягват от християнина. 

Ст. 15. За да бъдете безукорни и незлобливи. Първата от тези две думи 
означава, че те не заслужават укор от другите, а втората означава вътрешна 
нравственна чистота. Можем да разясним връзката така: “Ако отбягвате роптания и 
противоречия (и онези чувства на оплакване и вражда, които водят към тях), тогава 
вие ще бъдете вътрешно чисти, и чистотата ви ще се изрази във външни дела, така 
че никой не ще има право да ви укорява”. – Божии чада, и пр. Те бяха вече чава 
Божии по осиновение, но той иска така да живеят те щото да бъдат “непорочни 
чада”, и да живеят както подобава на чадата на безкрайно Святия Отец. Ще им бъде 
сравнително лесно да живеят така “непорочни” в обществото на светите ангели, но 
не е така лесно да правят това “сред строптив и развратен род”, където много 
влияния щяха да ги вкарват в грях. Павел не иска да каже, че те трябва да живеят 
щото хората да не им намерит никаква вина (това би било невъзможно, защото те 
укоряваха даже непорочния Исус), но тъй щото да им не дават причина да ги 
укоряват. Изречението “всред, и пр.”, е взето от Вт. 32:5, и с него Павел описва, не 
евреите, или някой особен клас хора, но въобще неподновени човеци. – Между 
които блестите102, и пр. Чистото поведение на християните е толкова различно от 
обхождането на “строптиви и развращени” човеци, щото те светят като светила в 
тъмнината. Някои предполагат, че с думата “светила” християните се сравняват с 
фарове или фенери, които посочват пътя на моряците, а други го разбират, че е 
машали или фенери, които упътват пътниците; но по-обикновенната употреба на 
думата е накарало повечето тълкуватели да го разберат, че се отнася за небесни 
светила. 

Ст. 16. Като явявате словото на живота103. Начинът, по който християните 
стават светила е като държат словото на живота. Евангелието е което дава на 

                                                           
100 Цгр. “и хотението и действуванието”. В Цгр. ст. 13 е: “Защото Бог е който действа във вас и 
хотението и действуването според неговата добра воля” 
101 Цгр. “според неговата добра воля” 
102 Цгр. “между които светите” 
103 Цгр. “като държите словото на вечния живот” 
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хората светлината на живота; и всичките християни са призвани да подкрепят 
евангелието с поведението си като се подчиняват на святите му предписания, и с 
думите си като посочват на хората Спасителя, Когото евангелието открива, и за 
Когото казва, “В него бе живота, и живота бе светлина на човеците” (Йн. 1:4). За 
това те остават в света след като се примирят с Бога. Христос не е казал само на 
проповедници и учители, но на всичките си последователи, “Вие сте светлината на 
света”. – За да имам с какво да се хваля, и пр. Павел ще почне да се радва щом се 
научи, че са верни, но когато Христос дойде, следствията на трудовете му ще 
станат явни, и тогава радостта му ще бъде съвършена ако тези, които е 
похристиянчил са наистина пръснали наоколо си евангелската светлина. – Че не 
съм тичал, и пр., - че животът ми и трудовете ми, които съм напълно посветил на 
апостолското дело, не са отишли напразно. 

Ст. 17. Но макар че се принасям, и пр. Павловата радост не ще се разруши 
даже от смърт. В гл. 1:25, той им загатва, че има надежда да се оневини и отърве от 
затвор, но казва, че даже ако го осъдят на смърт, той не ще престане да се радва ако 
те верно държат светилоно на словото на живота. Фигурата в този стих е тази, - 
Вярата на филипяните се представя като жертва, която Павел е дал на Бога; думата 
“жертва” значи “приносът”, а “служение” – “принасянето”; заедно с жертвата се 
принасяше и възлияние (виж. Чис. 15:5); и каквото Павел казва е, че даже ако 
когато той като служещ свещеник принесе вярата на Филипяните Богу, кръвта му 
се пролее като възлияние с жертвата, той ще се радва с тях за дето е имал 
преимуществото да си жертва живота заради Учителя си. 

Ст. 18 Подобно. Може да не им се вижда, че е нещо за радост дето 
възлюбленият им апостол ще пострада като мъченик; и за това го счита за нужно да 
ги увещае особенно в това. “Ако ме погубят, недейте тъжи, но радвайте се като 
мене, понеже чрез смъртта ми Бог ще се прослави, и делото му ще напредне”. 

Ст. 19 А надявам се, и пр. Надеждата му не се основаваше на някой външен 
изглед на състоянието му, но на Господа. И ако Бог беше вложил тази надежда в 
сърцето му, тя без друго щеше да се изпълни. – Да ви изпратя скоро Тимотея, и 
пр. За отношенията между Тимотей и Филипянската църква виж. бел. на гл. 1:1. – И 
аз да се утеша104, и пр. Думите “и аз” значат “аз, както и вие”. Известието, което 
Тимотей ви носи за мене ще ви утеши; също така и известието, което ще ми донесе 
от вас ще ме утеши. 

Ст. 20. Този стих дава причината, поради която той изпраща Тимотей, а не 
някого другиго. – Защото нямам никой друг, и пр., т.е., както Златоуст и други 
тълкуватели го тълкуват, на еднакъм ум или единомишленик на апостола, както се 
показва с прибавянето в Българския превод на думите с мене. – Който да се 
погрижи, и пр. Павел е нямал никого другиго, който да почувства такъв силен 
интерес в тези, които той беше преобърнал, и да се погрижи за духовното им 
благосъстояние, като Тимотей. Както истински син чувствува, че бащината му 
работа е негова, така и този духовен син на Павел е чувствувал. 

Ст. 21. Понеже всички търсят своето си, - не всичките християни, но 
всички които са били с Павел в Рим, и които са можали да отидат. Той не ни казва 
кои са били тогава с него. Понеже Лука е бил с Павел, когато той основал църквата 
във Филипи, и никакво поздравление от него не се споменава в това послание, 
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някои тълкуватели заключават, че той не е бил в Рим; и никак не е вероятно, че 
Павел би говорил по този начин за “възлюбеният лекар Лука”. Търсят своето си, 
т.е., предпочитат безопасността, спокойствието, и печалбата си повече от 
преуспяването на Христовото царство. Лесно е да осъждаме Павловите другари за 
това, но колцина християни днес биха заслужили същото осъждение! 

Ст. 22. А вие знаете, и пр. Когато това е истина за другите, вие знаете, 
понеже сте го видели, когато е работил между вас, че Тимотей не търси своето си. – 
Както чадо, и пр. Това показва некористолюбивият дух на Тимотей. Той не беше 
апостол, но помощник на апостола, и за това малко похвала щеше да му се падне за 
успеха, а при все това той е работил верно. 

Ст. 23. Него, прочее, се надявам, и пр. В този стих се разяснява по-напълно 
думата “скоро” в ст. 19. Павел очаквал процесът му наскоро да се свърши; и щом 
като узнае дали ще го пуснат или ще го затрият той щял да го прати. 

Ст. 24. А уверен съм, и пр. Виж. бел. на “надея се на Господа Исуса” в ст. 
19. – Че и сам, и пр. Виж. бел. на гл. 1:25 

Ст. 25. Счетох, обаче, и пр. Макар и да се надява да прати Тимотей, и сам да 
ги посети, той не е бил уверен кога ще може да прати Тимотей, и за това намислил 
за по-добре да изпрати Епафродит. За Епафродит не се знае нищо повече, от 
каквото се казва в това послание. Филипяните го били пратили да занесе подаръка 
им на Павел (гл. 4:18). Някои предполагат, че той е същото лице с Епафрас, 
споменат в Кол. гл. 1:7, но понеже Епафрас беше родом от Колос (Кол. 4:12), не е 
за вярване, че един Европейски град би избрал него за свой пратеник. – Брата, и 
пр. Има наращение в тези три названия, - Епафродит беше павлов брат по вяра, а 
още повече негов сътрудник в проповядване на евангелието, а най-вече негов 
сподвижник в защитаване на евангелието. Той е участвал в евангелието, в трудове 
за да го разпространи, и в опасности да го защитава. – А вашего посланника 
(Цгр.).105, и пр. Думата “вашего” трябва да се свърже с двете имена, - “той е човек, 
когото сте пратили, и който вместо вас служи на телесните ми потреби”. Думата 
посланник в оригинала е “апостол”, но тя е употребена очевидно в общия си 
смисъл, и не значи този, който има апостолска служба. Понеже Павел казва, че ще 
изпрати Епафродит, вижда се, че Епафродит е бил дошъл с намерение да престои 
няколко време с Павел. 

Ст. 26. Понеже милееше, и пр. Това обяснява защо Павел го счел за нужно 
да го изпрати. 

Ст. 27. И наистина той боледува, и пр. Новината, която сте чули за 
опасната му болест беше истина. – Но Бог му показа милост …. за да нямам 
скръб, и пр., - да не се прибави тази нова скръб на скръбта ми за моето затваряне. 
Тази скръб щеше да бъде по-голяма, понеже Епафродит е щял да умре като се е 
трудел да направи добро на Павел. 

Ст. 28. Затова и по-скоро го изпратих, и пр., т.е., по-скоро, отколкото го 
бих изпратил ако не бяхте чули за болеста му, и да не бяхте се затъжили за него. – 
И аз да бъда, и пр. Сравнителната степен “по-малко скръбен” значи, че тази 
причина за скърбене щеше да се премахне, а не че Павел щеше да остане съвсем 
без скръб. Той щеше да се радва с радостта им, и това щеше да уталожи скръбта 
му. 
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Ст. 29. Приемете го в Господа, т.е., както подобава да приемете един 
Христов служител. – С пълна радост. Покажете му по всеки начин, че се радвате 
да го имате пак при вас. – И имайте такива, и пр. Почитайте всички такива 
самоотвержени деятели за Христа. 

Ст. 30. Понеже заради Христовото дело. Каквото бил сторил за Павел, той 
го сторил заради Христа. Той приел да служи на Павел защото е вярвал, че такава е 
била Христовата воля, и че е било за доброто на Христовото дело. – Той дойде 
близо до смърт. Златоуст и всичките Гръцки тълкуватели разбират това да се 
отнася за опасността от гонение, на която Епафридит се е изложил с отиването си в 
Рим, но може да се загатва само за опасната болест, на която той е бил изложен. – 
За да допълни липсата106, и пр. Не “недостатъкът на вашия подарък”, като че 
Павел се е оплаквал защо не му са изпратили по-голям подарък, но, “недостатъкът 
на лични услуги”. Болеста не е била причинена от донасянето на подаръка, но от 
стоене да услужи на Павел. Това не предполага някакъв укор на филипяните. 
Понеже са били твърде далеч от Павел те не са можали да му услужат, колкото и да 
са желаели да сторят това, а Епафродит е направил това, което те не са могли да 
сторят. 

 
------------------------------------------- 

  
 
Ст. 1. При това (Цгр.).107. Гръцкото изречение, което е преведено “при 

това”, често се употребява от Павел, за да въведе заключението на посланията му, и 
е същото, което е преведено “най-после” в 2Сол. 3:1. Понеже толкова много от 
посланието още следва, не е добре да го преведем “най-после” тук, но това можем 
да обясним като кажем, че Павел се е увлекъл и продължил посланието си. – 
Радвайте се в Господа.  Нека радостта ви да не бъде такава празна и 
незадоволителна радост, каквато земните работи могат да дадът, но истинната 
радост, която произхожда от любовта, общението, и обещанията на Христа, “в 
когото”, казва Златоуст, “самите скърби причиняват радост”. – За мене не е 
досадно да ви пиша, и пр. Има различни мнения за значението на “все същото”. 
Златоуст и някои други го отнасят на следващото предпазване от лъжливи учители, 
а повечето нови критици го отнасят на “радвайте се в Господа”, за което един 
казва, “То е основата на цялото послание”. Но защо Павел употребява думата 
“досадно”? Калвин казва, че той говори за устно предание, и че значението на 
думите му е, че не е досадно за него да пише това, което често им е заповядвал 
устно. Но не се вижда да има възражение да го разберем за многото случаи, в които 
радването се споменава в това послание. Виж. гл. 1:4,18, 2:17,18, 4:10. – А за вас е 
безопасно. Тази духовна радост ще им бъде най-добрата защита против 
заблуждение и изкушение. 

Ст. 2. Пазете се от псетата (Цгр.)108. Като им заповядва да се радват в 
Господа, той сега ги предпазва от тези, които се радват, не в Христа, но “в плътта”. 

                                                           
106 Цгр. “да допълни недостатъкът на вашите към мене услуги” 
107 Вместо РИ: “впрочем” 
108 В Цгр. ст. 2 е: “Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото 
обрязване” 
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Това радване не беше “безопасно”. Имената в този стих се отнасят всички за същия 
клас – поддържниците на обредния закон учители. “Псета” в устата на евреите ще 
рече “мръсни човеци” и те употребяваха думата за всички езичници, което е 
накарало Златоуст да каже за тези поддържници на обредния закон, “Като 
езичниците те са били отчуждени и от Бога и от Христа”. – Злите работници е 
също като “лукави работници” в 2Кор. 11:13. Те са работили, но за зло, а не за 
добро. – Лъжливото обрязване (Цгр.). Тази дума идва от същия корен на гръцки 
както и “обрязване”; и Павел нарочно я употребява, за да покаже, че каквото те са 
правели не е било истинно обрязване, но просто безполезно рязане на плътта. 
Златоуст казва, “Те не правят нио друго освен да накълцват плътта”. Павел не би 
употребил тази презрителна дума за Старо-Заветното обрязване, нито за 
обрязването на евреите в новата наредба, защото той сам е обрязал Тимотей (Д.А. 
16:3). Но да се обрязват езичниците и да се подучват да се осланят само на 
обредите на закона за спасение беше толкова опасно, и толкова съсипително за 
евангелието, че той всякога силно се е протилил на това. 

Ст. 3. Защото ние сме обрязаните. Причината, поради която е употребил 
думата “лъжливо обрязване”, е че истинното обрязване са тези, чиито сърца са 
обрязани, било, че са обрязани телесно или не. Даже в Старо-Заветната наредба, 
обрязването, макар и да било задължително за всички, не принасяло духовна полза 
ако не се е придружавало с вътрешно отсичане на грехът от сърцето. – Които с 
Божия Дух109, и пр., - а не само с външни обреди. Някои учени тълкуватели 
разбират, че това се отнася за Св. Дух, т.е., “Ние служим Богу чрез Св. Дух”, но 
другото разяснение се вижда  да се съгласява най-добре с мисълта на това място. – 
И се хвалим с Христа Исуса. Виж. ст. 1. Как Павел се е хвалил с Христа, той 
показва няколко стиха по-долу. – И не уповаваме на плътта110. “Плът” тука значи 
не само обрязване, но всичко що е външно и обредно. 

Ст. 4. При все че аз мога, и пр. Като осъжда така “плътта”, Павел не се 
движи от завист към онези, които се наслаждават на тези външни преимущества, 
заото той ги е притежавал всичките. Той има толкова право да се хвали, колкото и 
най-гордите поддържници на обредния закон могат да имат, но той не ги 
подражава. Ако някой езичник да беше писал, както Павел, подбужденията му 
може да са били подозрителни, но когато Павел се отрича от всичките си 
преимущества от обредния закон, принудени сме да приемем, че той е искрен. 

Ст. 5. Бидейки обрязан в осмия ден. Това беше според Мойсеевия закон 
(Лев. 12:3); и с това Павел показва, че е същински и родом евреин, а не прозелит, 
който се е обрязал, когато е бил възрастен. – От Израилевия род. Това показва, че 
той не е произлезъл от някой прозелит от предишно поколение, но че е можал да си 
води рода от самия Яков, т.е., от толкова старо време, колкото кой да е евреин. – 
От Вениаминовото племе, - от едно от двете племена, които не отстъпиха от 
религията на Йеова. – Евреин от евреи. Както предишните две изречения се 
отнасят за народ и племе, така това се отнася за фамилия. Родителите му и 
праотците му въобще са били от чиста еврейска кръв. Златоуст мосли, че се отнася 
и за езика, понеже Павел е можал да говори еврейски. – Досежно закона, и пр. 
Предишните две изречения показват Павловата чиста порода, а този и следващите 
                                                           
109 Цгр. “Които духом служим Богу” 
110 Цгр. “И уверението ни не е на плътта” 
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две показват личните му религиозни отличителни черти. Фарисеите бяха най-
строгата Еврейска секта, които не се задоволяваха само с пазенето на целия 
Мойсеев обреден закон, но притуряха и много предания, които считаха за еднакво 
задължителни. 

Ст. 6. По ревност, и пр. Толкова ревностен е бил за Еврейската вяра, че е 
преследвал тия евреи, които са ставали християни. Това, което той другаде нарича 
най-голям грях на живота си (1Тим. 1:13), той споменава тука защото в очите на 
юдеите то трябва да е било причина за хвалба. – По правдата, и пр. Той е бил 
непорочен относително правдата, която произхожда от пазене на заповедите, т.е., в 
очите на хората. Никой не е пазил закона по-верно от него; и ако да можеше човек 
да се спаси по този начин, Павел щеше да се спаси. Но при все това, той се е считал 
за най-голям грешник пред очите на Бога. 

Ст. 7. Но това, и пр., т.е., външните преимущества споменати в предишните 
стихове. Те бяха придобиване за Павел преди похристиянчването му, защото те му 
увеличаваха влиянието и честта между сънародниците му, тъй щото е имал доста 
основна надежда да е един от най-първите им мъже. – Като загуба го счетох, и пр. 
Сами по себе си те не са били “загуба”, но само защото са го отстранявали от 
Христа. Тези преимущества на племе и религиозна ревност го заслепяваха да не 
вижда доказателството на християнството, докато не се чудесно убеди в 
истинността му. “За Христа” се разяснява по-напълно в следващия стих. 

Ст. 8. Този е славен стих, и ни показва твърде впечатлително несветския и 
посветен дух на апостола. – А още всичко считам, и пр. Разликата между този и 
предишния стих се намира във времето на глагола. Той е считал всичко за загуба, 
когато най-напред е приел Христа; и многогодишната му опитност от радостите и 
страданията на Християнския живот не му е изменила мнението. Тълкувателите 
въобще мислят, че “всичкото” тука значи съото, каквото значи “това което” в 
предишния стих; и старият Сирски и Коптски преводи казват “всички тези неща”. 
Но ако вземем думите в най-обширния им смисъл, те не прекаляват чувството на 
апостола. Ако богатство, спокойствие, и слава биха могли да го отстраняват от 
Христа, той би ги считал за загуба. – Заради това превъзходно нещо, и пр. Това, 
което надминава по важност всички тези външни неща е познаването на Христа; и 
това познаване може да се придобие само ако сме готови да жертваме всичко за 
него. Жертването не се изисква всякога, но готовността се изисква. Ако началникът 
беше се показал готов да продаде всичко според както Христос му беше казал, 
Христос можеше да го възпре да не стори това, както Бог възпря Авраам да не 
заколи Исаак. “Превъзходството” се намира в предмета на познаването; защото да 
познаем по опитност Исуса за Спасител, Пример, Покровител, и Приятел е най-
голямата радост на света. За да покаже колко Исус е драгоценен за него, апостолът 
го нарича “моя Господ Христос Исус”. – За Когото изгубих, и пр. За да придобие 
Христа, Павел е отритнал всичко – чест, богатство, безопасност, фамилия и народ, 
и всичко друго, което хората считат за мило и драго. Наистина религията му му е 
сторила много скъпо! – Считам всичко, и пр. Павел не е тъжил за загубата на тези 
неща. Не сами по себе си, но в сравнение с Христа, те са били “измет”. – Само 
Христа да придобия. Според един тълкувател това ще рече “да се докопаме за 
Христа, да го приемем в сърцето си, и така да го направим да стане наш и ние 
негови, щото да се съединим с него като наша Глава, да се съпружим с него като 
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наш Съпруг, да се съхраним от него като наша Храна, да се присадим у него като 
наш Ствол, и да се основем на него като наша Основа”. 

Ст. 9. И да се намеря в Него, т.е., тъй живо да бъда съединен с него ото в 
окото на Божията правда да бъда едно с него, той да поднесе моите грехове, аз да 
се облека в Неговата правда. – Без да имам за своя, и пр., - да не съм принуден да 
завися от моята си правда, която бих придобил със съвършеното си покорство на 
закона. – Но оная, която е, и пр., - тая правда, която се придобива от вярване в 
Христа като наш Спасител. Павел разяснява тази “правда” по-ясно в посланията 
към Римляните и Галатяните. Вярата макар и да се вмени за правда не е сама по 
себе си правда, но е средство, чрез което се приема правда от Христа, или, както е 
казал някой, е ръката, която протягаме, за да я хванем. – Правдата, която е от 
Бога, и пр. Тя не е наша, изработена от наши усилия, но е приготвена и дадена от 
Бога, макар и да се приема с вяра. 

Ст. 10. За да позная Него. Това е следствието или целта на намерванието ни 
в Христа. Общение и съединение с него ще ни кара да се запознаем по-напълно с 
него. Това запознаване не е просто умственно, но практично, и се разяснява по-
напълно от следващите изречения. – Силата на Неговото възкресение, - не силата 
Божия, която се прояви в Христовото възкресение, но духовното действие, което 
това възкресение има. Това действие е разнообразно и славно. Като необходимо 
осъвършенстване на Христовото дело на земята то осигурява на вярващите 
настоящето им съвършенно оправдание, потвърждава им всичките истини на 
евангелието, утешава ги във всички тъги, и е залог на тяхното славно възкресение, 
на възтържествуването им над всички неприятели, и на участието им в славата на 
Господаря им. – И общението111, и пр. Това трябва да се разбере за външно и 
действително страдание, пиене от чашата, която той е пил. Само тези могат да 
участват в превъзвишението на Христа, които участват в страданията му. Фактът, 
че и Христос е бил презрян и преследван ще услади презрението и преследването, 
понеже Павел ще бъде във всичко като Господа си. – Съобразуван, и пр. Не че той 
трябва без друго да умре с такава смърт, с каквато Христос е умрял, но че той ще е 
постоянно в опасност да умре насилственна смърт като него. 

Ст. 11. Дано всякак, и пр. Целта, към която Павел се стреми, като чувствува 
силата на Христовото възкресение и участвува в страданията му, беше да участвува 
в славното възкресение на вярващите, описано в 1Сол. 4:13-16. Той постоянно е 
гледал на това славно скончание, както този който е тичал в попрището е гледал на 
наградата към където е тичал. Възкресението на вярващите, било че дошло преди 
възкресението на злите или не, се различава от него по това, че характерът и 
съдбата на телата на спасените не ще приличат никак на характера и съдбата на 
телата на погиналите. 

В този стих Павел говори като че ли в това си старание той може да успее, и 
може да не успее, но този начин на говорене трябва да се отдаде повечето на 
скромност, а не на съмнение. Той беше уверен, че ще се спаси, и в гл. 1:21 на това 
послание безусловно казва, че смъртта за него е придобивка. 

Ст. 12. Не че съм, и пр. В този и в двата следващи стиха апостолът си има на 
ум надпреварването; и ако помним това, лесно ще можем да разберем това, което 
казва. Целта му е да не им даде повод да му претълкуват мисълта, да не би да си 
                                                           
111 Цгр. “и участието” 
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помислят, че като ги съветва в гл. 2:3 да имат другите по-горни от себе си, той сам 
притезава да е не само по-добър от другите, но и съвършенно непорочен. Кое е 
допълнение на глагола “съм достигнал”? Някои казват, “възкресението”, като се 
оснавават на 2Тим. 2:17, където Павел споменава някои, които са мислили, че 
възкресението се е било минало вече. Но в предишният стих той представя 
възкресението като бъдеще; и това разяснение се поддържа от малцина. Теодорит и 
други казват, че е “Христос”, или “познаването на Христа”, споменато в ст. 8, което 
Павел не е бил достигнал. Познаването му на любовта и благодатта на Христа е 
било още несъвършенно. Но Златоуст и мнозина нови тълкуватели подразбират 
думата “награда”. Павел се е стараел за наградата, но не я беше придобил. – Иили 
че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, и пр. Макар и да не е спечелил 
още наградата, той следва да върви напред и да се приближава до нея от минута на 
минута, и ще продължава да прави така, докато я вземе. – Понеже и аз бидох, и пр. 
Когато Павел станал християнин, Христос го обзел за да го направи способен да 
придобие наградата, за която се надпреварвал. Павел е имал надежда в този факт. 
Христос се беше нагърбил да го спаси, беше го хванал, когато той е бил яростен 
гонител, и го беше опътил в тесния път; и той беше уверен, че това Христово дело 
щеше най-после да се увенчае с успех. 

Ст. 13. Братя, аз не считам, и пр. Това е по-напрегнато повторение, на 
каквото е казал; и думата “аз” е изразителна, като да беше казал, “Каквото и да 
мислят другите за себе си, аз за мене си не мисля, че съм достигнал до 
съвършенство”. – Но едно, и пр. Като е тичал в Християнското поприще Павловият 
ум не се развличал от много противоположни желания и намерения, но имало е 
едно нещо, което всякога го е занимавало. – Забравям задното, и пр. Този, който 
тича не се обръща назад да види колко място е изтичал, но гледа отпреде си, за да 
види колко му остава още да тича. Така е правил и Павел в Християнското 
поприще. Той не се е спирал да мисли до какво достигнал и да се радва на това или 
да се хвали с това, защото тогава той не щеше да може да се упражнява както 
трябва, за да извърши щото е оставало. Златоуст казва, “Ние не гледаме колко 
доброта сме придобили, но колко още ни остава да придобием”. Разбира се, че 
Павел не иска да каже, че той никога не е поглеждал назад на миналата си 
опитност. Това би било извънредно полезно, защото то го би накарало да се 
изпълни с признателност на Бога за милостта Му, и със смиренност за греховете си. 
Но той е гледал назад, не за да намери причини да се спре и се нарадва на това, 
което е сторил, но за да върви напред чак до краят. 

Ст. 14. Пускам се към прицелната точка112, т.е., целта, която е поставена 
на края на попрището, която в Християнското поприще, е небесно съвършенство. – 
За наградата, и пр. Това е бъдеща вечна слава, наречена в 1Кор. 9:25 “ненец 
нетленен”, а в 1Пет. 5:4, “венец на славата, който не повехва”. Бог го беше призвал, 
за да придобие тая награда; и за това той тука употребява думата “призвание”, не за 
апостолството си, но за призванието си за спасение. Нарича се “горно призвание”, 
защото е било призвание на небето и на безкрайна чистота и щастие. Изречението 
“небесно звание”  в Евр. 3:1, има същото значение. Призванието е дошло “от Бога”, 
и се основава на това, което “Христос Исус” е направил, и се послушва само от 
тези, които са “в Христа Исуса”. 
                                                           
112 Цгр. “Тичам към целта” 
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Ст. 15. И тъй, и пр. Думата “съвършенни” тук се употребява в различен 
смисъл от какъвто има в стих 12, защото, като е казал, че не е съвършен, той не би 
изведнъж казал, че той и други са съвършенни. Той може наистина да говори така 
иронично, - “Вие, които се мислите за съвършенни”, но не само първото лице на 
глагола, но духът на целия стих и на посланието, е против това предположение, и 
не е имало нужда да говори иронично на своите възлюбени филипяни. Очевидно е, 
че Павел тука говори нежно и ревностно. Думата “съвършенни” се употребява, 
както се случва често в Павловите послания, да означи тези, които са сравнително 
узрели и напреднали в Християнския живот, - тези които са наистина искренни, и 
ревностно се стараят да се усъвършенстват. – Нека мислим така, -да имат умът, 
който той е описал от 7-и стих насам, ум който ще ги накара да считат всичко 
загуба за Христа, и да се стремят да придобият небесната награда. – И ако 
мислите, и пр., - ако относително някоя точка на поведение вашите мнения се 
различават от мненията, които съм изказал. От връзката на мисълта става явно, че 
както Златоуст казва, “той не говори за учения, на за съвършен живот”, и се 
подразбира, че в основни работи не са се различавали. Може Павел да е имал на ум 
някоя особенна грешка в поведението им, но ние не знаем що за грешка е било. – 
Бог ще ви открие и него. Това показва, че какъвто недостатък и да са имали 
филипяните, то е било по незнание, а не по своеволие. Те съзнателно не са 
съгрешили, но са били заблудени; и Духът ще ги избави от това заблуждение. Виж. 
Еф. 1:17. 

Ст. 16. Само нека, и пр. Той не иска да им наложи еднообразие въпреки 
убеждунията им; и какво еднообразие би било глупаво и дне както и тогава. Твърде 
е желателно щото всички християни да бъдат съединени, но това не може да се 
постигне освен чрез освещението на Духа, който открива истината на всички. Но 
до колкото убежденията са еднакви, трябва да има и единство. Ако двама 
християни са съгласни върху всяка същественна истина, но се различават относно 
начина на кръщение или на църковно управление, няма нужда единият или другият 
да си жертвува мненията за тези неща; но ако и да се различават приятелски, те 
трябва да чувствуват и покажат на света, че в същественни точки те са едно. Най-
голямо проклятие за църквата е било, че като оставят на страна многото точки в 
които са едно, християните са преувеличили важността на точки, в които се 
различават, и поради това са се гледали едни други като неприятели. Това живеене 
по същото правило се вижда да е условие за повече просвещение. Ако те вървят 
верно заедно до колкото нравственно преуспяване и познание са достигнали, Бог 
ще им открие истината относно точки, в които се различават. Ако църквата да беше 
следвала това правило, колко разпри щяха да се избегнат! Разбира се, че истината 
трябва да се защитава във всеки случай, и истинните християни не са призвани да 
се побратимяват с еретици, но няма причина защо тези, които са научени от същият 
Дух да не са същественно едно. Един от най-благонадежните знакове на 
настоящето столетие е растящото убеждение в тази истина. 

Ст. 17. Братя, бъдете всички подражатели на мене, и пр. Това е 
продължение на предишното увещание. В своето поведение, което описва в 
предишните стихове, той знаеше, че е следвал там където Божият Дух го е водил, а 
не се е водил по своята ограничена мъдрост; и за това им казва да го подражават, 
защото като сторят това те ще подражават Христа (виж. бел. на 1Кор. 4:16). Една от 
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причините защо той заемаше такава висока служба в църквата беше да може да 
даде пример, който да последват другите, “както”, Златоуст казва, “е нужно в пеене 
или в стана другите да подражават на началника на хорът или на генералът”. Ако е 
било опасно да се следва Павловият пример, това би показало, че той е недостоен 
да бъде апостол; и същото можем да кажем за сегашните църковни чиновници. – И 
внимавайте, и пр. Той може да загатва за Тимотей, Епафродит, и други учители, 
но по е вероятно, че във Филипи е имало доста хора с духовно настроение, които 
съвестно са се стараели да подражават примера на Павел. Макар и да не се знае 
положително, вероятно е, каквото Теодорит казва, че “той поучава, че има много 
другари в тази бодрост”. 

Ст. 18. Защото мнозина, и пр. Че увещанието да подражават Павел и други 
като него е било нужно се вижда от това, че мнозина дават противен пример, и 
филипяните са били изложени на опасността да се заблудят от тях. Апостолът 
разяснява напълно кои са те, но криво е да го разберем, както някои го разбират, че 
се тонася за поддръжниците на обредния закон учители, за които се говори в ст. 2. 
И те бяха неприятели на кръста, но по друг начин. Първоначалната църква е имало 
да се бори с два класа заблудени: (1) Юдействащите, които са учили, че спасението 
ни зависи от строгото пазене на обредния и нравственния закон; и (2) Тези, които 
изопачаваха началото на Християнската свобода, и поучаваха, че всичко е 
позволено на християнина, - да блудствува, да краде, или да прави каквото си иска; 
нищо не е грях за него. Без съмнение Павел говори тука за вторият клас. – За 
които, и пр. – може би устно, когато е бил с тях, или пък им е пращал известие по 
някого, когато му се е представял случай. – А сега, и пр. Като си помисли за 
ужасното бъдеще, което очаква такива заблудени, и за вредата, която правят на 
душите на другите, истинният християнин се разплаква, а пък плътският човек 
намира някакво си удоволствие като гледа греховете на другите. – Се обхождат 
като врагове, и пр., - не че отказвали учението на кръста, но че с поведението си 
отказват великото начало на самоотрицание, което Христос е поучавал, когато 
заповядал на човеците да си вземат кръста и да Го последват, и което е изложено 
по-напълно в Гал. 5:21, “А които са Христо, разпнали са плътта заедно със 
страстите и похотите й”. 

Ст. 19. Чиято сетнина е погибел, т.е., вечна смърт. Макар и да се казват, че 
са християни, това не им принася никаква полза, понеже те не живеят както 
християни хора трябва да живеят. – Чийто бог е коремът, - които гледат най-
много да задоволят скотските си прищевки, когато пак истинният християнин гледа 
най-много да служи на Бога. С други думи, те обичат и мислят за телата си, вместо 
да обичат бога и да мислят за Него. – И чието хвалене е в това, което е 
срамотно113. Те не само намираха удоволствие в работи, от които като християни 
трябваше да се срамуват, но и се хвалеха с тях. – Които дават ума си на земните 
неща. Това изказва целият им характер. Мислите им, желанията им, и старанията 
им са предадени на земята и на земните неща. Обхождането и делата им показват, 
че богатство, чест, и власт, които светът може да даде, са целта на най-голямото им 
честолюбие. Ако да бяха, напротив, истинни християни, те щяха да почувстват, че 
съкровището им е на небето, и щяха постоянно да се трудят да си увеличат 
съкровищата там, и да убедят и други да участват с тях в тези съкровища. 
                                                           
113 Цгр. “И славата им е в срамотните им работи” 
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Ст. 20. Защото нашето гражданство114, и пр. Думата “наше” се отнася за 
Павел и за тези, които следваха примера му, за които се споменава в ст. 17, и които 
той тука противопоставя на онези споменати в предишния стих. Те “мъдруват 
земните неща”, и вие не трябва да им подражавате, защото “сетнината им е 
погибел”. Ние, напротив, мъдруваме небесни неща, и сетнината ни е славно 
възкресение (виж. ст. 21); и за това вие можете безопасно да ни подражавате. Но 
вместо да каже, “Ние мъдруваме небесни неща”, Павел употребява по-силен израз, 
“нашето жителство”, или, както повечето нови тълкуватели предпочитат да го 
преведат, “Нашето гражданство е на небеса”. Какво влияние това чувство ще 
упражни върху живота им! Когато телом те ходят по земята, духом те ще бъдат 
повечето на небето, и ще се радват като си мислят, че наскоро ще стигнат в 
небесното си жилище; постоянно ще се стараят да се приготвят за това жилище; и 
във всеки въпрос, който може да се породи не ще се питат, “Кое ще увеличи 
светската ми печала?”, но “Кое ще увеличи скритото ми на небето съкровище”. 
Като едно тяло от отечестволюбиви изселници, те ще се трудят до колкото могат да 
следват даже тука на земята законите на небесното си отечество, като подражават 
любовта и чистотата, която го отличава. – Отгдето и очакваме Спасител115, и пр. 
Исус се беше възнесъл на небето с обещание, че ще се завърне пак; и тогавашните 
християни очаквали наскоро да се изпълни това обещание (виж. бел. на 1Кор. 1:7, 
15:51). Това очакване, макар и да не се изпълнило както те са се надявали, не е 
останало съвършенно несбъднато, защото Христос е идвал при всекиго от тях, 
когато е умирал, и същото приготовление, което би стъкмило човека за денят на 
възкресението стъкмява го тоже за смърт, и славата на последното състояние, 
макар и да е по-долна от славата, която идва след възкресението, надминава 
несъмнено най-високото ни понятие за небето. Но макар и да е отложено, второто 
пришествие на Христа без друго ще дойде, и християните трябва постоянно да го 
очакват. Думата “Спасител” показва като какъв Христос се очаква, т.е., Христос, 
който да извърши напълно делото на спасението като възкреси тялото. 

Ст. 21. Който ще преобрази нашето унищожено тяло. Той споменава това 
проявление на Христовата сила, за да ги предупреди против сластолюбивият живот 
на тези, които се споменават в ст. 18 и 19, - като да е казал, “Защо християнинът да 
прави търбухът си бог, когато той очаква Господа да дойде и промени униженото 
му тяло?”. Едва ли е право да отнесем това унижение изключително за страданията 
на тялото, както Златоуст прави, макар и да е вероятно, че тези телесни страдания 
се включват в това унижение заедно със слабостите, похотите, и ограниченията на 
тялото, и всичко, което показва унижението му. – За да стане съобразно, и пр., т.е., 
тялото което той има сега в прославеното си състояние. Както Христос, когато 
дойде у дома ни взе отгоре си унижено тяло като нашето, така и когато той ни 
заведе у дома си той ни дава славно тяло, подобно на това, което той е получил, 
когато се е възнесъл. Естеството на тази промяна се излага в 1Кор. 15:42-44, а 
начинът, по който ще стане – в 1Сол. 4:14-17. – По упражнението116, и пр. Калвин 
казва, че това изречение е притурено да премахне всяко съмнение. Великата 
промяна от “естественно тяло” в духовно тяло” не ще се извърши от някое конечно 
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същество, но от безконечната сила на Сина Божий. Колкото мъчно и да ни се види 
промяната, тя не е невъзможна за Всемогъщият. Последното предложение не значи 
само, че Исус може да покори всичко ако иска, но се отнася на това, което 
действително става, защото всичко ще се покори нему. Виж. 1Кор. 15:25,26. 

 
----------------------------------------------- 

 
 Ст. 1. Затова, и пр. Този стих трябва да се свърже с предишната глава, 

понеже е увещанието, с което Павел завършва последният й параграф. “Понеже 
имаме такова жилище на небето, и очакваме пришествието на Господа, затова 
стойте в Господа”. – Възлюбени, и пр. Думата “любезни” се повтаря на края на 
стихът. –“Многожелани”117, загатва за силното му желание да ги види. Един 
тълкувател казва, “В никое друго послание Павел не е употребил толкова много 
изражения на любов и похвала за читателите си”. – Моя радост и мой венец. В 
1Сол. 2:19, Павел казва, че тези, които той е похристиянчил ще му бъдат радостта и 
венецът в денят на Христовото славно пришествие, но тука той казва, че 
филипяните, които бяха негови духовни чада, са му причинили с набожността си 
радост и чест. – Стойте така, и пр., т.е., така както ви съветвам в предишните 
стихове. Той казва “в Господа”, защото напразно биха се опитали да стоят без 
помощта на Господа. 

Ст. 2. Моля Еводия, и пр. Те са били две жени, доста видни в църквата, и 
може би дяконици, макар и да не се знае точно. Нищо друго не знаем за тях освен, 
че се били скарали. Нито ни е казано за какво са се скарали, защото Павел не е 
искал да се впуска в тази разпря, нито да реши коя от тях има право и коя не, но 
понеже се моли и на двете, то показва, че и двете са били виновни. – Да бъдат 
единомислени118, и пр. Виж. бел. на гл. 2:2. – В Господа. Единството им трябваше 
да е Християнско единство, защото те и двете бяха в Христа, а Христос не бива да 
се дели. 

Ст. 3. Да! и тебе умолявам, искрени ми сътруднико. Кой е бил този негов 
сътрудник, не се знае. Най-вероятното мнение е, че това се отнася за главният 
пастир на църквата във Филипи; па възможно е, че Гръцката дума сюксугос 
(сизигос), която е преведена “сътрудник”, да е тука собственно име. 
Прилагателното искрени в такъв случай би съдържало едно нежно загатване за 
значението на името, като признава лицето за искрен сътрудник за евангелието. – 
Помагай на тия жени, т.е., на гореказаните две жени (ст. 2). – Защото се трудеха 
…. заедно с мене. Сам Павел спомага да ги примири като признава помощта, която 
е бил приел от тях. Понеже са били жени, разбира се, че те не са се подвизавали в 
проповядване, но са носили евангелието на своя пол, до когото апостолът не е 
можал да има свободен достъп. Вижда се, че тези, които най-първо са приели 
евангелието във Филипи са били жени. Виж. Д.А. 16:33. – И с Климента, и пр. 
Тези жени не са били единствените му помощници във Филипи, когато 
присъединение с апостола е било несъмнено опасно нещо, но е имало и други, и 
Павел е до толкова справедлив, че говори и за техните подвизи. Може би той 
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споменава и тях, за да усмири двете жени, като им напомня, че не са били само те 
верни. 

Според положителното твърдение на Ориген, повторено от Евсевий и от 
Йероним, този Климент е бил Климент Римски, когото Ириней от 2-й век 
споменава, че е бил 3-и епископ Римски, без обаче да го олицетвори с Климент, 
когото Павел споменава тука. Това може да е истина, понеже Филипи беше Римска 
колония. – Чиито имена, и пр., т.е., макар и да не им казвам имената, те не са 
забравени, защото Бог ги е записал. 

Ст. 4. Радвайте се всякога в Господа, и пр. Виж. бел. на гл. 3:1. Ако вземем 
пред вид обстоятелствата, в които апостолът се е намирал, този израз на радост, 
толкова пъти повтаряно в това послание, трябва да ни се види чудно, но когато си 
помислим за безкрайното щастие, което нему се е виждало толкова действително и 
наблизо, тази радост ни се вижда твърде естествена. За повторението “пак ще 
кажа”: Радвайте се”, Златоуст казва: Това е да ги насърчи и да им покаже, че който 
е в Господа той всякога се радва; и да е наскърбен, и да страда нещо, той всякога е 
радостен”. 

Ст. 5. Вашата кротост, и пр. Този, на когото сърцето е пълно със скръб е 
склонен да бъде намусен като другите, а пък радостният човек раздава сладост и 
светлост наоколо си. Те трябваше да проявят тая кротост във всеки случай и към 
всеки, - към философът, който ги е подигравал, към евреинът или езичникът, който 
ги е преследвал, и към своите братя християни. – Господ е близо. Това трябва да се 
счита за насърчение. “Търпете със сладост съпротивлението на вашите врагове, 
защото няма да ги търпите за дълго време, понеже Господ е близо, и Той ще накаже 
тях, а в с ще награди”. Изречението може да се свърже и с това, което идва подире 
му: “Господ е близо, за нищо недейте се грижи”. Златоуст предпочита това, а някои 
други тълкуватели мислят, че то се отнася и за това, което е отпреде му и за това, 
което е подире му, и служи като връзка между двете. Това изречение “Господ е 
близо”, се вижда да се отнася за Христовото второ пришествие, което тогавашната 
църква е считала за много наблизо, макар че никой не е знаел кога ще стане. Павел 
не казва кога ще дойде Господ; и, както сме забелязали на друго място, Той 
действително дохожда при всеки християнин при смъртта му, така че за всеки 
вярващ, във всеки век, пришествието Господно е близо. 

Ст. 6. Не се безпокойте за нищо119, т.е., никаква земна грижа да ви не 
утегчава. Това може да се разбере за какво и да е нещо, което може да утегчи умът 
на един християнин било поради него самия, или фамилията му, или другите. – Но 
във всяко нещо …. изказвайте, и пр. Не че Бог има нужда да му казваме нуждите 
си, но че ние трябва да чувстваме, че той е източник на всичко, което ни трябва. 
Молитвата очиства душата като я въздига по-горе от света, и я прави способна да 
получи добрите Божии дарове. “Какво влияние”, пита неверникът, “могат нашите 
слаби гласове да упражнят върху Бога, Който не се променя?”. Отговорът ни е, че 
те имат голямо действие върху нас, и произвеждат такава промяна в чувствата ни, 
че Бог може с право да ни даде работи, които Той можеше да не ни даде ако да не 
бяхме се молили. И ние трябва да се молим на Бога, не само за духовните нужди на 
душите си, но за всичко което ни интересува, защото Той толкова ни обича, че 
съчувствува с нас даже в най-простите работи, които ни интересуват. – С 
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благодарение. Благодарение трябва да бъде част от молитвите ни. Ако 
признателно си припомняме милости получени до сега, ние ще се приготвим да 
получим други нови.  

Ст. 7. И Божият мир, т.е., мирът, чийто творец е Бог. То не значи само да 
имат мир помежду си, нито само да се примирят с Бога, макар че това е основата, 
но то значи да бъдат свободни от грижа и скръб, което е противното на 
загрижеността, която се забранява в предишният стих. Можем да изразим 
значението на двата стиха така: “Недейте оставя грижи да ви притискат, но 
предайте се във всичко на Бога; и тогава Той ще ви изпълни сърцата с неизказан 
мир”. – Който никой ум не може да схване120. – който надминава всичко, което 
плътският човек някога е опитвал, или може да си въобрази. – Ще пази сърцата 
ви121, и пр. Вашите чувства и мисли ще бъдат мирни. Най-високото понятие, което 
светския човек има за мир е външен мир, когато той няма да се страхува от външно 
неприятелство и опасност. Много по-високо нещо е онзи вътрешен мир, който се 
основава на Божията сила и любов, и който не зависи от външни обстоятелства. 
Гонение, загуби, презрение, и болест не могат да повредят този мир, защото не 
могат да откъснат душата от Бога. Който има този мир, той е като пътник, който 
стои на върхът на някоя планина и гледа бурята, че върлува долу на полето, без 
обаче да го докачи. 

Ст. 8. Най-после, братя122. Тези увещания Павел завършва с общи съвети в 
този и следващите стихове, като да беше казал, “Относно неща, които не са 
включени в особенните увещания, които ви съм дал, аз ще ви дам следващите общи 
правила”. – Всичко, що е истинно. Това не значи само думи или учения, но всичко 
което е съобразно с нравственна истина. Относно това някой е казал, “Доброто 
всякога бива в същото време и истинно, а злото винаги бива неистинно”. – Що е 
честно, т.е., което заслужава да се почита. – Що е праведно, т.е., съобразно със 
закон и правда между човек и човек. – Що е чисто. Тука не се загатва за 
сношенията между двата пола, както някои тълкуватели мислят, но за всичко, което 
има нравственна чистота. –Що е любезно, - което придобива любов, или по само 
себе си, или по причина на разположението, което то показва в деецът, - като 
милост, самоотрицание, и пр. – Що е благодатно123, - това, което хората високо 
ценят или трябва да ценят. Такива неща, например, като учтивост и почитание на 
родителите се считат за добродетели почти във всичките страни, било християнски 
или нехристиянски. – Ако има нещо добродетелно124, и пр. Тези изречения се 
считат за приповторение на каквото е казал по-преди. Добродетел значи 
“нравственно превъзходство и действие”, а похвала означава “което е 
доброхвално”. Даже и на този свят добродетелта не е без похвала; и обикновенно 
тя се удобрява от сърцето даже, когато устните не я хвалят. Даже тези, които се 
подгаврят с доброто чувствуват в сърцето си че е нещо благородно. – Това 
зачитайте125, т.е., почитайте го. 

                                                           
120 В Цгр. фразата е: “който превъзхожда всеки ум” 
121 Цгр. “ще съхрани сърцата ви” 
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123 Цгр. “доброхвално” 
124 Цгр. “ако има някоя добродетел” 
125 Цгр. “това размишлявайте 
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Ст. 9. Това, което сте и научили, и пр. Павел им казва, че на всичките 
гореказани работи той ги е поучавал. Тълкувателите въобще разбират първите два 
глагола, “научили и приели”, да се отнасят за поучението му, а последните два, 
“чули и видели”, - за примера му, т.е., “каквото сте ме видели да правя, и каквото 
другите ви са казали за поведението ми”. Вместо да каже “това размишлявайте”, 
той тука казва, “това правете”, което показва, че размишление без правене не 
струва нищо. – И Бог на мира, и пр. Тук вместо “Божия мир”, както в ст. 7, е 
казано “Бог на мирът”. Сам Бог ще бъде с тях; и присъствието му ще ги изпълни с 
мир. Понеже Павел им посочва примера си, той говори от опитност. Той е знаел 
какво ще рече да има човек Бога в себе си. 

Ст. 10. Аз много се радвам, и пр. Подаръкът, който филипяните били 
изпратили на Павел му е причинил голяма радост, но Господ им е внушил да го 
изпратят, а това го е направило да бъде двойно признателен на Господа, (1) защото 
Той не забравил рабът си във време на нужда, но му изпратил помощ чрез 
филипяните, както бил изпратил храна на Илия с гарваните, и (2) защото Господ е 
още произвеждал добродетелта на щедрост в сърцата на филипяните, които Павел 
толкова е обичал. – Че сега най-после, и пр. Думата “процъфти” се отдава по право 
на растения, и значи “раззеленявам се пак”, или “израстявам нови младики”. И по-
преди филипяните са цъфтели с дарове на Павел, но за няколко време те са 
престанали. Както един тълкувател казва, “Имало е зимна пустотия, но сега 
пролетта е дошла пак”. Но грешката за това не беше в филипяните; и Павел 
внимателно отбягва да се покаже, че ги укорява, като казва, “за което, и пр.”. 
Обичта им за Павел и желанието им да му помагат не са се намалили никога, но 
обстоятелствата им не са били благоприятни. Златоуст мисли, че те са били 
оскъдни от пари, и за това не му били пращали подаръци. Може да е било така, но 
може и да е било просто по причина, че е било трудно да се сношават с Павел в 
Рим. 

Ст. 11. Не казвам това поради оскъдност, и пр. Той иска да им даде да 
разберат, че не се радва само защото телесните му нужди са били облекчени.. Той 
не казва, че не се намира в оскъдие, но че радостта му е произлезла от по-дълбока 
причина. – Защото се научих, и пр. Не е било боговдъхновението което го научило 
да бъде доволен, но както казва Теодорит, “ежедневната му опитност в посрещане 
на трудности”. Тази опитност го била научила, че нетърпението не струва, че Бог 
дава телесни мъки, за да ни спечелят духовна полза, и че той ще ни поддържа в тях, 
и когато му дойде времето, и по който начин той избере, ще ни избави от тях. Ако 
да не е имал това чувство на задоволство, Павел никога не би могъл да се радва 
толкова посред мъките си; и всички, които искат да придобият най-високо щастие 
на земята трябва да имат такова чувство. 

Ст. 12. Зная, и пр. Това разяснява предишната фраза. Той е знаел как да се 
унижи без да се отчае или роптае против Божието провидение; и, което е тъй също 
мъчно, той е знаел как да живее изобилно без да бъде горделив или да си даде 
сърцето в светски благости и да отмалее в ревността и старанията си за духовни 
неща. – Във всяко нещо, и пр. Опитността му е била толкова разнообразна, и той е 
бил така добре изучен в училището на Провидението, че се бил научил да търпи 
без роптание в каквото състояние и да се намирал. Глаголът “съм научен” в 
Гръцкият оригинал значи първобитно, “приемам се в някоя мистерия или 
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тайнство”, и предполага, че това нещо е било трудно да се научи – толкова трудно, 
наистина, че малцина го научават тъй съвършенно както Павел. И насърчително е 
за всички ни да знаем, че даже Павел е трябвало да го научи. Той не е бил 
естественно толкова търпелив и задоволен, но с Божията благодат той надвил 
естественните си чувства, а това могат стори и всички християни със същата 
благодат. – И да съм сит, и пр. Не само че е трудно човек да търпи както трябва 
тези противоположни състояния, но промяната от едно на друго е още по-трудно. 
Богатия и бедния може да се навикнат да търпят състоянието си като истинни 
християни, но от това не следва, че те могат да си разменят положението без да 
влязат в грях. Павел се бил научил да понася тази промяна. 

Ст. 13. За всичко имам сила126, и пр. Той е можал да стори не само 
споменатите работи, но и всичко което обстоятелствата му, т.е., Божията воля, са 
могли да изискват от него. Ако да се беше спрял тука, то можеше да ни се види 
надменно самохвалство, но той отрича всяка чест за себе си, и казва, “чрез Христа, 
и пр.”. Сам по себе си, той е бил така слаб както и другите хора, но той се бил 
научил да ходи в сила, която не е била негова, сир., силата Христова. Христос е 
източник на всяка духовна сила, и сам е казал, “Без Мене нищо не можете да 
сторите”, а пък Павел прибавя на това, че с Него всичко можем да сторим. Силата 
му е безконечна; и Той е обещал да ни даде всичката помощ, от която се нуждаем. 
“Доволно ти е моята благодат”. 

Ст. 14. Но сторихте добре, и пр. Калвин казва, “Той се страхува да не би да 
им се покаже със силният си език, че презира подаръкът им”. След като прочетат 
предишните стихове, те може да си помислят, че апостолът не уценява твърде 
много подаръкът им, защото оскъдност и изобилност е било все едно за него. За 
това той казва, че са сторили добре. Но той не е оценявал толкова паричната 
помощ, колкото съчувствието, което му били показали. “Скръбта ми” не се отнася 
само за телесните му оскъдности, но на всичките скръбни обстоятелства на 
затворът му; и в тях те са “взели участие” като са се показали съчувствителни. 

Ст. 15. А и вие, филипяни, и пр. Това не беше първи път дето филипяните 
му бяха помогнали, както те сами добре помнеха. – Почнах делото на 
благовестието, т.е., когато за първи път е било проповядвано във Филипи и Солун. 

Ст. 16. Защото и в Солун, и пр. Не само когато излязъл от Македония, но и 
по-преди, те почнали да му помагат, и му пратили два пъти помощ, когато бил в 
Солун. 

Ст. 17. Не че искам подаръка. Това, както първото изречение в ст. 11, се 
прибавя, за да се избегне неразбория. Калвин казва, “Той толкова хвали щедростта 
на филипяните, за да може да отстрани от себе си някое тайно подозрение в 
извънмерно лакомство”. – Но искам плода, и пр. Той се радва, не за своята си 
печалба, но за тяхната. Плодът на подаръкът им щеше да бъде онова бъдещо 
възнаграждение, което е било запазено за тях, защото са дали подарък от любов за 
Христа, който е казал, че и една чаша студена вода, дадена в името Му, няма да 
остане ненаградена. 

Ст. 18. Но получих всичко, и пр. Колкото за сумата на подаръкът им, Павел 
казва, че той му посрещнал нуждите, и му даже останало нещо повече, тъй щото не 
е искал нищо повече. Вероятно подаръкът им е бил щедър, но ако даже и да е бил 
                                                           
126 Цгр. “всичко мога” 
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малък, той се е бил научил да се задоволява с малко. Колко по-приятно е да 
помагаме на такива хора, отколкото да помагаме на тези, които никога не са 
доволни, но, колкото и да им дадем, казват в сърцето си, ако не с устата си, “Малко 
е”! – Благоуханна миризма, и пр. Тука подаръкът им се оприличава на 
благовонното кадило и благодарственното приношение на храмовата служба. 
Макар и да е бил пратен на Павел, той действително е бил даден на Христа, защото 
любов за Христа и желание да помогнем за успехът на Христовото дело ги 
подбудило да го дадът. За това подаръкът за Него е бил благоуханен, и приятна 
жертва. Не значи, че е бил умилостивителна жертва, защото приношенията за 
грехове в Старо-Заветната наредба са били всякога кръвни жертви, понеже “без 
кръвопролитие прощение не бива”. В Ново-Заветната наредба кръвни жертви няма, 
защото Христос е единственното съвършенно приношение за грехове, но всеки 
подарък даден заради Христа може да се счита за благодарственно приношение. 

Ст. 19. А моят Бог, и пр. Понеже подаръкът им е бил действително даден на 
Бога, и наградата им ще се даде от Него. Павел не е можал да им се отплати, но той 
се е радвал като е знаел, че има извънредно богат Отец на небето, който не ще ги 
остави невъзнаградени. Той ще им снабди нуждите, и светски и духовни. – Според 
Своето богатство, - по един начин подобаващ на богатството му. Това им загатва 
колко щедро те ще бъдат наградени. – В слава. Някои тълкуват това да е небесна 
слава, и мислят, че наградата ще се даде на онзи свят; други пък свързавт думата 
“слава” с “богатство”, т.е., славното богатство, което Бог притежава; а трети я 
свързват с “изпълни”, и го тълкуват да значи, “Той ще славно да изпълни всяка 
ваша нужда”. – В Христа Исуса127. Те ще получат това изпълнение поради 
съединението си с Исуса Христа, и от ръката Му. 

Ст. 20. А на нашия Бог, и пр. Апостолът си завършва посланието с 
въздаване хвала на Бога. “На нашия Бог и Отец”, т.е., на Този, който е и Бог и наш 
Отец. 

Ст. 21. Поздравете всеки светия. В други послания той често казва имената 
на тези, които поздравява, но тука не ги казва, - може би защото не е искал да 
пропусне някого, или ако речеше да ги поименува, той трябваше да поименува 
цялата община. За това казва, “Поздравете всеки светия”. – Братята, и пр., т.е., 
вътрешният кръг от християни, които са били по-близки с Павел. Това не 
противоречи на гл. 2:20. Макар и да не са били за пращане като пратеници, “той не 
се двоуми”, казва Златоуст, “да ги нарече братя”. 

Ст. 22. Всичките светии, и пр., т.е., всички други християни в Рим, освен 
тези които той нарече братя с него. – А особено тия, и пр. Те са били вероятно 
слуги на императора, и други служители в палата. Павел може да се е виждал с тях 
по-често, отколкото с другите християни в Рим, и затова праща нарочно 
поздравление от тях. Той е бил предаден на Преторианската стража (виж. бел. на 
гл. 1:13), част от която е стояла на лагер вътре в градските стени наблизо до 
Кесаревия палат; и ако Павел, както е вероятно, е бил с тази част от стражата, 
Кесаревите слуги ще са имали случай често пъти да се виждат с него. 

Ст. 23. Благодатта, и пр. Виж. бел. на последните благословения в 
предишните послания. Повечето стари ръкописи казват, “да бъде с вашия дух”; и 
Тишендорф и други критически издатели считат това за по-правилно четене. 
                                                           
127 Цгр. “чрез Христа Исуса” 
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Посланието на апостол Павел до 
Колосяните 

 
--------------- 

 
Въведение 

 
 

Колос е бил Фригийски град, разположен при един от притоците на реката 
Меандър. Близо до него са се намирали двата града Лаодикия и Йерапол, но най-
стар от тези три града е бил Колос. Той бил цветущ град няколко столетия преди 
Христа, но когато близоседните градове започнали да растът, той започнал да 
отпада. Неотдавна развалините му са били открити близо до сегашното село 
Хонасъ. 

В Колос са живели Филимон и робът му Онисим, и Архип и Епафраст, 
които били видни сътрудници на Павел. 

Някои настояват, че Павел е посетил Колос преди да напише това послание, 
макар че от Ф-м ст. 22, се вижда че той се надявал да го посети, когато го пуснали 
от затвор. Някои казват, че понеже Павел бил посетил два пъти Фригия (виж. Д.А. 
16:6, 18:23), не е за вярване, че той не се е отбил в такъв важен град като Колос, а 
най-вече когато Колос е бил на път от Ефес за Ефратската долина. Особенните 
поздравления в последната глава показват, че Павел е имал познайници там. Други 
пък, повечето днешни тълкуватели, заключават от гл. 2:1, че Павел не бил ходил в 
Колос. В отговор на доказателствата на другите тълкуватели, те казват (1) че във 
времето на Павел Колос не е бил важен град, и (2) че в Павловото време Римското 
правителство било откъснало града от Фригийската област и го присъединило към 
Азийската област. 

Мнозина са дошли до заключение от гл. 1:7, 4:12, че Епафрас бил 
основателят на църквата в Колос. 

Посланието било писано, когато Павел бил в затвор в Рим (гл. 4:18), около 
същото време, когато било писано и Посланието до Ефесяните; и и двете послания 
са били изпратени с Тихик. Кое от двете послания е било писано по-напред, 
положително не се знае, но повечето тълкуватели мислят, че Посланието към 
Колосяните е било писано по-напред. 

Във въведението на Посланието към Ефесяните ние зачекнахме въпроса за 
голямата прилика между двете послания, и за подозрението, причинено от тая 
прилика, че посланието е лъжовно. Надали има предмет разискван в Посланието 
към Ефесяните, който да не се разисква и в това към Колосяните в по-съкратена 
форма, но важният отдел в Колосяните в гл. 2:8-23 не се намира в Ефесяните. Един 
английски тълкувател намерил, като сравнил внимателно двете послания, че от 155 
стиха в Ефесяните, 78 съдържат изречения, които се намират и в Колосяните. Но 
тези прилики не са такива, каквито един фалшификатор (калпазанин) би направил, 
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но такива, каквито естественно се биха намерили в послания писани от Павел 
почти същевременно, и до църкви които са се намирали в еднакво състояние. 

Посланието към Колосяните, както и Посланието към Ефесяните, 
естественно се дели на две части. Първите две глави са повечето догматически или 
поучителни, а последните две са повечето практически. За очертание на мислите 
изложени в това послание, читателят може да се отнесе до разните въведения на 
разните глави. 

Главно съображение, което е накарало Павел да напише това послание е 
било, че ерес се била вмъкнала в църквата на Колос, а той се научил за това, 
вероятно от Епафрас и Онисим, които може да са го помолили да пише на една 
църква, която мнозина предполагат, той никога не бил посетил. Някои са на 
мнение, че е имало няколко еретични секти, но по-общоприетото мнение е, че 
имало само една секта, която проповядвала някаква си смес от Християнство, 
Юдейство, и Източна Философия. Тази секта била усвоила от Юдейството 
обрязване и почитане на Юдейски съботи и празници (гл. 2:16), а от Източната 
Философия – самоволно богослужение и аскетизъм (шкитийство) (гл. 2:18). Макар, 
че този особен вид ерес да не съществува вече, все пак хората са склонни да търсят 
мъдрост и святост вън от Христа; и затова от голяма и трайна важност са онези 
места в посланието, в които Павел поддържа, че Христос само е Глава на църквата. 

 
---------------------------------------- 

 
 

Тълкувание 
 

 
Ст. 1,2. Поздравление. 
Ст. 3-8. Апостолът благодари, че евангелието е дало такива духовни плодове 

между колосяните. 
Ст. 9-12. Той се моли за преуспяването им в знание и добри дела. 
Ст. 13-20. Залогът, че Бог ще отговори на молитвата е Христос, който се 

описва като Изкупител, Син Божий, Творец и Вседържител, Глава на Църквата, и 
Примирител на всички с Бога. 

Ст. 21-23. Самите колосяни са били изведени от езичеството и примирени 
чрез Христа. Те ще пребъдат така ако постоянстват във вярата на евангелието. 

Ст. 24-29. Павел беше апостол или благовестител на това евангелие; и 
въпреки страданията, които е търпял, той се е радвал на званието си, понеже е 
работел за успехът на евангелието. 

Ако направим едно сравнение, ще видим че първите 20 стиха на тази глава 
твърде съответствуват на първата глава на Ефесяните: ст. 21-23, съответствуват на 
Еф. 2:1-10; и ст. 24-29 на Еф. 3:1-12. 

Ст. 1,2. Поздравлението е почти буквално също с поздравлението в 
Ефесяните, само че тука Тимотей се споменава заедно с Павел. През първия си 
затвор Павел е бил доста свободен, и на приятелите му е било позволено да бъдат с 
него и да му прислужват. Макар и да не е прямо казано в Новия Завет, се вижда, че 
той после бил пуснат от затвор, и че доста време работел за евангелието между 
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този и втория си затвор, който е бил по-строг, защото той казва в 2Тим. 4:11, “Само 
Лука е при мене”. 

От това поздравление става явно, че Тимотей не е бил апостол, защото, ако 
да е бил, щеше да се каже “Павел и Тимотей, апостоли Исус Христови”, а пък тука 
Тимотей просто се нарича “брат Тимотей”. В предговорите на разните си послания 
Павел различно говори за себе си, но в почти всички той споменава, че е апостол. 
Виж. бел. на Еф. 1:1,2. 

Ст. 3,4. Благодарим на Бога, и пр. Виж. разяснението дадено на подобно 
изречение в Еф. 1:15,16. Павел постоянно се е молел за всичките църкви. Виж. Рим. 
1:9; 1Кор. 1:4; Фил. 1:4; 1Сол. 1:2. Той не е забравял и личните си Християни братя 
(2Тим. 1:3; Ф-м ст. 4). Когато гледаме колко много се трудел и работел, чудим се 
как е намирал време да се моли, а когато четем, че се е молел непрестанно, чудим 
се как е намирал време да работи. – Понеже чухме, т.е., от Епафрас. Това 
изречение, само по себе си, не доказва че Павел не е ходил никога в Колос, както 
подобно изречение в Еф. 1:15 не доказва, че той не е бил никога в Ефес. – Вашата 
вяра, и пр. Истинската религия ще рече да имаме право сърце спрямо Бога и 
човеците. Спрямо Бога тя е жива вяра, която обема любов и се изразява с дела на 
послушание. Спрямо човеците, особенно спрямо наши братя християни, тя е 
братолюбие, което се простира на всички светии. Истинни християни по някой път 
се виждат да се мразят един друг. Причината за това е, че от неразбранщина те се 
считат едни други за еретици или злодейци, но често пъти, отдолу под 
привременно охладяване и съпротивение се намира действителна любов. 

Ст. 5. По причина на …. за което се надяваме. Някои свързват това със ст. 
3, “Благодарим на Бога заради надеждата”, а други го свързват със ст. 4, “Любовта 
ви към всичките светии, поради надеждата, и пр.”, т.е., надеждата пазена за тях ги 
поощрява в любов към братята или светиите. Първото тълкувание ни се вижда да 
дава по-добър смисъл. “Надежда”128 тука означава това, за което се надяваме, както 
показва изречението, “която се пази за вас на небеса”. С последното изречение 
Павел може да е искал да предаде две идеи: (1) че осъществяването на надеждата 
ще стане в бъдеще, а не сега; и (2) че тази надежда се пази здраво. – За което сте 
чули. Те не са могли сами да намерят тази надежда, но са я приели чрез проповедта 
на евангелската истина. 

Ст. 6. Което дойде до вас, и пр. Това не значи, както някои тълкователи го 
тълкуват, че евангелието е било предназначено или пригодено за цел светъ, но 
трябва да се смята за хипербола (прекалено изречение). Евангелието е било тъй 
обширно разпространено, че Павел казва, че то “дойде във всичкий свет”, както и 
Матей казва, че цяла Юдея ходила да се кръщава от Йоан. – Принася плод, и пр. 
Това се отнася за вътрешен плод, споменат в Гал. 5:22,23. Всеки християнин расте 
в любов, радост, и пр. – Расте значи “се увеличава на брой”. След тези два глагола 
трябва да разберем “във всичкия свят”. Евангелското дърво расте във всеки климат 
и всяка земя, и навсякъде принася еднакъв благословен плод. Думите “и расте” ги 
няма в някои ръкописи, и някои тълкуватели са ги счели за неподлинни, понеже от 
двата глагола, “принася плод” е турено по-напред, но дърветата следват растът с 
години след като почнат да дават плод (срав. ст. 10), а в духовния свят Господ 
прибавя ежедневно на църквата си, когато християните продължават или 
                                                           
128 В Цгр. ст. 5 е: “Зарад надеждата, която се пази за вас на небеса ….” 
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постоянстват в учение и молитва (виж. Д.А. 2:42-47). – От деня, и пр., т.е., 
евангелието постоянно е принасяло плод у вас, от когато сте го чули. – Наистина 
познахте Божията, и пр., - “наистина сте я познали, а не както я изопачават 
лъжливите учители у вас”. 

Ст. 7. Както сте я и научили, и пр., т.е., сте научили евангелието наистина 
от него. Твърде е вероятно, както някои предполагат, че лъжливите учители са 
били говорили против Епафраст и проповядването му, а тука Павел удобрява, в 
качеството си на апостол, това проповядване. Епафрас е бил родом от Колос (гл. 
4:12); и този стих показва, че той е бил един от първите, ако не най-първия, който е 
проповядвал евангелието в Колос. Във Ф-м ст. 23, той се нарича Павлов съпленник. 
Някои са предположили, че Епафрас и Епафродит, който се споменава във Фил. 
2:25, са едно и също лице, но това е вероятно грешка. – Верен …. Служител, и пр., 
сир., който верно служи на Христа, и се труди да помогне на духовните ви нужди. 

Ст. 8. Който ни и извести за вашата любов в Духа. Любовта им за 
апостола и всичките светии не беше проста естественна обич, но любов, която Св. 
Дух бил породил в тях. 

Ст. 9. Затуй, т.е., защото слушаме, че имате такава вяра и любов. Духовният 
напредък, който колосяните бяха направили не накарал Павел да мисли, че те вече 
нямат нужда от молитвите му, но го накарал да се моли още повече за тях. – От 
деня, и пр. Срав. с Еф. 1:6. В 3-и стих той казва, че винаги се моли за тях. – Да се 
изпълните, и пр. Божията воля е правилото по което християнинът трябва да се 
води в изпълнение на длъжностите си; и понеже пътят на длъжността ни е и пътят 
на щастието ни, да знаем напълно какво Бог иска от нас ще рече да бъдем 
приготвени за съвършенно щастие. – Чрез пълна духовна мъдрост129, и пр., т.е., 
премъдрост и разумение, което Св. Дух ни дава, и което се касае до духовни неща. 
Ако има някоя разлика между двете думи тука, вижда се да е малка. Срав. с този 
стих Еф. 1:17-19. 

Ст. 10. Да се обхождате, и пр. За тази цел той иска те да се просветят, тъй 
щото да се обхождат по такъв начин, който ще прави чест на Христа, чието име те 
носят. – Да Му угаждате във всичко. Те трябва да се стремят да Му угаждат във 
всичко, а това те могат да сторят само ако познаят волята Му. 

Ст. 11. Подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно 
могъщество, и пр. Това показва и източника и степента на силата, за която той се е 
молел за тях. Бог е наистина източник на всяка физическа и умственна сила в света. 
Даже и силата на стихиите е от Бога, макар че той предпочита да упражнява тази 
сила чрез някои естественни закони. Но духовна сила идва спрямо от Него, и не 
може да се придобие освен ако душата припознае Него за източник. И силата, 
която Павел иска за тях е такава, каквато подобава на един безконечен източник, - 
сила, която напълно да отговаря на нуждите им. – Във всяко търпение (Цгр.)130, - 
такава сила, която ще ви укрепи, за да се покажете търпеливи във всяка изпитня, в 
гонение, и в изпълнението на всяка тежка длъжност. – С радост. Търпението не 
трябва да е с роптание, както на робът, когато върши омразна нему работа, която не 
смее да не извърши, но радостно търпение. Посред каквато и да е беда, радостта им 
в Бога и веселието им не трябва да отпадат. 
                                                           
129 Цгр. “във всяка премъдрост” 
130 Вместо РИ: “за да издържите, и пр.” 
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Ст. 12. Като благодарите, и пр. Това е друг начин, по който могат да ходят 
достойно Господу, като имат дух на благодарност. Този стих открива също така 
източника на онова радостно търпение, което предишният стих им препоръчва, т.е., 
надеждата на наследието ни. – Който ни удостои. Сами по себе си ние не сме били 
достойни за това наследие; и за това Бог ни е удостоил, първо, като ни е доставил 
достойнството на Сина Си Исуса, и, второ, като Духът Му ни очиства сърцата и ни 
прави достойни за съдружието на светиите. – Да участвуваме, и пр. Тука, както 
често пъти в Св. Писание, светлина значи святост и щастие. Тука се загатва за 
“царството Божие”, в което вярващите влизат, когато се обърнат към Бога, а не 
само за тези, които са вече влезли в небето. Но без съмнение Павел е имал на ум 
небесното жилище, което се оприличава на участие или наследие, в което всеки 
има своя си дял, както и Спасителя е казал: “В дома на Отца ми има жилища”, т.е., 
по едно жилище за всеки вярващ. Тука се загатва за Ханаанската земя, в която 
всеки израилтянин си е имал свое наследие. 

Ст. 13. Който ни избави, и пр. Това разяснява предишния стих. Властта на 
тъмнината, т.е., властта на грях и окаянност, представлява и вътрешното ни 
развращение и външното владичество на Сатана. Това е било власт, от която ние не 
бихме могли да избягаме, толкова силна и бодра е тя, но Бог ни е избавил. – И ни 
пресели в царството, и пр., - духовното царство, на което Христос е началник, и 
което трябва да разберем, може би, че обема и двете особенни значения, в които 
думата се употребява в Новия Завет: (1) Царството му на земята, сир. църквата; и 
(2) Славното Му небесно царство. “Пресели”131, означава в преносен смисъл, че 
сме били извадени от мястото, където гряг царува, и сме били пренесени в 
Христовото царство. 

Ст. 14. В Него имаме, и пр. Виж. бел. на Еф. 1:7. 
Ст. 15. В този и в следващите стихове Павел описва личността Христова, 

вероятно в противоположност на лъжливите учители в Колос, чиито поучения са 
отнемали от Христа достойнството Му. Този стих и стиховете Еф. 1:20-23 и Фил. 
2:6-11, са главните стихове, в които Павел описва личността на Христа. – Който е 
образ, и пр. Бог Отец е невидим. “Никое око не го е видяло, и не може да Го види”. 
Но Христос е Негова лика и прилика, и е еднакъв с Отца по естеството Си, 
свойствата Си, и вечността Си. Един гръцки писател е казал: “Синът е образ на 
Отца Си във всичко, само, че не е Отец”. Той е създал света; говорил е с Адам и 
Авраам; дал е закона на Мойсей; водил е и покровителствувал людете Си като 
“Ангел на Завета”; и по-късно е бил по-ясно откровен в новата наредба; и 
следователно той ни открива Божия характер. –  Първороден, и пр. Не е чудно, че 
арияните са считали този стих за доказателство на учението си, защото се вижда да 
поставя Христос в реда на сътворенията, но Това разяснение се оборва от 
следващия стих, дето делото на сътворението се приписва Нему, и от много други 
стихове. Значението на стиха е, че Христос е съществувал като единородния Син 
на Отца преди делото на сътворението да се е почнало, и следователно от века. 
“Твари” тука значи, не само човеци, но всички сътворени същества. В отношение 
на Отца, Христос се нарича “единороден”, но в отношение на другите чада Божий, 
той се казва “първороден”. Като Син, Той се нарича в Евр. 1:2, “наследник на 

                                                           
131 Цгр. “премести” 
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всичко”, т.е., Самодържавен Господар и Владетел на всичко. От тази гледна точка 
ние можем да приемем да четем изречението така: “над всите твари”. 

Ст. 16. Понеже чрез Него, и пр. Това доказва, което е казал по-преди. Той 
трябва да е съществувал преди сътворението, понеже Той е сътворил всичко. Както 
в Йн. 1:3, така и тука, сътворението се отдава на Христа най-безусловно. Глаголът 
“създавам” в Новия Завет винаги означава “правя нещо от нищо”, или “накарвам да 
съществува това, което не е било по-напред”. Думата “всичко” е неограничена; и, 
да не би да се разбере неправилно, сам Павел я определя както следва. – Което е на 
небесата, и пр., т.е., всичките звезди с жителите им, и всичката земя с всичко, 
което има по нея или е скрито под нея. –Видимото и невидимото. Между 
невидимите неща, които Христос е създал са и душите на човеците и тварите 
означени в следващите части на стиха. – Било престоли, и пр. Това означава 
различни степени от ангели, и може да включва и които са паднали, и които не са 
паднали (виж. бел. на Еф. 1:21). Те са били най-високите невидими твари; и ако 
Христос е създал тях, Той е създал и всичко, което е по-долу от тях. – Всичко чрез 
Него, - изразително повторение. –  И зарад него се създаде (Цгр.)132, за негово 
удоволствие, и за изявление на славата Му като се подчинява на управлението Му. 
Същото се казва и за бога в Рим. 11:36; и не може да има по-голямо доказателство, 
че Христос е божествен. 

Ст. 17. И Той е преди всичко. Това означава време, а не, както някои 
предполагат, достойнство. Павел не казва, че е бил създаден преди всичко, но че е 
преди всичко. Настоящето време “е” предполага, че за Бога миналото и бъдещето е 
като настояще. – И всичко чрез Него се сплотява133. Както властта Му е била 
нужна, за да се създаде всичко, така тя е нужна и да се поддържа всичко. Всичко от 
което Той си отдръпне ръката загива. А за да поддържа безбройните светове и 
твари Той трябва да е вездесъщ и всемогъщ. 

Ст. 18. В предишните стихове се обявява величието на Христа като Бог. С 
този стих Павел преминава на втората част на описанието си, и показва 
достойнството Му като Ходатай. – И глава на тялото. Срав. с Еф. 1:22. – Който е 
начатък (Цгр.)134. Той е начало или източник на всичко, но тука вероятно се 
загатва за новото създание. За църквата си нашия Господ е източник на нов живот, 
нова надежда, и ново щастие, които тя е получила. – Първороден от мъртвите. 
Други са били въздигнати от мъртвите, но пак са умирали. Двама са били 
възнесени без да умрат, но Той е бил първият, който е умрял, и после е възкръснал 
от мъртвите, и, без да умре пак, се е възнесъл на небето с прославено и безсмъртно 
тяло. – За да има първенство във всичко. Както Златоуст казва: “На всякъде 
пръв; пръв на небето, пръв в църквата, и пръв във възкресението”. “Всичко” трябва 
да се разбере в неограничен смисъл. В цялата вселена няма нищо което да не е под 
Христа, освен самия Отец. Виж. 1Кор. 15:27. 

Ст. 19. Защото Отец …. всели в Него, и пр. Този стих показва, че 
въплътения и разпънат Исус трябваше да има “първенството”. Читателят може да 
се почуди защо думата Отец е прибавена в превода, когато я няма в оригинала. 
Наистина, думата “пълнота” може да се вземе граматически за подлежаща на 

                                                           
132 В Цгр. края на ст. 16 е: “…. всичкото чрез него и зарад него се създаде” 
133 Цгр. “и всичко чрез него състои” 
134 Вместо РИ: “който е началникът” 
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глагола; и някои са превели стиха така, “В Него благоволи да се всели всичката 
пълнота”. Но в 20-и стих подразбираемото подлежащо се вижда да е Бог или Отец, 
и естественно е и двата стиха да имат същото подразбираемо подлежащо; и за това 
се оправдава прибавянето на думата Отец в 19-и стих. Пълнотата, за която се 
говори тука е същата която в гл. 2:9 се нарича “пълнота на божеството”, - пълнота 
от благодат и истина, премъдрост и любов, за която Йоан загатва като казва, “И 
всинца ние от Неговата пълнота приехме” (Йн. 1:16). 

Ст. 20. И чрез Него да примири, и пр. Отец е благоволил и това да извърши 
чрез Христа. Както му е поверил делото на всемирно създание (ст. 16), така му е 
поверил и делото на всемирно примирение. –  Като умири (Цгр.)135. “Умири” и 
“примири” значат същественно едно и също нещо: и двете подразбират по-
предишно отстранение. На гръцки е казано “кръвта на Неговия кръст”, но, разбира 
се, това значи кръвта, която Исус проля на кръста. Този кръст, опетнен с кръвта, 
която ни спасява, всякога се е помнел любезно от християните, и няма по-добър 
белег от него за християнството. Причините, поради които мнозина християни 
малко го употребяват е защото други позволяват, тъй да речем, кръстът да прикрие 
от очите им Този, Който е умрял на него. Ние не се кланяме нито на кръста, нито на 
престола Божий, но само на разпънатия Спасител и на Царя на царете, който седи 
на престола. – И земните и небесните. Срав. с Евр. 1:10. Това може да значи, че 
всички човеци, които са се примирили с Бога, било че са преминали вече на небето, 
или са още на земята, са били примирени чрез Христа. Но думата “всичко” в 
предишните стихове е неограничена; за това и тука не трябва да я ограничаваме без 
причина. Действието на жертвата на Вечния Син е безконечно и безгранично; и 
чрез тази жертва става примирение между Бога и тварите Му. Може да има някой 
начин, непознат на нас, по който даже непадналите ангели дължат непадането си на 
Христа. 

Ст. 21. И вас. В това всемирно примирение и вие колосяните сте участвали. 
– Които бяхте някога, и пр. Тука се дава на кратко едно описание на предишното 
им положение, което е описано по-пълно в Еф. 2:1-3,11,12. Виж. бел. на тези 
стихове. – Според помислите (Цгр.)136. Това означава, че отчуждението е било 
вътрешно. Те са били противни на Бога, не само по дела, но и по мисъл и чувство. – 
В злите си дела. Тази вътрешна вражда се е показала чрез дела на непослушание. 

Ст. 22. Примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло137. Като 
Христос умря, тялото Му стана средство за примирение. – Да ви представи пред 
Себе Си, и пр. Тази е целта на примирението. “Пред себе си” значи пред Отца. В 
Еф. 5:27, дето главната мисъл е съпружеското отношение между Христа и 
църквата, се казва че Христос я представлява на себе си. – Свети, непорочни и 
безупречни. Първите две се намират и в Еф. 1:4, 5:27. “безупречни” значи почти 
същото, каквото и “непорочни”, само че е по-изразително. 

Ст. 23. Ако останете138, и пр. Целта, спомената в предишното предложение 
може да се постигне ако те продължават да упражняват истинна вяра. – Основани, 
и пр., означава най-голяма твърдост, както “вкоренени и основани” в Евр. 3:17. – И 

                                                           
135 Вместо РИ: “въдвори мир” 
136 Вместо РИ: “и по разположение” 
137 Цгр. “Примири сега чрез тялото на Неговата плът” 
138 Цгр. “ако пребъдете” 
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твърди139, и пр. Тука се представя същото положение, само под друг вид. 
“Надеждата на евангелието “значи надеждата, която евангелието дава; и тая вяра и 
надежда отиват заедно. Ако се изгуби вярата, и истинната надежда ще се изгуби 
заедно с нея, макар че мнозина на които им липсва спасителна вяра имат лъжлива 
надежда. – В благовестието140, и пр. т.е., на всеки човек, понеже “под небесата” 
значи същото както и “на земята”, а човек е едничкото разумно създание на земята, 
и, за това, той само може да разбере евангелието, и то е сгодно само за него. В 
Павлово време евангелието не беше проповядвано на всичките хора, нито пък сега 
е проповядвано на всичките макар, че голям успех е бил направен в това 
отношение от тогава насам. Ние можем да вземем това за преувеличително 
изражение, както е “всичкия свят” в ст. 6; или пък то може да значи, че се 
проповядва свободно или безплатно на всичките, че е нарочено за всички, или че 
това е пророческо видение. Павел е предвидял, че евангелието ще се проповядва на 
всичките човеци, и тука той говори за това нещо като нещо свършено. – На което 
аз Павел, и пр. Виж. бел. на Еф. 3:7. Това изречение служи като въведение на 
останалата част на главата. 

Ст. 24. Сега се радвам, и пр. “Сега” е изразително. Сравнително лесно е 
било за Павел да се радва в страданията си когато е можал свободно да ходи от 
град в град, постоянно да образува нови църкви, и да се наслаждава с мнозината си 
признателни последователи. Но той не престанал да се радва и когато страданията 
му станали по-тежки, и стоял с години в затвор. Той не е търпял страданията 
особенно за колосяните; и за туй “вас” има по-широко значение. Той е теглил тези 
страдания за всичките християни, а най-вече за похристиянчените езичници. Ако 
Павел беше предпочел да се ограничи в проповядването си само на евреите, той 
щеше да избегне повечето си страдания, но Учителят му не го беше призовал за 
такава работа. – Допълням, и пр. Това е важно изречение, и разно се е тълкувало:  

(1) Някои мислят, че този стих доказва, че страданията Христови ни избавят 
от първобитния грях, и че епитимиите и страданията на християните ще бъдат 
умилостивение за техните действителни грехове и за греховете на другите. Тези, 
които са прочути като светии не само правят умилостивение за своите си грехове, 
но имат и излишък от достойнство, от което грешникът може да черпи. Те тълкуват 
в този смисъл този стих. Чрез заслугата на страданията си, Павел е запълнил 
каквото е липсвало в заслугата на Христовите страдания да бъдат умилостивение за 
нашите грехове, първоначални и действителни. Но това е толкова противно на 
целия тон на Павловите послания, които ни поучават ясно и изразително, че 
Христовите страдания само са достатъчни за спасение на всичките човеци, и че ние 
се спасяваме, не чрез делата или страданията си, но само чрез вяра в заслугите на 
Христовите страдания, така че ние трябва да прибегнем към друго тълкувание.  

(2) Един тълкувател го тълкува да значи, “И запълням това, което ми липсва, 
за да станат моите страдания равни на страданията, които Христос е претърпял”. 
Почти същото тълкувание се дава и от други, които казват, че значи “търпение на 
страдания подобни на страданията, които Христос е търпял”, и го сравняват с 
пиене от чашата Христова (Мт. 20:23). 

                                                           
139 Цгр. “и неподвижни” 
140 Цгр. “проповядваното” 
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(3) Други пък казват, че значи “мярката от скърби, които Христос ми е 
определил да понеса”. 

(4) Но Златоуст и мнозина нови тълкуватели поддържат, че тука се загатва 
за страданията, които Христос търпи в страдащата си църква. Каквото се прави на 
най-малкия ученик прави се на Христа (Мт. 25:40). Връзката между Него и 
църквата Му е толкова тясна, че в един смисъл нейните страдания са Негови 
страдания. Чрез страданията си Павел е спомогнал да запълни мярката определена 
за църквата. –  В моето тяло. Това се отнася за телесните му страдания. – Заради 
Неговото тяло, и пр. Бог изложил Павел на такива страдания заради църквата. 

Ст. 25. На която аз станах, и пр. И понеже е бил служител на църквата, 
падало му се е да страда заради църквата. – По Божията наредба141, и пр., т.е., 
според службата на духовен смотрител, която Бог ми е дал за вас езичници. Виж. 
Еф. 3:2-7. – Да проповядвам напълно, и пр. Павел навсякъде показва, че главната 
работа на смотрителството му е била да проповядва евангелието. Уви, че в толкова 
църкви толкова малко внимание се обръща на това средство на благодат! 

Ст. 26. Тайната, и пр. Това е тайната на спасение, а особенно, както 
следващият стих показва, на спасението на езичниците. Срав. с Еф. 3:5. Каквото 
там се казва да е открито на апостоли и пророци тука се казва да е открито на 
“неговите светии”. Чрез боговдъхновение Бог я открил на апостоли и пророци, а те 
я прогласили на всички християни. 

Ст. 27. На които Божията воля, и пр. Той е искал да им се яви тайната, и за 
това служителите му са я проповядвали. – Какво е богатството, и пр., т.е., колко 
извънредно славна е тая тайна. Виж. бел. на подобно изречение в Еф. 1:18. – 
Между езичниците. Славата на евангелието ще стане явна най-повече между 
езичниците, понеже ще се съпостави с тъмнината, в която те са се намирали по-
преди. – Сиреч, Христос между вас. Сам Христос беше тайната на спасение, която 
апостолите проповядваха; и те не Го проповядваха като Христос, който някога бил 
живял и умрял в Юдея, или който сега е на небето, но като пребиваващ между тях и 
в сърцата им. –  Надеждата на славата. Чрез страданията и смъртта си Христос 
турил основа на нашата надежда за слава, а чрез пребиванието си в нас той 
разпростира тази надежда в сърцата ни. 

Ст. 28. Него ние възгласяваме142. “Ние”, т.е., Павел и Тимотей, с 
апостолите и евангелистите. – Като съветваме всеки човек, и пр. Проповедта се 
отправя и на съвестта и на разума, защото хората са и грешни и невежи. Този който 
дава само наставителни или само поучителни проповеди пада в същата грешка, в 
която би паднал онзи лекар, който би дал само една частица от едно съставно 
лекарство. Поучението и наставлението трябва да се извлича от Св. Писание, за 
което Павел казва (2Тим. 3:16), че е “полезно за научаване, за обличение, за 
поправление, за наставление в правдата”. “Всеки човек” се потретва в този стих, 
вижда се като противоречие на онези поддържници на обредния закон, които 
поучавали, че то е само за евреите и за тези езичници, които се се придържали към 
Еврейските обреди. – С пълна мъдрост143. Начинът, по който те проповядвали 
бил, че те употребявали всички мъдри средства да поучават и назидават по-

                                                           
141 В Цгр. “по Божие смотрение” 
142 Цгр. “когото ние проповядваме” 
143 Цгр. “във всяка премъдрост” 
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успешно. Тази премъдрост се вижда в това, че Павел на всичките станал всичко 
(1Кор. 9:22). – Да представим. Това е било следствието, което Павел и 
сътрудниците му винаги са имали пред очи. Те са знаели, че за някои си те ще 
бъдат “ухание от смърт за смърт”, но те се трудели до колкото са могли тъй щото в 
последния ден да могат да представят всичките си слушатели съвършенни Богу, и 
то не с някое свое си съвършенство, но със съвършенство, което произлиза от 
Исуса Христа. 

Ст. 29. Затова се и трудя. За тази цел и аз се трудя по всеки начин. – Като 
се подвизавам, и пр. Но той не се трудел като се облягал на своята си сила, но се 
облягал на Христовата сила, която действувала в него. – Мощно144. Това вероятно 
се отнася и за чудотворната сила дадена на Павел, и за духовната сила на 
проповядването му. 

 
------------------------------------------ 

 
 
Тази глава има за цел да предпази колосяните от правдоподобните и 

прелъстителни поучения на лъжливите учители помежду им. 
Общото съдържание на главата е следното: 
Ст. 1-7. Страданията за църквата, за които говори в предишната глава, са 

били също страдания за колосяните и други които не са го виждали; и той желае да 
достигнат да познаят напълно Христа, и като избягват хитроумства, да ходят в 
Христа и да бъдат съзидани в Него. 

Ст. 8-15. Те трябва най-много да се пазят да не би лъжливата философия да 
ги отстрани от Христа, в когото почиват всичките Божии свойства, и в когото те са 
получили духовно обрязване, кръщение, и възкресение, и който, чрез кръста си, е 
надвил всичките им духовни врагове. 

Ст. 16-23. В тези стихове се поименуват особенни заблуждения, на които са 
били изложени, като напр., пазене на обреди, и телесни строги въздържания, които, 
макар и да се струват, че са добри външно, са били безполезни за тях, понеже те са 
били свързани с Христа, техния началник. 

Ст. 1. Защото желая, и пр. В последните стихове на предишната глава, той 
казва че е страдал и се е трудил за църквата. Колосяните биха си предположили 
естественно, че той има на ум онези църкви, в които той лично е бил работил, но 
тука той ги уверява, че е страдал и за тях, и ако те да знаеха колко много е страдал, 
те щяха да се убедят, че той ги обича. “Подвиг” се отнася повечето за вътрешно 
смущение или грижа, да не би да се увлекат в някоя ерес. – И за ония, които са в 
Лаодикия, - които вероятно са се намирали в опасност от същото лъжливо учение. 
– И за ония, които, и пр., т.е., всичките други християни в Йерапол и другите 
близки вам места, които, макар и да знаят за мене, както и аз знам за тях, не са ми 
лично познати. Този стих ни дава да разберем, че колосяните и лаодикийците не са 
били виждали Павел лично; и повечето тълкуватели така го разбират. Неколцина 
казват, че значи, “Грижата ми не е само за вас колосяните, с които съм се виждал, 
но и за тези, с които не съм се виждал”. 

                                                           
144 Цгр. “силно” 
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Ст. 2. За да се утешат сърцата им. Това е което Павел в “подвига” си е 
желаел и търсел за колосяните. Заобиколени от лъжливи учители, като са гледали 
някои да се увличат в заблуждение, и може би, като са имали самите те 
обезпокоителни съмнения, те са изали нужда от утеха. – Свързани заедно, и пр. 
Това съединение е средството, по което ще се утешат. Други съединения се 
основават на разни съображения, но сърцата се съединяват с любов само, и за 
християните тази любов обема любовта на всичките за Бога, и взаимното 
братолюбие, което произтича от нея. – За всяко обогатяване145. Това любовно 
съединение не само ги утешава, но има за цел да ги усъвършенства в духовно 
познание. Който няма любов, той не може да расте в никоя друга благодат. – Със 
съвършено проумяване. Това не значи “проумяване на всичко”, но както 
следващото изречение го разяснява, “съвършенно проумяване на онова, което е 
същественно за спасение”. Това проумяване не е просто умственно, то се достига 
чрез сърцата им, и им се съобщава от Св. Дух. – Да познаят. Това проумяване се 
казва тука да е “познание на тайната”, т.е., на начина на спасение, който на много 
места в Св. Писание се нарича “тайната”. Това се определя да е “тайната на Бога, и 
пр.”, понеже Отец, както и Син, е имал участие в делото на спасение. То е било 
нагласено в съветите на вечността; и когато дошло време за изпълнението му, Бог 
пратил Сина си в света, и съгласно с Божията воля Христос изпил горчивата чаша, 
която му била предложена в Гетсиманската градина на Голгота. Стари ръкописи се 
различават в четенето на последното изречение. Някои казват просто “тайната на 
Бога”, а пък други казват “тайната на Бога, на Христа”; и някои го тълкуват да 
значи “тайната на Бога, който е Христос”, а някои – “тайната на Бога, която тайна е 
Христос”. Последното е еднакво с гл. 1:27. Но което и да е правото четене, ние 
познаваме Бога само чрез Христа, тъй щото евангелието е откровение и на двамата. 

Ст. 3. В Когото, т.е., в Христа, или в тайната, която е Христос. – Са скрити 
всичките съкровища, и пр. Премъдростта и знанието се сравняват със съкровища 
от злато и сребро, които обикновенно се пазят в скрити и здрави места. Истинска 
премъдрост и знание са скрити от света, но се откриват на тия, които се обръщат 
към Господа; и колкото повече те преуспяват в Християнския живот, толкова по-
съвършенно тези неща им се откриват. По този начин Христос става наша 
премъдрост, и пр. Виж. бел. на 1Кор. 1:30 

Ст. 4. Това ви казвам, и пр. Павел желаел те да достигнат пълно познание 
на Христа, защото заблуждението, което “убедителните думи” на лъжливите им 
учители са разпространявали е отвръщало очите им от Христа, и ги поучавало да 
дирят премъдрост от друг източник. 

Ст. 5. Ако колосяните биха попитали защо Павел се интересува толкова от 
тях, и защо ги прудепреждава, ето отговора му, “Защото, ако и да не съм с вас, и 
пр.”. Той е мислел и милял за колосяните. Виж. 1Кор. 5:3. – И се радвам като 
гледам, и пр. Това се отнася за външното им състояние; и фигурата на изречение е 
заета от военно обучение, където всеки войник си знае мястото, и кому трябва да се 
подчинява. Така и колосяните в качеството си на членове на църквата 
представляваха ред и устройство. Виж. 1Кор. 14:10. Примерът на коринтяните е 
показал какво голямо зло е безредието. – И постоянството, и пр. Това беше 
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вътрешното им състояние. Макар и да е била изкушавана от лъжливи учители, 
църквата в Колос е била въобще непоколебима във вярата си. 

Ст. 6. И тъй, както сте приели, и пр., - от Епафрас и от другите ваши 
Християнски учители по-преди. Но “приели Христа” не значи “приели Христовото 
учение”, но “приели Христа за Спасител, пример, приятел, и за такъв, какъвто 
евангелието го представя”. – Така и се обхождайте в Него146. Имайте такива 
възгледи за Христа. Помнете, че духовният ви живот идва от Него, и че имате 
нужда от силата и правдата Му. 

Ст. 7. Вкоренени, и пр. Тези думи описват как трябва да ходят в Христа. 
Първата е заета от образа на дълбоко-вкоренено дърво, а втората от здание, което 
се гради; и те показват как постоянно растът тия, които “ходят в Христа”. “В Него” 
трябва да се разбере и с двете причастия; и ние трябва да гледаме на Христа като 
земята, в която корените се държат, и като здравата основа, върху която зданието 
стои. – Утвърждавани във вярата147, и пр. Това се прибавя, за да разясни 
предишната част на стиха. Тези, които за пръв път им донесли евангелието ги 
поучили да бъдат твърди във вярата си. – И изобилващи148, и пр. Те трябва не само 
да са твърди във вярата си, но и да преуспяват в нея, и в същото време да са 
благодарни за нея, и за големите истини, които са били научени да вярват. 

Ст. 8. Внимавайте да ви не заплени някой. Опасността, за която се загатва 
в ст. 4 тука се обявява по-ясно; и колосяните се предупреждават да се пазят от нея. 
– С философията, т.е., “с тази философия, която е празна измама”. Павел не 
осъжда тука без разбор всяка философия. Истинната умственна философия, която 
отбелязва фактите на умственната ни опитност, и от тях заключава за законите 
според които умът работи, е полезна и благородна наука. Философията, обаче, 
която Павел осъжда се основаваше на мечти, а не на факти, и навлизаше в едно 
поле, където философията си няма място. Божий характер и начинът на спасение са 
предмети на откровение, а не на философия. 

Каква точно е била тази философия, за която се говори тука се е доста много 
разисквало, но както загатнахме във въведението на посланието, тя е била вероятно 
смес отчасти Еврейска и отчасти езическа, - Александрийската философия, на 
която Филон е бил главен тълкувател, и която се трудела да съедини Старо-
Заветното откровение с Гръцката философия, присадена на християнството. – По 
човешко предание. Това се отнася за Еврейския елемент на философията, и ни 
дава да разберем, че новата секта била приела повечето човешките предания, които 
са били прибавени на Еврейската религия, а не истинната духовна идея на старата 
наредба. Виж. Мт. 15:2,3. – По първоначалните учения на света149, т.е., началата 
на не-Християнско учение, било еврейско или езическо. – А не по Христа. Сам 
Христос е бил и източник на всяко религиозно учение и свършекът към който то е 
водело. 

По-пълно описание на тази философия Павел дава в 16-и и следващите 
стихове, а в стиховете между този и 16-и стих, той показва, че Христос, чиято слава 
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тази нова ерес е помрачавала, съдържа в себе си всичко, което е нужно за 
спасението ни. 

Ст. 9. Защото в Него. Това ни указва причината защо трябва да отхвърлим 
всяко учение, което не е по Христа. – Обитава. Христос е съвършен Бог, защото в 
човешкото Му тяло обитава съвършенно божественно естество. Виж. бел. на гл. 
1:9. – Телесно. Това се вижда явно да значи, че Божеството е обитавало в тялото на 
Христос. Не е било някое свойство или някое произтечение от Сина Божий, което 
дошло и обитавало в Христовото тяло, но самото всемогъщо Слово (Йн. 1:1). 

Ст. 10. И вие имате пълнота в Него. Като сте в него, вие получавате всяка 
благодат, сила, и достойнство, които ви трябват, - имате всичко напълно, както 
клонът получава подпорка и храна и всичко, което му трябва от лозата, на която се 
намира. 

Ст. 11. В него, и пр. Лъжливите учители са учили, че имало нужда от 
обрязване, а Павел казва, “Чрез съединението си с Христа вие сте вече получили 
истинното обрязване, на което Еврейското обрязване беше само белег”. 
Превъзходството на това обрязване се показва в две особености: (1) от 
прилагателното “неръкотворно”. Буквалното обрязване беше човешко дело, но 
Християнското обрязване беше Божие дело; и (2) от израза, “и съблякохте 
греховното тяло”. В буквалното обрязване само незначителна частица от тялото се 
е отрязвала, но в “обрязването на сърцето”, греховете на старото естество са били 
всички отрязани, - цялото греховно тяло се е премахвало. – Чрез обрязването 
Христово (Цгр.)150, - не обрязването, което Христос получил, когато бил дете, но 
обрязването, което той осигурява за нас. 

Ст. 12. Погребани с Него151, и пр. Ако сравним това изречение с друго едно 
подобно изречение в Рим. 6:4, ние ще видим, че тука се говори за умиране към 
греха, и думата “погребани” означава съвършенна смърт, като да беше казал, 
“Относно греховете си вие сте умрели и погребани”. Ние сме спогребани с Христа, 
но не по същия начин. Той претърпя буквална смърт и погребение, и в следствие на 
това ние умряхме към греха. “Кръщение” тука се употребява вместо това, което 
означава. Не е самият обряд, който убива греха в нас, но подчинеността ни на 
Христа, и измиването от Св. Дух, които кръщението представлява. – В 
кръщението, в което бидохте и възкресени152, и пр., - от смъртта на греха. Виж. 
Еф. 2:6. – Чрез вяра, и пр. Божията сила действувала в това възкресение, а вярата е 
била средството, чрез което това действие е било издействувано в нас. 
Изречението, “който го възкреси, и пр.”, е прибавено като разяснение на Божията 
сила, и показва как ние сме повярвали. Ние видяхме, че той възкреси Христа, и за 
това вярваме, че той може да възкреси и нас от греха. 

Ст. 13. И вас. Тука той приспособява казаното на колосяните. Наистина и в 
предишните стихове се употребява второ лице, но то въобще се отнася за всички 
читатели. Тука в началото на фразата, “вас” е поставено за по-силно изражение. – 
Които бяхте мъртви чрез прегрешенията си. Виж. Еф. 2:1-5. – И 
необрязаното153, и пр. – като сте нямали нито външен белег, че принадлежите на 
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Божиите люде, нито вътрешното очищение, което обрязването е означавало. Виж. 
Еф. 2:11. – Съживи, и пр. Буквалното съживение на Христа беше нужно средство 
за духовното съживение, което вие сте приели. – Като прости, и пр. Тука 
апостолът внезапно започва да говори в първо лице, за да включи всички 
християни. Освен дето Бог ни е дал нов духовен живот, за да ни пази да не падаме в 
грях за напред, Той ни е и опростил миналите прегрешения. И това сме получили 
напълно, - “всичките наши престъпления” са простени. 

Ст. 14. И като изличи, и пр. Какъв беше записът с постановленията, който 
нашият Спасител изличи? Някои тълкуватели настояват, че е целият закон даден 
на Мойсей, обреден и нравствен, защото целият закон беше противен на нас и ни 
осъждаше. Но това противоречи на думите на Спасителя в Мт. 5:17, “Не дойдох да 
разруша, но да изпълня (закона)”. Ако сравним внимателно думата постановления 
тука със същата дума в Еф. 2:15, ще видим че тя, както там, така и тука, означава 
обредния закон. Виж. бел. на Еф. 2:15. Същото заключение можем да извадим от 
стих 16, където апостолът казва, “Да ви не осъжда никой за ядене или за пиене или 
за това, което се отнася до някой празник, и пр.”, и от ст. 20, където той осъжда 
тези, които биха се отрекли от свободата си като християни, и биха си останали 
подчинени на постановления. Наистина, там където апостолът казва, “Не сте под 
закон, но под благодат” (Рим. 6:14,15), и “Законът бе отслабнал чрез плътта” (Рим. 
8:3), той има на ум нравствения закон, но в тези места говори за заблуденото 
мнение, че от изпълнението на закона зависи правдата ни, и показва, че по този 
начин можем достигна нито оправдание, нито освещение. Законът не може нито да 
оправдае, нито да освети; той може само да осъди, защото всички са прегрешили. 
Но нравственият закон, като правило на живот, не се изменя; и за това безумно е да 
кажем, че той се унищожава или изтребва. Съгласно с Калвин и други по-
предосторожни тълкуватели, ние приемаме, че постановленията, за които се 
говори тука се отнасят за обредни постановления, - един хомот за който апостол 
Петър казва: “Нито отците ни, нито ние можехме да (го) носим” (Д.А. 15:10), - 
постановления, които бяха назначени за приготовление, и следователно бяха 
привременни, “установени до времето на поправянето” (Евр. 9:10). Христос 
освобождава людете си от тези постановления, и ги истребва и приковава на кръста 
си. 

Ст. 15. И като ограби154 началствата, и пр. Законът не беше единственото 
нещо “против нас”, понеже многобройни зли и силни същества са се трудили да ни 
погубят, но Христос и тях надви заради нас. “Началствата, и пр.”, без съмнение 
означава разните чинове паднали ангели. Виж. Еф. 6:12. Христос отне от тези 
неприятели оръжието им, и съвършенно им съсипа силата, тъй щото да не могат да 
повредят църквата. – Изведе ги на показ155, и пр. Както победител генерал, комуто 
Римският Сенат е постановявал триумф или тържественно шествие е водел след 
колесницата си пленените от него царе и князе, като позор за тях, а слава за него, 
така и Христос е извел тържественно победените сомнища на Сатана, посрамил ги 
с позор, и придобил безконечна слава пред очите на цял свят. – Чрез Него, т.е., 
чрез кръста. Неприятелите му са искали да го опозорят и да разбият плановете му, 
и затова са го умъртвили. Но смъртта му е била средството за славното му 
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възтържествуване. Наистина, тя беше средство за позор и поражение, - но за тях, а 
не за Него. 

Ст. 16. И тъй. Понеже, както се казва в стих 14, Христос е премахнал 
обредния закон, то и обредите му не са вече задължителни. –  Никой да ви не 
осъжда, и пр. Никой да не дръзне да реши за вас какво ще ядене или какво ще 
пиете, защото вие сте отговорни само пред Христа. Забраняването на някои видове 
ястия е било взето от Юдейството, но е било по-прекалено, отколкото в Мойсеевия 
закон, който е забранявал само да се ядът някои животни, така наречени нечисти, 
но не е казал нищо за питиетата, освен за Назиреите. Лъжливите учители в Колос 
решавали и за ядене и за пиене. 

В новия Завет никаква храна не се забранява, нито пък се определят дни 
кога можем да ядем това или онова. Ако някой намира, че постенето е средство за 
благодат, той трябва да си избере кога да пости; и ако той и събратята му 
християни изберат същия ден, за да се смирят заедно пред Бога, то ще бъде още по-
добре. Но добре е всеки да знае, че никоя божественна власт не ни налага да 
отделим някои дни от седмицата или от годината за пости. Ако някои не искат да 
постят през тези дни, те не са непокорни на Бога, а имат право да кажат, “Да ме не 
осъжда никой за ядене”. А всички трябва да се пазим и да не отдаваме спасително 
достойнство на постенето си, и по този начин да отнемем това достойнство от 
Христа. Същото можем да кажем и за питие. Ако някои християни се въздържат от 
силни питиета, то е защото ги считат за вредни, като отрова, а не защото е 
религиозен обред. – Или за нещо относно някой празник, т.е., трите велики 
годишни празници на евреите. Виж. Лев. гл. 23. – Или новолуние (Цгр.)156. И 
новолунията се смятаха за празници. Виж. Чис. 28:11-15. – Или събота157. Тези 
учители може да са изисквали да се тачи, освен Неделята, и Еврейската събота, и то 
с една строгост, която нашия Господ е показал, че не влиза в първоначалното 
учреждение на Денят за Почивка (Мк. 2:23-26). Духовноумните християни считат 
пазенето на този ден главно като преимущество. 

Ст. 17. Които са сянка, и пр. “Които” се отнася до всичките неща 
споменати в предишния стих. Павел тука употребява настоящо време, понеже той 
говори от гледна точка на Стария Завет, и счита Христа като да не е дошъл още. До 
като законът е бил задължителен, той е бил важен като сянка на бъдещето. – А 
тялото, и пр. Но истинското нещо, което е дало сянката, се намира в Христа; и 
понеже Христос е бил дошъл, сянката е станала вече непотребна. 

Ст. 18. Никой да ви не …. с измама, и пр. В гръцкия оригинал “с измама…. 
лиши от награда”, е една дума, която не се намира никъде другаде в Новия Завет. В 
първото си значение, думата се отнася на съдията в една борба, който, вместо да 
даде награда на този, комуто се пада, я е давал на другиго. Значението на 
изречението тука е, “Лъжливите учители, като ви отведат от Христа, нека не ви 
лишат от вашата награда”. Тая награда беше живот вечен, която във Фил. 3:14, се 
нарича “награда на горното от Бога призвание”, а Як. 1:12 “венецът на живота”. – 
Ангелослужение, или буквално, религия на ангели. Тертулиан го тълкува, че 
значи “религия за която те са претендирали, че им е била дадена от ангелите”. Но 
въобще хората са го разбирали да значи “служение или обожаване на ангели”. Но 
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даже ако на думата трескея се даде ограниченото значение служение, няма нищо в 
стиха, което да реши положително дали значи служение отдавано на ангели, или 
служение, което ангелите отдават на Бога. Но значението й не е толкова 
ограничено. Първоначалното й значение е религия като система, която обема 
вярване и действане, и включва обреди, тайнства, и суеверия. В този смисъл се 
среща в Д.А. 26:5, “най-точното учение на нашата вяра”. Второстепенното й 
значение е благочестие или набожност, както в Як. 1:26, “суетно е неговото 
благочестие”, сир., този който не обуздава езика си напразно притезава, че има 
благочестие. Някои привеждат гл. 14:27 от Премъдрост Соломонова като пример, 
където думата трескея се употребява в ограничения смисъл на служение или 
обожание. Но нищо не ни пречи да я разберем и в него стих, че значи религия. 
Писателят говори за тайнствата и обредите на идолопоклонството (ст. 15), а в ст. 27 
казва, че трескея на идоли е източник на всякакви злини, между, които споменава 
в ст. 28 лъжа, неправда, и клетвопрестъпление. В ст. 18 той употребява същата 
дума трескея в смисъл на “набожно чувство”. Въпросът не се решава с посочване, 
както някои тълкуватели правят, че хората в днешно и в старо време са се кланяли 
на ангели. Нито пък разяснението, което предлагаме тука е несъвместимо с по-
предишното споменаване на смиреномъдрие; защото във всеки век набожниците, 
били те евреи или езичници или християни, са се хвалели с извънредно 
смиреномъдрие, и са притезавали, че религията им е била ангелска религия, 
служението им ангелско служение, и животът им ангелски живот. – Като 
наднича158, и пр. Някои ръкописи изоставят частицата “не” и имат “които е видял”; 
и това четене се приема от някои прочути тълкуватели, които считат изречението 
за иронично или на присмех. Но други прочути тълкуватели следват повечето 
ръкописи, и задържат частицата “не”. Нещата, в които те искат да проникнат са 
неща на духовния свят, като напр., естеството на ангелите, които неща Бог не е 
счел за добре да ни открие. – И напразно се надува, и пр. Макар и да се 
преструват, че са смиреномъдри, тези лъжливи учители са наистина надути, и то 
без причина, защото претенциите им са лъжливи, и те действително не знаят за 
естеството на ангелите повече, отколкото другите хора. – Плътския си ум, т.е., 
покварен, развратен, плътски ум. Те не са следвали светлината на Божията истина, 
но подбужденията на развратеното си естество. 

Ст. 19. А не държи главата. Не че те са съвсем отритвали Христа, но че не 
са Го имали за Глава, - не са поучавали право за Него. – От Когото цялото тяло, и 
пр. Това е почти дума по дума същото както и в Еф. 4:16, където сме го 
разяснявали достатъчно. – Божие нарастване (Цгр.)159, т.е., нарастване, което Бог 
дава. 

Ст. 20. Ако сте умрели с Христа, - ако по причина на съединението си с 
Христа вие сте умрели към греха и света (виж. ст. 12). – Относно 
първоначалните, и пр. Виж. ст. 8. – То защо, като че живеете на света. Думата 
“свят” тука се употребява в преносен смисъл, и означава неподновения свят, 
плътското естество, което е противно на Христа: “Защо, като че още се управлявате 
от подбужденията и началата на зли човеци, и пр.”. – Се подчинявате на 

                                                           
158 Цгр. “като се вглъбява” 
159 Вместо РИ: “нарастване, дадено от Бога” 
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постановления. Тези обредни постановления бяха от “стихиите на света”, които 
християнството е отхвърлило. Срав. с Гал. 5:2, “Ако се обрязвате, и пр.”. 

Ст. 21. Не похващай, не вкусвай, и пр. Ако тези думи са Павлови, те 
значат, “Не похващай стихиите на света”. Но почти всичките тълкуватели ги считат 
като думи на лъжливите учители. Относно ядене и пиене (виж. ст. 16), и, може би, 
относно женитба, те казват на учениците си, “Не похващай, и пр.”, т.е., те наблягат 
върху външни и маловажни работи. – Които всички се развалят от употреба 
(Цгр.)160. Някои считат, че и тези са думи на лъжливите учители, които подкрепят 
забраната в предишния стих с това доказателство: “Ако ги употребявате, те ще ви 
станат причина за развала”. Но повечето тълкуватели са съгласни съ Златоуст, че 
тези са Павлови думи, и че с тях той иска да покаже глупостта на такива забрани. 
“Тези неща”, казва той, “са всички назначени да погинат с употребата си; те не са 
трайни, и следователно глупост е да им се отдава такава важност”. Срав. с Мт. 
15:11; 1Кор. 6:13; 1Тим. 4:3,4. В старата наредба тези постановления са имали 
типично значение, което им е придавало друг характер, но тази наредба се е 
изминала. 

Ст. 22 По човешки заповеди, и пр. Те са били постановени от човешка 
власт, и заради това не могат да бъдат задължителни. Както в политически работи 
само това, което правителството казва е задължително, а каквото частният 
гражданин казва не е закон, така и в религиозни работи само това, което Бог казва е 
задължително, а всичко, което хората прибавят на словото Божие няма сила. 

Ст. 23. Ако всичко това е така, как тези заблуждения са могли да успеят 
толкова в църквата? То е било защото, както Павел казва тука, тези неща “имат 
само вид на премъдрост”. Истинно премъдър е този, който се задоволява с каквото 
Бог е открил. – В произволно161 богослужение, т.е., в богослужение, което ние 
сами си налагаме, вън от това, което Бог изисква от нас, като например, ходене на 
поклонение, бдения, и д.т. От някои си тези неща се правят защото уж показват 
висока степен от набожност, но колко по-висока е онази истинска набожност, която 
счита всичката ни правда като омърсена дреха, но ни подбужда да посветим на 
Христа на драго сърце и времето си, и дарбите си, и целия си живот в знак на 
благодарност за онази съвършенна правда, в която той ни облича. – И смирение162, 
т.е., лъжливо смиреномъдрие, което има “вид на премъдрост”, понеже мнозина го 
считат за дръзко нещо да дойдем пред Бога само чрез Христа. – И в нещадене на 
тялото, - отслабване и наказване на тялото чрез носене на вретище, чрез дълго 
постене, сомобиене, живеене в мръсни стаи, немиене, като че ли тялото е враг на 
душата, а не нейн слуга, даден ней от Бога. – Не за никаква почест (Цгр.)163. 
Значението на това изречение е съмнително. Вероятно то значи, “не за някоя 
почтена или важна цел, но само да насити или задоволи плътта”. Тези човешки 
постановления, и пр., често служат за гордост и самооправдание; и тези които 
правят тия работи често се влияят от желанието да се покажат светци пред хората. 
Ако не е така, защо хората са много по-готови да търсят спасение чрез тези неща, а 
не по богоустановения път? 

                                                           
160 Фразата в скобките в РИ, която се намира в ст. 22, е поставена в края на ст. 21 в Цгр. 
161 Цгр. “самоволно” 
162 Цгр. “смиреномъдрие” 
163 Вместо РИ: “но не струват за нищо” 
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Ст. 1-4. Увещава ги да мислят за небесни работи. 
Ст. 5-11. Да се отърсят от нечистота и други пороци, в които някога са 

живели; да съблекат стария човек, и да облекат новия, в който всички са едно в 
Христа. 

Ст. 12-17. Да покажат благодатите на Християнския характер, особенно 
любов, мир, и изучаване на Божието слово, и да се насърчават един друг с духовни 
песни. 

Ст. 18-25. Длъжности на жени, мъже, деца, родители, и слуги. 
Ст. 1. И тъй, ако сте били възкресени, и пр. Това се отнася за гл. 2:12, и 

загатва за възкресението от смъртта на греха. – Търсете това, което е горе, Един 
тълкувател право казва: “Изведнъж след възкресението си, Христос си обърна 
мислите към небето (Йн. 20:17), а така трябва да сторят и вярващите”. Последния 
израз съдържа и поощрение и насърчение. “Христос е там, Този Когото вие обичате 
най-много от всички; заради това, трудете се да се приготвите да живеете с Него. 
Той е там ‘отдясно на Бога’, на мястото на властта; и следователно Той не ще 
остави труда ви да отиде напразно”. 

Ст. 2. Мислете, и пр. Да “мислим” е нещо повече от да “търсим”. То значи 
“да ни се изпълни умът с него, и постоянно на него да имаме мислите си”. Този 
християнин, чиито мисли са заети, когато е празден и сам-самичък, с небесни 
работи, както търговецът постоянно си мисли за търговските работи, е наистина 
достигнал до висока степен на духовност. – Земното, -богатство, почест, 
удоволствие, и всички световни занятия и интереси. 

Ст. 3. Защото умряхте, и животът ви е скрит, и пр. Те бяха умрели за 
света, но са имали вътрешен и духовен живот, който беше заместил световния 
живот. Израза “скрит с Христа” може отчасти да се отнася за безопасността на този 
живот, но първото му значение е, че този живот е скрит и не се вижда. Хората не 
виждат славата и радостта му, както те не видяха славата на Сина Божий в 
презрения и разпънатия Исус. И християнинът даже малко понятие има за 
стойността на живота, който е в него. 

Ст. 4. Когато Христос, нашият живот. Това значи нещо повече нежели 
“Христос, който е началник на живота ни”. Той сам е наш живот, - ние живеем в 
него и той живее в нас, и ако той се оттегли от нас ние се лишаваме от духовен 
живот. – Се яви, т.е., при второто пришествие. Тогава хората ще Го видят както си 
е, защото славата Му не ще бъде вече покрита, както е била през тридесет и трите 
години на земния Му живот. – Тогава и вие ще се явите с Него. Не само ще 
бъдете с него, но заедно с него ще се явите, - истинското естество на духовния ви 
живот ще се види, и тези които някога са се подигравали и са презирали ще се 
удивят даже и когато завиждат и мразят. – В слава. Това се отнася за състоянието, 
в което вярващите тогава ще се намират, когато и тялото и душата бъдат 
усъвършенствувани и съединени. Тука на земята животът е скрит, както семето под 
земята; “в слава” хубавите му цветове и приятните му плодове ще се покажат. 
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Ст. 5. Затова164 умъртвете, и пр. Има повидимому противоречие между 
това, което се казва тука и онова, което се казва по-горе, че те са мъртви към греха. 
Истината е, че за вярващия грехът е съвършенно мъртъв в осъдителната си сила, и е 
смъртно наранен в разтлеющата си сила, но в последното отношение има остатъци 
от живот, понеже вярващият не е още съвършен. Той трябва, прочее, с помощта на 
Духа да разруши останалите си грехове, които тука се изобразяват като части на 
тялото на греха. – Блудство, и пр. Всяка мърсота на дело, на слово, и на помисъл. 
Те ще бъдат изкушавани във всички тези неща от езичниците, които живеят 
помежду им и вършат тези работи, и понеже те сами са ги вършили преди д станат 
християни. – И сребролюбие, което е идолопоклонство, -понеже кара душата да 
обича нещо друго, а не Бога най-много. Виж. бел. на Еф. 5:3-5. 

Ст. 6. Поради които, и пр. Виж. същите думи изтълкувани в бел. на Еф. 5:6. 
Ст. 8. Гняв. Виж. Еф. 4:31, където тези четири думи са изтълкувани. 
Ст. 9. Не се лъжете един друг. Виж. Еф. 4:25. – Понеже сте съблекли, и пр. 

Причината защо не бива да лъжат е, че лъжата е дело на старата им развратена 
природа, която християните са съблекли като мръсна дреха. Виж. Еф. 4:22. Думите 
“като се съблякохте” и в ст. 10 “облякохте се” са в гръцкия оригинал причастия, и 
заедно с повелителни глаголи могат да се разберат и преведат като повелителни 
наклонения, “Съблечете стария човек, и облечете се в новия”. Сирийският превод 
ги превежда така; и това се подтвърждава от повелителното наклонение в ст. 12. 
Има, обаче, действително малка разлика между увещаване на християните да 
съблекат стария човек и да облекат новия човек, и напомняне, че техните кръщелни 
обречения ги задължават да сторят това. 

Ст. 10. И сте се облекли, и пр. Тези две работи вървят заедно. Старото, 
развратено естество може да се отхвърли само когато новото естество се надене. 
Човек в нравственни работи не може да седи посредата. Това се различава малко от 
съответственното място в Еф. 4:24. Там “новият човек” се казва “създаденият по 
образът на Бога в правда и в святост на истината”, а тука се казва, че “се подновява 
в познание, и пр.”. Това “познание” е познание на Бога и волята Му, което е основа 
на “правда и на святост на истината” споменати в Ефесяните. Думата “се 
подновява” се вижда да подразбира, че някога той е имал това познание, а най-вече 
когато се прибави изречението “по образът на Тогова, Който го е създал”, защото в 
Бит. 1:27, е казано, “И създаде Бог човека по свой образ”. Когато се облечем в 
новия човек ние пак придобиваме този образ, който Адам е изгубил, както Ириней 
казва: “В Христа Исуса ние сме пак придобили това, което сме били изгубили в 
Адам, именно да сме по образ и подобие Божие”. 

Ст. 11. Гдето не може да има, и пр. Срав. с Гал. 3:28. В състоянието, което 
се означава с думата “новия човек” всякакво човешко различие се загубва. То не 
значи, че отношението между господар и роб, напр., не съществува вече, но че в 
църквата всички са равни, без да се гледа на тия различия. – Грък и юдеин. 
Различие по племе се забравя. – Обрязани, и пр. Това се отнася за предишни 
религиозни или обредни различия. – Варварин, скит. Това означава различие в 
степента на образование. Скитите – така се наричаха племената, които живееха на 
север и изток от Каспийско море – се считаха за “варвари на варварите”; и за да 
стане съпоставянето съвършенно, трябва да принадим една дума и да го четем така: 
                                                           
164 Цгр. “и тъй” 
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“Варвари – даже Скити, нито образовани”. – Роб, свободен. Различия в 
общественни отношения се премахват. – Но Христос е всичко и във всичко. В 
Гал. 3:28, се казва, “Защото всички вие сте едно в Христа Исуса”; и това, което се 
казва тука има почти същото значение. Христос пребивава във всички еднакво, и е 
следователно връзка на съединение. Както един прочут тълкувател казва: “Скит не 
е Скит, но Христов, и пр.”. Златоуст разяснява това изречение така: “Христос ще 
бъде всичко за вас – и почет и народност, и във всички ви ще пребивава”. 

 Ст. 12. И тъй, като Божии избрани, и пр. Те са били избраният духовен 
Израил, както Божиите люде едно време са били избрани от земните народи, да 
бъдат особен народ на Бога. Като такива те са били “свети” (което може да се 
разбере в който и да е от двата смисъла, които думата има в Новия Завет, именно, 
(1) очистени от грях, или (2) посветени на служение на Бога) и “възлюблени”, т.е., 
които се наслаждават с особенна любов Божия. – Облечете се. Както в ст. 5 и 8, 
той е изброил някои от отличителните черти на стария човек, които те трябвало да 
съблекат, и така и тук той изброява отличителните черти на новия човек, които те 
трябва да облекат. Той избира главно длъжностите, които те дължаха един на друг, 
и които те трябва да изпълняват, понеже, както се казва в предишния стих, те са 
едно в Христа. –  Благост. Виж. Еф. 4:32. – Смирение165, истинско смирение, а не 
лъжливо, което се осъжда в гл. 2:23. – Кротост, дълготърпение. Виж. Еф. 4:2. 

Ст. 12. Този стих по-пълно означава длъжността на дълготърпение. – 
Претърпявайте си един друг. Виж. Еф. 4:32. – Ако някой има оплакване против 
някого. Даже ако има добра причина да се оплаква от някого, той трябва да 
прощава. – Както и Господ166 е простил вам. Христос ни е простил напълно, 
даром, и за винаги. Така и ние трябва да си прощаваме един на друг. 

Ст. 14. А над всичко това, и пр., - като връхна дреха, която покрива 
всичките дрехи, и която е най-важна от всичките. – Която свързва всичко в 
съвършенството. Това се тълкува различно. (1) Любовта е съвършенна връзка; 
тези, които се обичат един друг са свързани в съвършенно единство. (2) Любовта 
съдържа свързани в себе си всичките добродетели на съвършен живот, понеже дето 
има любов, там се намират и другите добродетели. 

Ст. 15. И мир Божии (Цгр.)167. В много ръкописи е казано “мир Христов”, 
т.е., мир който Христос дава, или който произтича от Него. В Еф. 2:14, се казва, 
“Той е нашият мир”, а в Йн. 14:27, Христос казва на учениците Си, “Мир ви 
оставям, моят мир, и пр.”. Този мир трябва да се почувства така силно в сърцата, че 
да надвие всички смутни чувства, които могат да наострят братя един против друг. 
– За който бяхте и призвани. Когато се призвахте да станете християни, вие се 
призвахте да бъдете под властта на тоя мир. – Едно тяло. Вие сте призвани в този 
мир, понеже сте всички членове на Христовото тяло, и сте съучастници в същия 
общ живот, който идва от Него, Който е Главата. 

Ст. 16. Христовото слово, т.е., евангелието, да се вселява във вас богато. 
Тази истина нека завладее напълно сърцата ви. – Учете се и увещавайте168. За 

                                                           
165 Цгр “смиреномъдрие” 
166 Цгр. “Господ” 
167 В Цгр. ст 15 е: “И мир Божий да владее в сърцата, ви на който сте призвани ….”, вместо в РИ: “И 
нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани ….” 
168 Цгр. “Учете се и вразумявайте се” 
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значението на тези два глагола виж. гл. 1:28. Те трябва да имат словото Христово в 
своите си сърца, за да могат да станат достойни да поучават другите. – С псалми, и 
пр. Тези неща трябва да бъдат средство за поучение и вразумяване, което показва, 
че свещенните песни в литургията трябва да се разбират от хората, за да им 
внушават това важно духовно значение. За по-подробно тълкувание виж. бел. на 
Еф. 5:19,20. 

Ст. 17. И каквото и да вършите, и пр. (виж. бел. на Еф. 5:20 и 1Кор. 10:31), 
- във всичко, което правите, и във всичко, което говорите, т.е., не само в дела и 
слова богослужебни, но и във светски дела. – Вършете всичко, и пр., като Негови 
слуги и последователи на думите Му. – Благодарящи, и пр. Заедно с всяка работа 
трябва да върви и благодарение. – Чрез Него. И благодаренията ни се приемат 
само, когато се отдават в името на Христа. 

Ст. 18. Този и следващите стихове до гл. 4:2, толкова приличат на 
последната част на гл. 5 и първата част на гл. 6 в Ефесяни, че не се нуждаят от 
дълго тълкувание. – Жени подчинявайте се169, и пр. Виж. Еф. 5:22-24. – Както 
прилича в Господа170, - както подобава на Християнки жени. 

Ст. 19. Мъже, любете жените си. Виж. Еф. 5:25-29. 
Ст. 20. Деца, покорявайте се 171, и пр. Виж. Еф. 6:1-3. 
Ст. 21. Бащи, не дразнете. Виж. Еф. 6:4. – За да не се обезсърчават172. 

Когато децата виждат, че родителите им са жестоки и трудно може да им се угоди, 
те стават хладнокръвни или даже враждебни в сърцата си. Всяка любов и всяко 
желание да правят това, което е право се убива в сърцата им. 

Ст. 22-25. Слуги, покорявайте се във всичко173, и пр. Виж. Еф. 6:5-8. – Ще 
получите наследството174. Небесното наследство само по себе си е заплата за 
всяко страдание, което може да претърпим тука на света. 

Последният стих може да се разбере по два начина: (1) като 
предупреждение, “Ако вие, рабите, струвате неправда, ще бъдете наказани”; (2) 
като насърчение, “Ако господарите ви ви онеправдават, Бог ще ви защити и ще ги 
накаже”. Последното тълкувание е, може би, по-вероятно, понеже думите “без 
лицеприятие” се съгласяват с това тълкувание, и се употребяват като 
предупреждение за господарите в Еф. 6:9. 

 
------------------------------------------ 

 
 
Ст. 1. Длъжности на господарите. 
Ст. 2-6. Апостолът ги кани да се молят за него, и ги поучава как да се 

обхождат с невярващите. 
Ст. 7-9. Изпращането на Тихик и Онисим. 
Ст. 10-14. Поздравления от Павловите другари в Рим. 

                                                           
169 Цгр. “покорявайте се” 
170 Цгр. “както подобава в Господа” 
171 Цгр. “чада, бъдете послушни на родителите си” 
172 Цгр. “да не малодушествуват” 
173 Цгр. “Раби, бъдете във всичко послушни” 
174 Цгр. “Заплатата на наследието” 
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Ст. 15-18. Поздравления и наставления за християните в Колос и Лаодикия, 
и най-накрая саморъчно поздравление от Павел. 

Ст. 1. Отдавайте на рабите си праведното и равното (Цгр.)175. Ако вземем 
думата “равно” в буквалния й смисъл, тука не се загатва за равенство във външни 
работи, защото тогава те щяха да престанат да бъдат раби, но се разбира равенство 
в положението им като духовни братя. “В църквата и пред Бога гредайте ги като 
равни на вас”. Но Златоуст и мнозина нови тълкуватели разбират думата да значи 
“справедливо”; и това се вижда да е най-съгласно с връзката на мисълта. – Като 
знаете, че и вие, и пр. Виж. Еф. 6:9. 

Ст. 2. Постоянствувайте в молитва. Това е една длъжност, която 
християните трябва винаги да изпълняват, защото е нужна и в бели и в черни дни, - 
и когато сме здрави и когато сме болни. – И бдете в нея176. Това не ще рече да 
стоим будни физически, но да бъдем вътрешно и духовно будни против изкушения 
и грях, а най-вече против едно просто формално изпълнение на тази длъжност. – С 
благодарение. Молитвата трябва винаги да бъде размесена с благодарение. Най-
простият и най-отъженият християнин има доста причини да бъде благодатен за 
обещанията и надеждите на евангелието. Виж. бел. на Еф. 6:18. 

Ст. 3. Молете се още и за нас. Златоуст и някои други тълкуватели считат 
“нас” като множественно число употребено вместо единственно, но употребата на 
единствено в края на стиха, “(аз) съм и вързан”, ни показва, че “нас” означава 
Павел и Тимотей. Виж. гл. 1:1. – Да ни отвори Бог, и пр. Тука “врата” означава 
препятствията и пречките на проповядването на евангелието, а отваряне на вратата 
ще рече премахването на тези пречки. – Да говоря тайната, която е в Христа, - 
която се нарича в Еф. 6:19, “тайната на благовестието” – За която съм и в окови. 
Това показва, че посланието е било писано, когато Павел е бил затворен в Рим. 

Ст. 4. Да я изявя, и пр. Върху този и предишния стих виж. Еф. 6:19,20. 
Ст. 5. Обхождайте се мъдро. Този стих много прилича на Еф. 5:15,16, с тази 

разлика само, че тука се загатва особенно за обхождане спрямо тези, които са вън 
от църквата. В сношенията си с такива хора, християните трябва да се обхождат 
тъй мъдро и честно, че да препоръчат на тези невярващи Християнската си вяра. 
Това честно поведение трябва да придружава и проповядването на евангелието, 
защото едното без другото не е достатъчно да привлече хората към истината. – 
Изкупувате благовремието177. Виж. Еф. 5:16. 

Ст. 6. Това, което говорите, да бъде, и пр. В предишния стих той показва 
какво трябва да ни бъде поведението, а тука той ни дава наставления какво трябва 
да ни бъде говоренето. Тези наставления, макар и да са приспособими на всяко 
говорене, се отнасят вероятно най-вече за разговаряне с тези, които не са 
християни. “С благодат” значи “Покажете Християнски дух в говоренето си”. 
Говорете с благост, кротост, и учтивост. – Подправено със сол. – Да не бъде 
безполезно и блудкаво, но като несолено месо да бъде и питателно и вкусно. Ние 
трябва да се стараем не само да говорим за полезни предмети, но до колкото 
можем, да ги представим така, че да интересуват нашите слушатели. Особенно 
проповедниците на евангелието трябва да помнят това. Нямане на сол в проповедта 

                                                           
175 Вместо РИ: “отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо” 
176 Цгр. “и бодърствувайте в нея” 
177 Цгр. “като изкупувате времето” 
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често ни разяснява защо слушателите дремат или не внимават. – За да знаете, и пр. 
Каквото и да бъде подбуждението на запитвача, било, че пита от злоба, или от 
лицемерие, или от изкренно желание да узнае истината, вие трябва да му дадете 
такъв отговор, какъвто подобава на чадо Божие. И това е истина не само за 
религиозен разговор, но и за всеки разговор. 

Ст. 7,8. Що се касае до мене, и пр. Тези два стиха са почти буквално 
еднакви с Еф. 6:21,22, бел. на които вижте. 

Ст. 9. С него и …. брат Онисима, и пр. Онисим беше роб на Филимон, 
който се вижда да е бил избягал от господаря си и отишъл в Рим, като се надявал да 
се укрие в такъв голям град. Когато бил там, той попаднал под влиянието на 
Павловите проповеди, и приел Христа за свой Спасител. Той не бил “служител” 
като Тихик, но не е малка похвала за него дето Павел го нарича верен даже като 
мирянин – християнин. По предание се разказва, че после той станал епископ на 
Берия, и най-накрая умрял като мъченик в Рим. – Който е от вас, - родом, или, 
поне, отдавна време живущ в Колос. Това е казано, може би, за да го препоръча 
още повече на вниманието им. 

Ст. 10. Аристарх, който е затворен с мене178. Той бил родом от Солун  
(Д.А. 20:4), бил с Павел в метежа в Ефес (Д.А. 19:29), и го придружил до Рим (Д.А. 
27:2). Тука той се нарича Павлов съпленник, а пък в Посланието към Филимон 
Епафрас се нарича съпленник, а Аристарх се нарича “сътрудник”. Може би, тези 
двама, Епафрас и Аристарх, доброволно да са се изреждали като съзатворници на 
Павел. –  И Варнавовият сестрин син Марко179. Той е бил без съмнение Йоан 
Марко, син на Мария, за който се споменава в Д.А. 12:12, че е имала къща в 
Ерусалим; и почти всички тълкуватели го считат да е евангелист Марко. Той бил 
вероятно обърнат в християнството от проповедите на Петър (1Пет. 5:15). Че сега 
той пак е заедно с Павел, след като павел поради него се беше отцепил от Варнава, 
доказва че Павел се е убедил, че Марко сега верно е работел за християнството. По 
предание се вярва че Марко бил станал епископ в Александрий, където и 
претъппял мъченическа смърт. – Ако дойде при вас, и пр. От това става явно, че 
Марко не е бил в затвора, и че Павел е мислел да го изпрати в Колос, и заради това 
ги моли да го приемат сърдечно. 

Ст. 11. И Исус, наречен Юст. Това лице не се споменава никъде на друго 
място в Новия Завет. Името Исус беше обикновенно между евреите, но не се 
даваше от Християнски родители от почит към Спасителя. Исус е било еврейското, 
а Юст Римското име на този Павлов другар, както Йоан е бил Еврейското, а Марко 
Римското име на споменатото по-преди лице. – От обрязаните. Тези трима са били 
Еврейски християни. – Тия са единствени мои съработници180, т.е., те са 
единствените евреи в Рим, които са ми сътрудници. Епафрас, Лука, и другите са 
били похристиянчени езичници. – За Божието царство, - които се трудят заедно с 
мене да разпространяват Божието царство. – Които са ми били утеха. Те са го 
утешавали повече, защото поведението им е било толкова различно от поведението 
на другите евреи християни в Рим. 

                                                           
178 Цгр. “Аристарх, съпленникът ми” 
179 Цгр. “и Марко, сродникът на Варнава” 
180 Цгр. “те ми са единственните сътрудници” 
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Ст. 12. Епафрас, който е от вас. Виж. бел. на гл. 1:7. Както и Онисим, той е 
бил родом от Колос. – И който всякога усърдно се моли за вас. Той постоянно и 
ревностно се е молел за тях, негово паство, на което едно време е бил служител, но 
на което сега е бедствувало да падне в ръцете на лъжливи учители. “Подвизаване в 
молитви”181 ще рече духовна борба, - напрягане на всички душевни сили. – Да 
стоите съвършени, и пр., - въпреки съпротивление и изкушение да се придържате 
напълно към пътеката, която Божията воля е начертала за вас, - да се придържате 
здраво към истините, които Той е открил, и храбро да вършите това, което Той 
изисква от вас. 

Ст. 13. Защото свидетелствувам за него, и пр. Каквото и да думат 
лъжливите учители в Колос против Епафрас, Павел, който е бил постоянно с него и 
е знаел чувствата му, свидетелствува за него, че има голяма ревност за християните 
в Колос и двата близки града. – Лаодикия. Виж. по-долу ст. 16. – И в Иерапол. 
Този град, който само тука се споменава в Новия Завет, се е намирал около 10 
километра на северо-запад от Колос. Местоположението му било хубаво, и 
значителни останки са останали от него. Най-забележителното нещо е тамошният 
топъл извор. Мястото сега се казва Памбукъ-Кале (Памучна Крепост) по причина 
на един вид бяла като сняг отайка от вар, оставена от водата на минералния извор 
по нанадолището на хълма, където старият Йерапол е бил съграден. 

Ст. 14. Възлюбеният лекар Лука. Няма съмнение, че това е евангелист 
Лука, макар че някои предполагат, че е друго някое лице. По предание се казва че 
той е бил по заняат живописец; и е възможно, макар и да не е вероятно, че той е 
бил и лекар и живописец. Занаятът му се споменава тука, може би, защото 
колосяните не са го познавали лично. Понеже Тимотей го е познавал добре, не е 
било нужно за Павел да му спомене занаята в посланието си към Тимотей. (Виж. 
2Тим. 4:11). – И Димас. От 2Тим. 4:10, се научаваме, че после той напуснал Павел; 
и понеже той се споменава тука най-накрая и без никакво название, някои 
предполагат, че Павел е бил взел вече да се съмнява в него. 

Ст. 15. Нимфана. Както става явно от връзката на мисълта, той е бил 
Лаодикиец, а не Колосянин, и вероятно е бил един от видните братя там, понеже е 
имало църква в дома му, макар че тази църква вероятно не е обемала всичките 
Лаодикийски християни, защото те са споменати отделно. – И домашната му 
църква (Цгр.)182. Виж. Рим. 16:4 и 1Кор. 16:19. 

Ст. 16. И като прочетете това послание183, и пр. Това показва, че 
посланието не трябвало да се прочете само от презвитерите и църковните 
служители, но на вселуслушание, пред цялото събрание. Може би същите 
заблуждения, които се били вмъкнали между колосяните са съществували и в 
Лаодикия; и затова павел иска да се прочете писмото му и там. Тази размяна на 
писма е било средство за бързото разпространение на Ново-Заветните писания. 

Градът Лаодикия, който от начало се наричал Диоспол, се нарекъл Лаодикия 
от Антиох II, в чест на жена му, когато той го съградил отново. Той се намирал 
около 12 километра на запад от Колос, и 10 километра на юг от Йерапол. Той бил 
разорен от земетресение заедно с Йерапол около времето, когато това послание е 

                                                           
181 В Цгр. фразата е: “и който всякога за вас се подвизава в молитвите” 
182 Вместо РИ: “с домашната й църква” 
183 Цгр. “и като прочетете писмото” 
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било писано, но скоро бил пак съграден. Лаодикийската църква била една от 
седемте църкви, до които писмата в Откровение са били писани; и заплашването в 
Отк. 3:16 се е изпълнило, защото от древния и цветущ град нищо не е останало 
освен обширни развалини, които се наричат Ески-Хисаръ (Стара Крепост). – И 
онова, което е от Лаодикия, и пр. Относно това писмо е имало различни догадки. 
Без съмнение то е било Павлово послание, и или е било това, което сега се нарича 
Послание към Ефесяните, или пък се е изгубило. Виж. бел. на Еф. 1:1. Намира се 
едно така наречено “Послание до Лаодикия”, което се вижда да е неподлинно. 

Ст. 17. И кажете на Архипа. Архип се споменава във Ф-м 2 заедно със 
Филимон и жена му, така че се вижда да е бил вероятно член от Филимоновата 
фамилия, може би негов син. – Внимавай на службата184, и пр. Не може да се 
познае каква служба той е изпълнявал. Не трябва да предполагаме от това, което се 
казва, че Архип е бил неверен, защото казаното във Филимон показва, че Павел го 
е почитал. Може би, той е бил наскоро настанен на някоя църковна служба, и 
Павел иска да го насърчи и ободри в изпълнение на длъжностите му. Той праща 
увещанието си чрез църквата – “Кажете на Архипа”; и това ще да е придало по-
голяма тежест на думите му. 

Ст. 18. Поздрава, и пр. Това е било прибавено като свидетелство, че 
посланието е наистина от Павел. Освен този стих, посланието е било писано от 
писар. – Помнете оковите ми. Павел иска да помнят, че е в затвор, не за да му 
изпратят парична помощ, но за да се молят за него, и да се насърчат и утешат от 
примера на търпунието му. Златоуст казва, “Ако помнят, че Павел е в окови, ще 
намерят в тази мисъл най-голямо утешение за себе си в своите си страдания”. Друг 
тълкувател загатва, че Павел си е припомнил оковите, когато взел перото да пише, 
защото ръката му е била свързана с верига за ръката на войника, който го е пазел. – 
Благодат да бъде с вас, - обикновенното благословение, с което той завършва 
посланията си. 

 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
184 Цгр. “внимавай на служението” 
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Първо послание на апостол Павел до 
Солунците 

 
--------------- 

 
Въведение 

 
 

I. 
 

Солун. 
 

Старото име на този град е било Терма; и заливът, на който градът е 
разположен се е наричал Термайский Залив. Касандър, който след смъртта на 
Александър Велики бил цар на Македония, преименувал града Тесалоника, в чест 
на жена си Тесалоника, която била Александрова сестра. Казват, че тя получила 
това име в чест на една победа, която баща й Филип спечелил в Тесалия в денят, 
когато се известил, че се е родила. Това име, много или малко преиначено, градът е 
запазил от тогава насам. На гръцки той се нарича Салоники, а на Турски Селаникъ. 

Македония станала Римска област в 168г. преди Р.Х., и отначало била 
разделена на четири окръга, на единия от които Солун бил столица. По-късно 
четирите окръга били съединени в една област, и Солун бил избран за главен град 
на цялата област. Той е бил свободен град, и до основаването на Цариград бил най-
важен град в страната, която сега е Европейска Турция. Както Коринт и Ефес, той 
бил цветущо търговско средище; и заради това от голяма важност е било да се 
въведе християнството от рано там. 

Той се различава от повечето градове, до които Павел е пращал Послания по 
това, че и до днес е запазил важността си, и е и сега, след Цариград, главен 
търговски град в Европейска Турция, макар че Отдир или Едирне е по-голям. От 
неговите 80 до 100 хиляди жители, около 20,000 са евреи, а другите са главно 
Турци, гърци, и българи. 

 
 

II. 
 

Въвеждането на Евангелието в Солун. 
 

След като се освободили от затвор във Филипи, Павел и Сила въведи 
християнството в Солун. От отчета за деятелността им там, който е изложен в Д.А. 
17:1-10, узнаваме, че те проповядвали в Еврейската синагога три съботи наред, но 
разказът на Лука не ни казва колко повече време те са се маели там. Те основали 
църква там, която се вижда да е била голяма, но е била вероятно съставена 
повечето от похристиянчени езичници, защото в гл. 1:9 на това Послание Павел 
казва, че те “се обърнали от идолите”, и, освен това, той не привежда нищо от 
Стария Завет, както прави в повечето си Послания. 

 131



Павел е дохождал без съмнение пак в Солун в третата си проповедническа 
обиколка (Д.А. 20:1-3); а освен това, наскоро след първото си посещение, той 
изпратил Тимотей там. Срав. гл. 3:1,2 с Д.А. 18:5. 

По-късно Солунската църква е имала забележителна история. От нея 
излязоха прочутите евангелски проповедници Кирил и Методий, които спомогнаха 
толкова много за покръстването на Славяните и Българите, така че Солун е бил 
наречен “православен град”. 

 
 

III. 
 

Посланието. 
 

Вярва се, че Посланието е било писано в 52 или 53г. след Р.Х. В такъв 
случай, то е най-рано писаното Послание на Павел, и вероятно най-рано писаната 
книга в Новия Завет, с изключение може би на Евангелието от Матей, което някои 
казват, че е било писано по-рано, а някои по-късно от това Послание. 
Обстоятелствата, които утвърждават датата му са тези: 

Когато Павел писал Посланието, Силуан (т.е. Сила) бил още при него (виж. 
гл. 1:1). Но от разказа в Деянията се вижда, че Силуан не е бил с Павел, когато 
Павел се завърнал от Коринт в Ерусалим, което се е случило, според ощоприетото 
летоброене, в 54г. Посланието е било писано, следователно през Павловото почти 
двегодишно пребиваване в Коринт, и вероятно през първата част на това 
пребиваване. От гл. 3:2 узнаваме, че Павел бил изпратил Тимотей от Атина в 
Солун. Тимотей се завърнал при него в Коринт (Д.А. 18:5), и му донесъл добри 
известия от Солун (гл. 3:6); и без съмнение това Послание е било писано наскоро 
след завръщането на Тимотей. Друга една причина, която ни кара да мислим, че 
това Послание е било писано през първата част на Павловото пребиваване в 
Коринт е, че и Второто Послание е било писано от този град, и няколко месеца 
трябва да са се изминали между писането на първото и на второто Послание. 

Посланието е повече практично, отколкото догматическо; и целта му е да 
утеши и поучи. Както някои от Павловите послания, то може да се раздели на две 
чести, - първите три глави са повече разказвателни, а четвъртата и петата 
поучителни. 

От Посланието става явно, че състоянието на Солунската църква е било 
въобще задоволително (гл. 1:6-8), въпреки тежки гонения (гл. 2:14, 3:2-4). Но някои 
заблуждения се били вмъкнали, а особенно две лоши следствия били произлезли от 
трескавото им очакване, че Христос скоро щял да дойде: (1) те са били склонни да 
пренебрегват обикновенните си работи (гл. 4:11,12); и (2) те се страхували, че 
техните Християнски приятели, които са били умрели преди Христос да дойде са 
щели да се лишат от участие в славата му. Павел ги изкарва от това заблуждение в 
гл. 4:13-17, което е най-поразителното място в Посланието. 

Солунската църква, както и другата голяма Македонска църква, именно 
Филипийската, е била жарко привързана към апостола, и както Смит казва в 
Речника си на Св. Писание, “всякога и посред каквото и да е променение на 
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обстоятелствата, апостолът се е обръщал към своите Македонски християни за 
съчувствие и поддръжка”. 

 
--------------------------------------------- 

 
 

Тълкувание 
 

Ст. 1. Павел. Официалното название “апостол”, което се намира в 
поздравлението на почти всичките Павлови послания, не се намира в двете 
послания към Солунците, - не защото той е бил призван да бъде апостол след като 
те са били писани, но по причина на взаимната любов и довение, които са 
съществували между него и солунците. –  Сила и Тимотей. Тези двама се 
споменават заедно с Павел в поздравлението, не само защото са били с него, когато 
е писал посланието, но и защото са му били помогнали да основе църквата в Солун. 
Че Силуан е Сила се познава от сравнението на Д.А. 16:19 с 1Сол. 2:1,2, и на Д.А. 
18:5 с 2Кор. 1:19. – До солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа. 
Това изречение показва най-тясно съединение, понеже Бог и Христос са 
съществото, в което църквата съществува. Според мнението на Златоуст, това е 
прибавено, за да различи тази църква от многото Еврейски и Гръцки “църкви” (т.е., 
общини, еклесиаи) в Солун; и един Немски тълкувател казва, че “в Бога Отца” я 
различава от гръцките църкви, а “и Господа Исуса Христа” от Еврейските църкви, 
които са припознавали Отца, но са отказвали Сина. 

Ст. 2. Всякога благодарим на Бога, и пр. В посланията си Павел има 
обичай, след поздравлението, да благодари на Бога за благодатта дадена на 
Християнските му братя, и да ги увери, че ги споменава в молитвите си. Виж. Рим. 
1:8,9; Еф. 1:15,16; Фил. 1:3,4; Кол. 1:3,4. Множественното число тука може да 
включва и Силуан и Тимотей; или то може да се употребява вместо единственно, и 
да означава само Павел, както е без съмнение в гл. 3:1,2. – Всички ви. Това не ще 
да рече, че всеки частен член на Солунската църква е заслужавал Павловата 
похвала, но без съмнение показва, че църквата въобще е нямала недостойни 
членове. 

Ст. 3. Като си спомняме непрестанно. Той постоянно благодари на Бога и 
се моли за тях. – Вашата работа с вяра185. Това не означава вярата, която е Божие 
“дело” в душата, защото тогава приликата на този израз с изразите, които следват 
ще се развали. Всяка от трите благодати, вяра, надежда и любов, се казва, че се 
познава от плода си. “Дело на вярата” е това дело, което произхожда от вяра. Който 
наистина вярва в Христа, той ще работи за славата на Христа. – И труд, с любов186. 
Тука любов се вижда да означава взаимната любов един към друг, която ги е 
подбуждала да си служат един на друг, да работят, и, ако станеше нужда, да 
страдат един за друг. – И с твърда надежда187. Каквито телгила и гонения и да са 
посрещали, колкото и да са били изкушавани да се съмняват и отчайват, надеждата 
им не се разклатила. В бурно или в тихо време, те се придържали здраво за нея с 
                                                           
185 Цгр. “вашето дело на вяра” 
186 Цгр. “и трудът на любовта” 
187 Цгр. “и търпението на надеждата” 

 133



еднакво уверение и еднаква радост. – В нашия Господ, и пр. Надеждата им се е 
основавала на Него, или, по-добре да речем, Той сам е бил предметът на надеждата 
им. Те са се надявали за второто Му пришествие. – Пред Бога188, и пр. Това не 
трябва да се свързва с предишните думи, но с думите “като помним”. Павел си е 
припомнил благодатите на Солунските си братя, когато се е молел на Бога за тях. 

Ст. 4. Понеже знаем, възлюбени, и пр. Това трябва да се свърже с 
“благодарим” в ст. 2, и показва друга причина защо Павел е благодарил. В 
упражнение на самовластното си благоволение, Бог избрал Солунските християни 
из между другите да бъдат негови собствени чада. За учението на избор, виж. бел. 
на Еф. 1:4. От следващите стихове се вижда, че Павел е знаел това, не по 
боговдъхновение, но по святото им поведение. Може да е имало, и без съмнение е 
имало, калпави християни помежду им, но църквата не би могла да даде такъв плод 
ако да не е била, земена изцяло, съставена от тези, които Бог бил избрал. 
Характерът на всяка църква трябва да бъде такъв, че да няма никакво съмнение в 
това отношение. 

Ст. 5. В този и следващите стихове, Павел показва как той е знаел 
избранието им. Доказателството на това е било: (1) силата, с която той и другарите 
му могли да им проповядват евангелието; (2) радостта и усърдието, с което го 
приели; и (3) благотворните следствия на ревността им в други места. – Нашето 
благовествуване между вас, т.е., евангелието, което ви проповядвахме. – Не беше 
само, и пр. Когато Павел им проповядвал евангелието, както се разказва в Д.А. 
17:1-4, проповядването му не е било просто празно бъбрене, което е стигало до 
ухото, а не е засягало сърцето. – Но и със сила. Това, може би, се отнася и за 
чудотворните дарби, които им са били дадени, за да удостоверят проповядването 
им, и на деятелността и силата, с която евангелието е било проповядвано. – Със 
Светия Дух, - с придружаващата сила на Св. Дух, който е съдействувал на 
проповядването им, за да се преобърнат и осветят слушателите. – И с голяма 
увереност189. Някои превеждат тази дума “твърдо убеждение”. Някои предполагат, 
че тя се отнася на солунците, които са приели проповядваното слово без да се 
съмняват в истинността му, но понеже този стих описва начина на проповядването, 
по-добре е да го разберем, че се отнася за самите проповедници, които са били 
подбудени от това уверение да проповядват със сила. Най-нужното нещо за 
убедително красноречие е щото сам проповедникът да е напълно убеден в истината 
и важността на това, което казва. – Както и знаете, какви се, и пр. За да потвърди 
това щото казва за характера на трудовете си между тях, Павел прави въззив на 
самите солунци. – Заради вас. Главната цел на Павел и другарите му в трудовете 
им в Солун е била да се спасят душите на тези, на които те са проповядвали. 

Ст. 6. И вие станахте, и пр. Солунците са се показали още, че са избрани 
като са подражавали на апостола, и така са подражавали на Христа. Павел е бил 
добър пример за подражание, защото той е бил като Христа. Следващото изречение 
показва в какво именно те са подражавали на Христа и апостола му. – Като …. 
приехте, и пр. Христос на драго сърце извършил това, което словото Божие беше 
му поверило, макар че това му причинило охулване, страдание, и смърт. Така и 

                                                           
188 В РИ тази фраза липсва. Края на ст. 3 в Цгр. е: “…. и търпението на надеждата в Господа нашего 
Исуса Христа, пред Бога и Отца нашего” 
189 Цгр. “и с голямо удостоверение” 
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Павел се хвалел със страданията, които бил претърпял в изпълнение на 
апостолското си дело. Също така и солунците радостно приели словото Божие, 
което той им принесъл, въпреки гоненията които са ги връхлетели, както става 
явно от Д.А. гл. 17. Радостта им не е била естественна или плътска, защото такава 
радост не идва от страдания, но е “радост на Светия Дух”, - радост, която Духът 
всякога влива в сърцето. 

Ст. 7. Така щото станахте. Като взели Христа и апостола Му за пример, и 
като останали верни в страданията си, солунците станали пример за другите 
християни в двете области, - което ще каже за всичките други вярващи в Гърция. 

Ст. 8. Защото не само, и пр. Според мнението на някои, думата “прогласи” 
загатва за някакво сравнение, а именно че, както гласът на тръба е ясен и прониква 
и достига до далечно ухо, така и Божието слово убеждава и може да достигне 
сърцето. Ревността на солунците е била такава, щото евангелието, което те били 
приели се разпространило от тях по целия познат свят. Не се казва никъде, че 
солунците са били изпратили работници за словото Божие по други земи, нито пък 
е имало нужда да изпратят. Понеже градът им бил голям търговски град, те са 
имали много пъти възможност, без да се поместят от дома си, да проповядват на 
хора от всички части на Римската държава. – Вашата вяра, и пр., т.е., всичките 
църкви познават вашата вяра и изобилните й плодове. – Щото няма нужда ние да 
казваме нещо, т.е., нещо за вашата вяра. “Какво е вашето благочестие е толкова 
добре познато на всякъде, че няма нужда да ви хваля”.  

Ст. 9. Защото сами те, т.е., християните в Македония, Ахаия, и навсякъде. – 
Оповестяват за нас, и пр. Златоуст и други подразбират с това опасностите и 
страданията, които Павел и другарите му са претърпели в първото си проповядване 
в Солун. Но повечето нови тълкуватели го отнасят на силата с която са 
проповядвали, и го считат като разяснение на ст. 5. – И как сте се обърнали, и пр. 
Това показва, че повечето от похристиянчените солунци са били езичници, не само 
защото евреите са отритвали идоли, но защото не е могло да се каже за тях, че са се 
обърнали “към Бога”. – За да служите на жив и истинен Бог190. Бог се нарича 
така, за да се отличи от безжизнените идоли, на които по-преди те се кланяли, и от 
мечтаемите богове, които като не са съществували, са били лъжливи богове. 
Истинният християнин не служи на Бога както слуга слугува на господаря си – 
само защото той му дава плата, но защото това служение е само по себе си сладко и 
приятно за него. 

Ст. 10. И да очаквате, и пр. Това е било другата цел, с която те се били 
обърнали към Бога. Те са били напълно убедени, че Христос ще дойде със слава да 
довърши изкуплението на своите избрани; и това идване те са очаквали уверено и 
търпеливо посред страдания и гонения. Те са били излъгани за времето на идването 
му, но надеждата им не е била безосновна. Те не доживяли, както се надявали, да 
му видят завръщането, но той е дошъл при всекиго от тях на смъртния му час, и те 
прекарват с него в рая вековете, които се истичат между смъртта им и 
окончателното му славно пришествие. – Когото възкреси от мъртвите. Това беше 
доказателство, че той е Син Божий, и залог, че той ще дойде пак. – Който ни 
избавя191, и пр. Като зима нешето място, Христос ни освобождава от святия и 
                                                           
190 Цгр. “за да служите на живият и истинният Бог” 
191 Цгр. “който ни освобождава” 
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праведен гняв Божий против нас, който навярно ще се струпа върху всичките 
нечестивци.  

 
------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Защото сами вие знаете, и пр. Това се отнася за гл. 1:9. В него стих 

две неща се загатват: (1) силата и ревността на проповедниците; и (2) приемането 
на истината от слушателите. Първата точка се разширява и разяснява в първите 
дванадесет стиха на настоящата глава, а втората в ст. 13-16. Той казва тука, че 
самите Солунци знаят, че е истина това, което християните по другите места били 
свидетелствували за начина, по който Павел и другарите му били работили в Солун 
(виж. гл. 1:9). Нищо не ни доказва, че по онова време е имало в Солун противници 
на Павел каквито е имало между Коринтяните и Галатяните, против които Павел се 
защитава в Посланията си към Коринтяните и Галатяните. Но той предвиждал, че 
такива противници ще се появят, и предварително се защитава от клеветите им. – 
Не беше напразно. Това се вижда да се отнася, не за плода на трудовете му между 
Солунците, понеже този предмет се разисква във втората част на главата, но за 
смелостта и верността на тези трудове. Виж. бел. на гл. 1:5. 

Ст. 2. Но, като бяхме от по-напред, и пр. Страданието и позорът 
претърпяни във Филипи се разказват в Д.А. 16:19-24. Такова наказание би накарало 
мнозина да се отрекат от проповядване, но Павел и другарите му доказали 
искренността и несебелюбието си като започнали да проповядват дръзновенно в 
друг един град където отишли. – Одързостихме се, и пр. Такава дързост не е 
човешка, но е дадена от влиянието на Божия Дух, както той е одързостил страхливи 
жени и младежи да претърпяват мъченичество, отколкото да се откажат от Христа. 
– Всред голяма борба192, т.е., макар, че налетяхме на същия вид съпротивление 
какъвто и във Филипи, където бяхме бити и затворени. 

Ст. 3. Този и следващите стихове описват Павловия общ обичай, а пък ст. 2 
описва особенно поведението му между Солунците. – Защото. Причината защо Бог 
одързостил Павел е била защото той не бил лъстител. – Нашето увещание. Това е 
употребено в общ смисъл да опише Павловото проповядване, и се различава от 
“поучение”, понеже счита проповедта, че се отправя повечето на чувствата, 
отколкото на разума. – Не е имало самоизмама193. Апостолът не проповядвал така 
защото бил прегърнал ревностно някое лъжливо учение: той бил приел и поучавал 
само истината. – Нито нечисто подбуждение194. Той не проповядвал от нечисто 
подбуждение. Тука не се загатва за плътска нечистота, но може би, за 
“сребролюбие”, което се споменава в ст. 5. –  Нито е било с лукавщина195, - нито с 
цел да измами другите. 

Ст. 4. Но както сме били одобрени от Бога, и пр. Силата на този стих е 
тази. “Понеже Бог, а не човек, ни избра из между другите да бъдем служители на 
евангелието, и да бъдем отговорни за разпространението му между езичниците, за 

                                                           
192 Цгр. “с голям подвиг” 
193 Цгр. “не бе от прелъгване” 
194 Цгр. “нито нечистота” 
195 Цгр. “нито с измама” 
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това в проповедта ни главната ни цел е да угодим на Бога, а не на човеци”. Той не 
казва, че се е трудил да обиди хората, или че малко го е било грижа дали хората са 
го почитали или не, но че сравнително той се е трудил само да угажда на Бога. – 
Който изпитва сърцата ни. Това ни показва, че той не е можал да се надява да 
угоди на Бога, освен ако чувствата и делата му са били прави. 

Ст. 5. За да потвърди каквото е казал за поведението си като служител на 
евангелието, Павел тука прави въззвание на това, което те знаят за поведението му, 
когато е бил с тях. – Никога не сме употребили ласкателни думи. Той би сторил 
това ако проповядването му да е било “с измама” (ст. 3), или ако целта му е била 
“да угажда на човеците” (ст. 4). Той смело им говорил за греха и опасността им, 
макар че това без друго е разсърдило мнозина от тях, и му е навлекло гонение и 
опасност. В това послание той им отдава много справедлива похвала, но това няма 
нищо общо с ласкателство. Ласкателството е неискренна похвала, и се отдава, не 
защото ласкателят мисли че този комуто се отдава я заслужава, но за да го 
изгъбоса. То е стървата, чрез която той го впримчва. – Или прикрито 
сребролюбие. Той не се е показал външно благочестив за да прикрие чрез това 
користолюбиви цели. Той не се е преструвал лицемерно, че уж им желае духовно 
добро, за да изкара пари от тях. В ст. 9, той показва, че не е имал такова ниско 
подбуждение. – Бог е свидетел. Само Бог можал да знае дали той е имал такова 
тайно подбуждение; и за това той призовава Бога да потвърди това, което казва. 
Когато се прави тържественно и за доста важен предмет, такова призоваване не е 
неприлично. 

Ст. 6. Нито сме търсили слава от човеци. В своето служение на 
евангелието Павел никога не се е водил от желание да придобие похвала от хората. 
За да разберем каква голяма духовна победа Павел бил спечелил над себелюбието, 
стига ни само да вникнем в сърцата си и видим как, когато се оставят сами на себе 
си, те самоволно и постоянно ламтят за хорска похвала. – Ако и да сме могли, и 
пр. Някои мислят, че тези думи загатват, че Павел и другарите му са имали право 
да се поддържат от тези, които те били покръстили (виж. 1Кор. 9:4,5). Повечето 
тълкуватели, обаче, приемат мнението на Златоуст, който го мисли да значи, че те 
са имали право да си употребят властта и да накарат всички християни да им 
отдават такава почест, каквато им се падало като на Божии пратеници. – Като 
Христови апостоли. Това е или множественно число употребено вместо 
единственно, или думата “апостоли” се употребява в по-долно значение, и обема 
Силуан и Тимотей. 

Ст. 7. Но сме били нежни196, и пр. Вместо да търсят слава от хората и да 
упражняват отеготителна власт, Павел и другарите му били тихи, или кротки и 
себеотрицателни, и се предали на Солунците както една майка е търпелива и 
кротка с рожбата си, и си залага и време и сила и, ако стане нужда, живота за нея. – 
Посред вас. Това ни дава да разберем, че Павел не е претендирал да стои по-горе 
от братята си, но е бил като един от тях. Колко това е различно от положението, за 
което мнозина претендират, като се наричат наследници на Петър и Павел в 
апостолската служба! Думата “доилка”197 означава жена, която дои някое дете, 

                                                           
196 Цгр. “но бяхме тихи” 
197 Цгр. “кърмилница” 

 137



било че му е майка или не. Местоимението “си” се вижда да показва, че тука 
“доилка” означава майка, която дои рожбата си. 

Ст. 8. Така, като имахме гореща любов, и пр. Като любяща майка, Павел е 
бил готов да жертвува мило и драго за възлюблените си духовни чада. С “душите 
си” той вероятно разбира “живота си”. Той и Силуан и Тимотей са били готови да 
умрат за Солунците, толкова много са ги обичали. Животът им не е щял да бъде по-
драгоценен подарък на Солунците от евангелието, но е щял да бъде по-силно 
доказателство на любов. Готовността им да проповядват евангелието, макар че с 
това си навличаха презрение и опасност, беше голямо доказателство на любов, а да 
умрат за тях щяло да бъде още по-голямо. Виж. Йн. 15:13; Рим. 5:7. 

Ст. 9. Затова вие, …. помните, и пр. За да им докаже, че е готов да се 
жертвува за тях, той им напомня как се е обхождал помежду им, и как е работил – 
може да се е занимавал със занаята си да прави шатри – за да се препитава и да не 
им бъде тежест. Толкова трудно е било за него да намери време за това и за 
проповядване на евангелието и за поучаване на цялата църква изобщо и за всеки 
нейн член частно (ст. 11), щото е бил принуден да откъсва от сънят си и да работи 
нощем и денем. Същото е правил и в Коринт. Виж. бел. на 1Кор. 4:12, 9:15; 2Кор. 
11:7-9. 

Ст. 10. Вие сте свидетели, и пр. Солунците са били свидетели, че до 
колкото са познавали Павел, той е живеел свят живот, но понеже не са могли да 
видят сърцето му, свидетелството им е било недостатъчно, и затова той призовава и 
сърцеведеца Бог да му бъде свидетел. – Как свето, и пр. Не само в поведението му 
за което особенно загатва в предишния стих, но във всичкото си поведение, Павел е 
бил праведен. Относно трите наречия, които се употребяват тука, първите две 
представляват поведението му положително, а третото – отрицателно. 

Ст. 11,12. Като знаете как, и пр. Павел не се е задоволявал само да 
проповядва евангелието на множествата, но и частно се е трудел за всеки частен 
християнин, като им е дал, според нуждите на всекиго, наставления да бъдат верни, 
и ги е утешавал посред вътрешно съмнение или външно гонение. Като е имал за 
поприще на своята деятелност целия езически свят, Павел е можал да се задоволи с 
публичните си трудове, ако това е било съобразно със званието на един евангелски 
проповедник. Примерът му показва, че всеки проповедник трябва да работи за 
частните лица в паството си. – Като баща, и пр. В ст. 7, той сравнява себе си с 
майка, пред вид на любовта и кротостта си; тука той се оприличава на баща, който 
се труди да поучи чадата си. – Да се обхождате достойно за Бога, -като го 
почитате и му се покорявате, като подражавате на чистотата и правдата му, и като 
работите ревностно за него. – Който ви призовава, и пр. Това съдържа двойно 
подбуждение: (1) То се отзовава на признателността им. “Понеже Бог ни е 
възлюбил толкова, че ни е призовал, макар и да сме недостойни, нека го обичаме, и 
нека го слушаме”. (2) То показва, че верността им няма да остане ненаградена. “Бог 
ни е призовал да имаме място в царството му, и вечно да участвуваме в славата му, 
ако му служим тука”. Някои разбират думите “царство и слава”, че значат “славно 
царство”, но по-добре е да ги считаме като отделни неща. Ние влизаме в Божието 
царство тука, - то е в нас, а “слава” означава небесното състояние, в което ще 
влезем след като умрем. 
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Ст. 13. Благодарим на Бога, и пр. Това показва две неща: (1) Божия работа 
е било дето Солунците приели евангелието. Бог действувал в сърцата им; ако да не 
е било така, и те щяха да го отритнат, както и други. (2) Павел го считал като 
голяма милост за себе си, и за това непрестанно е благодарил. Нищо друго освен 
нашето обръщение към Христа не може да ни причини толкова радост, колкото 
обръщението на някой грешник. За това нещо се радват и ангелите. – Като 
приехте, и пр. Когато Павел им проповядвал евангелието, те не го приели като 
нещо което човек е измислил, но като нещо дадено от Бога. Ако да беше човешко 
слово, колкото красноречиво и самоотвержено и да е било представено, то не 
заслужаваше да се приеме от тях. Ако евангелието да не беше истинно, те са били 
глупави  дето са търпели гонение и загуби за него, а те нямаха доказателство, че то 
е истинно, освен ако е дошло от Бога. – Което и действува. Евангелието не само че 
е дошло от Бога, но то работи във вас; и настоящето време на глагола показва, че то 
не само е действувало в тях когато го приели, но че следваше да действува. 
Следващият стих показва един от плодовете на това вътрешно действие. – Между 
вас, вярващите. Условието по което то действува е вяра, т.е., причината защо 
евангелието произвежда у някои тези плодове, а у други не произвежда, е че някои 
вярват, а някои не вярват. 

Ст. 14. Защото вие, братя, и пр. Че евангелието е действувало в тях се 
доказва от начина, по който са претърпели гонение; и в това отношение те са 
приличали на църквите в Юдея. В подобни обстоятелства, евангелието ражда 
същия плод на всякъде. Той ги сравнява с църквите в Юдея, може би, защото тези 
църкви, които са били посер евреи, са били по-върло преследвани, отколкото 
другите. –Божиите в Христа Исуса църкви, т.е., Християнските църкви, така 
наречени да се различават от Юдейската църква, която презирала и отритвала 
Исуса. – Понеже вие пострадахте същото, и пр. Това може да се отнася не само за 
първото гонение, което избухнало когато Павел им проповядвал (Д.А. 17:5-9), но и 
на по-сетнешното гонение, което се споменава в гл. 3:3 на това послание. Той 
казва, че тия гонения са били от страна на техни съотечественици езичници, но 
може, както в първия, така и във втория случай, да са били подбутнати от евреи 
(Д.А. 17:5-13). 

Ст. 15. В този и следващия стих апостолът показва, че от евреите друго не 
можало да се очаква освен дух на гонение, понеже те всякога са преследвали тези, 
които Бог им е изпращал. Той може също така да е предвиждал, че поддържниците 
на обредния закон учители ще навязат в Солун, и е искал да предпази братята си от 
тези учители, които са били така настроени както и невярващите евреи. Но в това 
описание няма злоба, а просто се излага самата истина. Сам Христос ги нарича 
убийци на пророци (Мт. 23:31-37); но при все това, той е оплаквал Ерусалим. Какво 
Павел е чувствувал спрямо тях се изразява в Рим. 9:3. – Които и Господа Исуса …. 
убиха. Това е било всенародно дело, и народът не се бил разкаял за това. Не е било, 
прочее, чудно дето те са гонили Исусовите последователи. – И своите си пророци 
(Цгр.)198, - не всичките, но въобще те са преследвали тези, които не са убивали 
(Д.А. 7:52). – И нас прогониха, т.е., всичките апостоли, повечето от които са били 
прокудени от Ерусалим. Жалните следствия на този гонителски дух се описват в 
останалата част на стиха. – На Бога не угождават. Макар, че те гонят християните 
                                                           
198 В Цгр. стихът е: “които и Господа Исуса убиха, и своите си пророци, и нас разпъдиха, и пр.” 
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от ревност за Бога, действително те ги преследват от гордост, и защото не искат 
другите хора да участвуват в честта да бъдат Божии люде; и затова тяхната ревност 
ги прави неприятни на Бога. – И на всичките човеци са противни. Бог ги бе 
призовал да му бъдат негови люде и да се отделят от другите народи. Това щеше да 
накара другите народи да ги мразят, но той не загатва тука за това, но че от омраза 
и завист те са противни на спасението на другите, както се казва в следващия стих. 
Това е произлизало от онзи Фарисейски дух, който ги карал да презират другите 
народи, както и Римският историк Тацит казва, “Те мразеха всички други”, а 
Римският поет Ювенал казва, “Те не посочваха нито път на тогози, който не е от 
тяхната вяра”. 

Ст. 16. Забраняват да говорим на езичниците, т.е., да им проповядваме, че 
могат да се спасят без да се обрежат и станат евреи. – Винаги допълнят, и пр. Те 
са убили Господа и са преследвали пророците му, за да остане пълна мярката на 
греховете им. По-преди тя била пълна с гонението на пророците, но липсвало им 
нещо, за да я допълнят; и сега те са изпълнили тази липса. Самите евреи не са 
искали съзнателно да допълнят мярката на греховете си, но Бог ги наказал за 
предишната им и продължителна непокорност като ги оставил да ослепеят. – Но 
безграничният гняв ги постигна. Те започнали вече да жънат следствията на 
греховете си като били подчинени под строгото Римско управление. Този гняв 
щеше да трае докато се изпълни с разрушението на Ерусалим, разпиляването на 
каквото би останало от народа, и окаянното им и презрително положение след това. 
Ерусалим бил съсипан около 17 години след написването на това Послание. Тука 
не се говори за бъдеще и вечно наказание, но за наказанието, което постигнало 
евреите като народ, на този свят. 

Ст. 17. А ние, братя, и пр. Думата “осиротяхме” тука показва, че раздялата е 
била тежка скръб (загуба) за Павел. В ст. 7 и 11, той се сравнява с любезен родител; 
и може да има на ум тука това сравнение, и иска да каже, че той е страдал както 
родители биха страдали когато се отлъчат от децата си. – Колкото за телесно 
присъствие, а не по сърце199. Макар и да бях отлъчен от вас телом, духом аз бях с 
вас. Аз мислех за вас и ви обичах така сърдечно като че да бях при вас в Солун. – 
Още повече, с голямо желание, и пр. Сравнителната степен се отнася за 
предишното изречение, - “Аз се постарах да ви видя, а още повече защото сърцето 
ми беше с вас”.  

Ст. 18. Защото поискахме да дойдем при вас. Подбутнат от желание да ги 
види, Павел се опитал два пъти да ги посети, вероятно от Берия. Той вероятно 
отишъл от Солун в Берия с надежда, че върлото гонение в Солун наскоро ще 
престане, и че той ще може пак да се върне. Напротив, както виждаме в Д.А. гл. 17, 
Солунските евреи отишли в Берия, и го принудили да бяга и от този град. 
Прибавката в скобки “(и аз Павел)” показва че в този стих множественно число 
“ние” се употребява вместо единственно, а от това става вероятно, че в предишните 
стихове, където множественно число се употребява без някоя прибавка, то 
подразбира и другарите му. – Но сатана ни попречи. Каква пречка му е направил 
Сатана, не се знае. Може да е възбудил нечестиви човеци против него. Каквато и да 
е била външната пречка, Сатана е бил който препятствувал на Павел, понеже първо 
той намислил да стори това, а после намерил хора, които да му изпълнят 
                                                           
199 Цгр. “с лице, а не със сърце” 
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намерението. В Д.А. 16:7, е казано, че Духът не пуснал Павел да отиде във 
Витиния. То е станало без съмнение чрез вътрешно откровение; но Сатана му 
попречил чрез външни обстоятелства. Не трябва обаче да мислим че Сатана разбил 
Божието намерение, защото ако Бог да не беше помислил, че ще бъде добре за 
Павел да не ходи, той не щеше да позволи на Сатана да му попречи. Бог прави 
както яростта на човеците така и съпротивлението на Сатана да му бъде за хвала. 
Виж. Пс. 76:10. 

Ст. 19. Понеже коя е нашата надежда, и пр. Връзката на мисълта е тая: 
“Защо да не искам да дойда при вас, когато вие сте ми надежда и радост?”. – Или 
венец, с който се хвалим? Тука той сравнява себе си с победителите в Гръцките 
юнашки игри. Тези, които той похристиянчил са негови награди. Той ги е носел 
като венец на главата си. – Пред нашия Господ, и пр. Тази радост е щяла да се 
осъществи, когато той ще може да ги представи пред Христа, на второто му 
пришествие, като човеци които той с труда си е обърнал в Христови 
последователи. 

Ст. 20. Защото вие сте наша слава и радост. Това доказва, което е казал. 
Пред очите на света той беше смирен и презрян човек, но малко го е било грижа за 
това, защото той знаел, че славата на богатство и власт не беше нищо в сравнение 
със славата, която щяха да му дадът, и пред очите на Бога му бяха вече дали, онези 
които той бил покръстил. Виж. Дан. 12:3. 

 
------------------------------------------------ 

 
 
Ст. 1. Затова, т.е., понеже не можем да дойдем при вас. – Когато не 

можахме вече да търпим, - като не можахме вече да се стърпим да приемем 
известие от вас. – Намерихме за добре. Множественото число не се отнася за 
Павел и Силуан, но се употребява вместо единственно число, и се отнася само за 
Павел. – Да останем сами в Атина. Колко силно е желаел да приеме известие от 
Солун става явно от готовността му да остане самичък в Атина, и то след като бил 
повикал другарите си да дойдат “колкото по-скоро при него” (Д.А. 17:15). От Д.А. 
17:14, узнаваме че Павел оставил Тимотей и Силуан в Македония, а от 18:5, се 
вижда че те не са отишли пак при него преди пристигането му в Коринт. От този 
стих, обаче, става вероятно че Тимотей дошъл в Атина, и незабавно бил изпратен 
назад в Македония, където Силуан вероятно бил останал, а след като Тимотей си 
свършил работата, за която бил пратен, те и двамата отишли в Коринт, където бил 
и Павел. 

Ст. 2. Названията, които се дават на Тимотей показват, че той е бил 
подходящ за работата, която Павел му поверил, и че Павел е жертвувал доста като 
го е пуснал да отиде. Той го имал като “наш брат”, не само като свой по вяра, но 
любезен като брат. Той бил също избранник Божий да бъде служител на църквата 
му, и бил даден на Павел нарочно, за да му помага в трудното дело на 
разпространението на евангелието. Срещат се разни четения на този стих в разни 
ръкописи; и, според мнението на някои тълкуватели, истинското четене е, “Брата 
нашего и сътрудника Божий, и пр.”. Ако това четене е право, последния израз е 
изтълкуван в 1Кор. 3:9. 

 141



Целта на Тимотеевото посещение била “да ви утвърди, и да ви утеши от към 
вярата ви”. Страданията, които ги сполетели можеха да накарат някои от тях да се 
съмняват и колебаят. А други някои може да са станали злощастни от тези 
страдания. Тимотей трябвало да премахне съмненията им, и да замести жалостта 
им с радост като им покаже ползите и кратковременността на страданията им. 

Ст. 3. Да се не колебае никой, и пр. Било е нужно Тимотей да отиде и ги 
навиди, понеже Солунците, както се казва в гл. 2:14, били връхлетени от тежки 
гонения. Солунците били млади и неопитни във вярата; и някой от тях трябвало да 
бъдат изпитани. Когато ги налегнали гонения, те са били като войници, които за 
първи път влизат в бой; и понеже Павел се страхувал, че някои не ще могат сами да 
устоят на изпитанията, той им пратил Тимотей да ги укрепи. – Защото вие знаете, 
- и от своя собственна опитност, и от поучението на апостола. – Че на това сме 
определени. “Тези теглила, които ние християните теглим не са случайни, но Бог 
ги е назначил за нас да ги търпим”. Всичко, което ни трябва е, да знаем че това е 
така, и че в действията си спрямо людете си Той се води по безконечна мъдрост и 
безкрайна любов. 

Ст. 4. Защото, когато бяхме при вас, и пр. Когато Павел и другарите му 
били в Солун, те без заобикалки казали на покръстените, че гонения ще ги налетят; 
и каквото предсказали започнало да се сбъдва когато простолюдието скокнало на 
крак и принудило Павел и двамата му приятели да бягат в Берия. Виж. Д.А. 17:5-
10. 

Ст. 5. Пратих да узная, и пр., - дали сте постоянни и верни или не. – Да не 
би да ви е изкусил, и пр. Сатана изкушава не само като подструва нечестивите 
човеци да гонят, но и като възбужда в умовете на християните съмнения и страхове 
посредством тези гонения. Ако успее да ги възвъре, следствията на Павловите 
трудове ще се опропастят; и за това апостолът прибавя, “и да бъде трудът ни на 
празно”. 

Ст. 6. А когато Тимотей дойде, и пр. Думата “сега” показва, че това 
послание е било писано наскоро след идването на Тимотей в Коринт, когато 
радостта от добрите известия, които бил донесъл била още пресна в ума на 
апостола. – Та ни донесе добри вести. Тука се споменават три особенни добри 
новини. Вярата им била неразклатена, любовта им един за друг била твърда, и 
имали “добро”, т.е., любезно възпоминание за апостола, и не са били като някои 
други църкви, които несправедливо се оплаквали от него. Доказателство на това 
любезно възпоминание е било, че и те желаели да го видят, както и той тях. Виж. 
гл. 2:17,18. 

Ст. 7. Тогава200, - понеже приехме тези добри известия от вас, -  утешихме 
се за вас. “За вас” се разяснява в последния израз, “чрез вашата вяра”, т.е., вярата 
им, която се показвала в добри дела, утешила Павел; и той тогава имал нужда от 
утеха, понеже бил в “скръб и нужда”, и това може да означава външни страдания, а 
не вътрешни грижи. 

Ст. 8. Понеже ние сега живеем201, и пр. Радостта, която почувствувал 
сякаше, че го съживила. Когато си мислел за “скръбта и нуждата”, той се усещал 
като да е мъртъв, както и казва на друго място, “смъртта действува във нас”, и, 
                                                           
200 Цгр. “затова” 
201 Цгр. “понеже сега сме живи” 
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“всеки ден умирам”, но тяхното постоянствуване го накарало да се усети, че е жив 
и да се радва, че живее. 

Ст. 9. Защото как можем, и пр. Какво благодарение можем да дадем на 
Бога, което би било достатъчно да изрази онази голяма радост, която ни е 
съживила? Ако дадем и най-горещото си благодарение, то ще бъде недостатъчно. 
Величието и чистотата на радостта се показва от изречението “пред Бога”. Тя е 
била такава радост, щото Бог е можал да я гледа с удобрение. 

Ст. 10. Нощем и денем, и пр. Радостта, която добрите известия от тях му 
причинили още по-усилила желанието му да ги види; и той се молел на Бога да му 
открие пътя за това. Колко силно е било желанието му се познава от молитвите му, 
които са били непрестанни (“нощем и денем”) и “преусърдни”. – И да допълним, и 
пр. Той не искал да ги види само и само за свое лично удоволствие, но за да ги 
ползува. “Несъвършенството” на вярата им, за което се загатва тука, според 
мнението на Златоуст и други, не иска да каже, че те са нямали искренност, но че са 
нямали знание. До колкото могли да разберат истината, те я приели с все сърце, и 
посред всякакви гонения се придържали за нея. Но понеже Павел и Силуан и 
Тимотей стоели при тях за късо време, познанието им е било непълно; и от това 
недостатъчно познание произлезли грешки в поведението им, както се разправя в 
следващата глава.  

Ст. 11. А сам нашият Бог202, и пр. Той се моли да му се даде възможност да 
отиде пак в Солун, защото тези препятствия, които се виждали непреодолими за 
него (гл. 2:18) са били нищо за Бога. Той се моли и на Отца и на Сина; а 
единственото число на глагола “управи” ни дава да разберем, че Отец и Сина се 
едно. Макар Св. Писание и да ни доставя примери на молитви отправени към 
отделните лица на Божеството, въобще ние си отправяме молитвите за външни 
благословения на Триединния Бог, без да различаваме лицата. 

Ст. 12. И вас Господ да умножи (Цгр.)203, и пр. Тука “вас” е поставено най-
напред за по-силно изражение; и значението е, “Каквото и да нареди Бог за вас, 
нека ви умножи, и пр.”. Павел на драго сърце би приел да стане оръдие за 
назиданието им, ако да е искал Бог, но ако това не е било воля Божия, той желае 
друг да ги назидава. Двата глагола, “да умножи” и “да преизобилвате”, имат почти 
същото значение, само че вторият е по-силен. Павел иска да напредват те в братска 
любов към събратята си християни, и в по-обширната благодат на любов към 
всички, даже и към враговете си. Силната любов, която е имал за тях го кара да им 
предложи своята си любов като мерило, до което иска да достигнат. 

Ст. 13. За да утвърди, и пр. Той иска да преизобилват те в любов, щото да 
могат да се осъвършенствуват в святост, понеже святостта се осъвършенствува 
само чрез любов. – Непорочни в светост пред нашия Бог. Това показва най-
съвършенна святост, в която няма нито недостатък, нито петно, и която може да 
устои призора на Божието всевиждащо око. Тази святост не е само работа на 
поведението, но на сърцето; и за това той казва, “да утвърди сърцата ви”. – При 
пришествието, и пр. Когато Исус дойде да съди света, тогава напълно ще се 
покаже характерът на всеки човек, и дано тогава святостта ви се покаже, че е 

                                                           
202 В Цгр. ст. 11 е: “А сам Бог и Отец наш и Господ наш Исус Христос дано управи пътя ни към вас” 
203 Вместо РИ: “и Господ да ви направи” 
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съвършенна. – С всичките Негови светии. Някои отнасят това на ангели, други на 
“осъвършенствувани човеци”, а пък други мислят, че обема и едните и другите. 

 
----------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Впрочем204, братя, и пр. В последните стихове на предишната глава, 

Павел се моли на Бога да ги осъвършенствува в любов и святост, а тука той го 
поучава какво трябва те сами да сторят за да станат святи. Божието действие не ги 
освобождава от работене за същата цел, но трябва още повече да ги подбужда да се 
трудят. Виж. Фил. 2:12,13. Толкова е важно това, че той ги и моли и увещава, и 
увещанието му е “в Господа Исуса Христа”, т.е., в Негово име и по Негова власт. – 
Както сте научили205, и пр. Няма нужда да им дава нови наставления в това 
отношение, но само да им напомни предишните си наставления. Но той повтаря в 
следващите стихове някои неща от предишните си наставления. – Да преуспявате 
повече. Следвайте по-пълно (изпълнявайте по-добре) предишните ми наставления. 

Ст. 2. Защото знаете, и пр. Павел ги кара да си припонят това, което им бил 
казал по-преди. – От името на Господа Исуса206, т.е., заповедите не бяха на 
апостола, а на Христа. Говорещ само от себе си, той можеше само да ги моли и 
увещава, но когато е говорел в името на Христа, той е можел да заповядва. 

Ст. 3. Понеже това е Божията воля. Солунците трябвало да се обхождат 
така, както им заповядал Павел, понеже тъй искал Бог, а Божията воля за 
християнина е правило на длъжност. – Вашето освещение. Тука думата 
“освещение” се отнася особенно за телесна чистота, както следващите изречения 
показват. Понеже езичниците са считали прелюбодеянието за маловажно нещо, а 
не за грях, то е преобладавало във всичките езически градове, и затова са имали 
нужда от такава заповед. – Да се въздържате от блудство. Тука думата се 
употребява в обширния си смисъл, и обема всички похотни грехове. 

Ст. 4. Да знае всеки от вас. Заповедта за чистота, която в предишното 
изречение се дава в отрицателен вид, тука се дава в положителен. Думата “съсъд” 
се тълкува по два начина. Според Златоуст, Тертулиан, и др., “съсъд” значи тялото, 
което се счита като оръдие на душата. Но Августин и повечето днешни 
тълкуватели го отнасят на жена, съобразно с Еврейското идиоматическо 
изречение. Първите тълкуватели се осланят на 2Кор. 4:7, където “съсъд” значи 
тялото, и казват че ако се приеме второто тълкувание, то ще ограничи заповедта 
само за мъжете, и то само за женените мъже. Вторите тълкуватели се облягат на 
1Пет. 3:7, където думата “съсъд” (същата дума, която се употребява тук) значи 
жена, и казват, че “да държи тялото” е изречение несвойственно на гръцки, а “да 
държи жена” е обикновен израз. – Със светост207, и пр. Употребяването на тялото, 
или на жената, трябва да става по един начин съобразен с честност и чистота, а не 
като блуд. 
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Ст. 5. Не в страстна похот, - като не позволяват удовлетворението на 
похотите си да стане главната цел на живота им. Нашите желания и нашата любов 
трябва да се употребяват за служение на Бога, и трябва да се наслаждават с 
телесните си удоволствия умерено, и така само както е съобразно с чистотата. – 
Както и езичниците, и пр. “Като се предавате на похотите си вие ставате еднакви с 
езичниците; и какво ви ползува, че познавате истинния Бог и че (както мислите) 
Му слугувате, ако и вие се предавате на същите мръсни нрави, на които се предава 
тези, които не Го познават?”. 

Ст. 6. И да не престъпва никой208, и пр. Неколцина тълкуватели се 
придържат към мнението на Ориген, и считат това че въвежда нов предмет, и 
забранява сребролюбието. Но повечето тълкуватели приемат тълкуванието на 
Златоуст, и го считат, че се отнася за блуд. Явно е че 7-и стих говори за блуд; и 
щеше да бъде съвсем неестествено ако предположехме, че този стих се отклонява 
от главния предмет. Следователно, стихът иска да каже, че никой не трябва да 
повреди брата си като прелюбодейства с жена му. Фактът, че християните са се 
нуждаели от такава заповед да не се повреждат един друг показва каква е била 
нравственността на езичниците в това отношение. – Защото, и пр. Макар и да 
стават тайно, тези грехове няма да останат ненаказани, защото “Бог, който вижда в 
тайно” ще отмъсти за всичко, както им бил казал Павел по-преди. 

Ст. 7. Защото Бог, и пр. Доказателството, което Павел дава, за да подкрепи 
гореказаната длъжност е, че те са Божии призванници или избранници, и че целта, 
за която Бог ги бил избрал не е да бъдат нечисти, но да живеят свят живот. Ако се 
вдатът на похотите си, те ще опропастят самата цел, за която са станали християни. 

Ст. 8. Затуй, който отхвърля, и пр. От предишния стих следва, че който 
презира и не слуша горната заповед, която ни заповядва да живеем чист живот, 
презира не само някой прост човек като Павел, но Бога, който действително е издал 
тая заповед. – Който е и дал нам Духа своего Светаго (Цгр.)209. Ако четем така 
стиха, значението му е, “Презрителят презира Бога, защото аз съм просветен от Св. 
Дух и говоря по боговдъхновение”. Но повечето ръкописи и критически издатели 
на Св. Писание предпочитат да го четат “дал вам”. Тогава доказателството е това, 
“Бог не само ви е призовал да бъдете свети, но ви е и дал Св. Дух да ви освети”. 
Как могат приемниците на такъв свят дар да бъдат виновни в нечистота? 

Ст. 9. А за братолюбието, и пр., т.е., любов към сърбатята християни. Това 
поне е първобитното му значение, макар че може да значи и любов към всичките 
хора. – Защото сами вие сте, и пр. Това учение не е било във вид на външно 
наставление, но чрез влиянието на Св. Дух върху сърцето. Както природата учи 
майката да си обича рожбата, без да има нужда от учението на някого, така и 
новото естество, което Бог влага в чадата си ги учи да се обичат един друг. Бог сам 
е любов; и тези, които Той поучава се научават да обичат. Това чувство на любов 
към всичките люде Божии, е един от най-ранните и най-верни белези, които 
показват, че човек се е отрекъл от греха, и се е обърнал към Бога. Виж. 1Йн. 3:14. 

Ст. 10. Понеже210 и правите това, и пр. Вероятно Павел загатва тука не 
само за вътрешното чувство на любов, но и за външния й израз, било във вид на 
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помощ на сиромасите, или на някое друго благотворително дело. Солунците имали 
тия белези на любов, и били толкова великодешни, че ги показвали не само спрямо 
християните в града си, но и спрямо християните в Берия и други места на 
Македония, където е имало вярващи. – Но молим ви се, и пр. Макар и да били 
ревностни в тази благодат, те не били съвършенни; и затова Павел ги увещава да 
преуспяват във взаимната си любов повече и повече, докато стигнат да се обичат 
един друг както обичат и себе си. Няма никаква опасност, че християните ще се 
обичат един друг прекалено, стига само да обичат Бога повече. 

Ст. 11. И усърдно да се стараете, и пр. Както забелязахме във въведението 
на Посланието, вижда се, че очакването на скорошното идване на Христа накарало 
солунците да станат лениви. Те си мислели, че ако такова велико променение е 
било наблизо, обикновенните им работи не заслужаваха да се гледат; и така, вместо 
да ходят на дюкяните си или по работата си, те се събирали на тълпи и разпалено 
разисквали бъдещата слава, както биха сторили гражданите на някой град, където 
предстои да стане някое велико общественно събитие. Но такова раздражение не 
принасяло полза, а принасяло много вреда. Те били излъгани за времето на 
Христовото идване; но даже ако да е било наблизо както те си мислили, те са били 
длъжни да си гледат мирно работата. Ако са били християни, те са били готови за 
промяната, и следователно са можали с търпение да го чакат. Чрез ленивия си 
живот те подбуждали общо смущение, давали лош пример на другите, и карали 
езичниците да говорят против вярата им. Във време на политическо вълнение, 
правителствата понякога се принуждават да забранят събрания от граждани, и да 
искат от всеки да си гледа работата. Павел желае Солунските християни да правят 
това от религиозно начало. Бог е Бог на порядък; и всичките му чада трябва да 
бъдат порядъчни. – Да вършите своите работи. Това забранява не само ленност, 
но и намесване в чужди работи. Право е да се интересуваме от работите на другите, 
така че да можем да “носим един другиму теготите”, но е криво да ходим да се 
месим ненужно в чужди работи. – И да работите, и пр. От това става явно, че 
повечето Солунски християни са били художници и надничари. Колкото големците 
на света и да презират такава работа, Св. Писание я почита. Христос бил 
дърводелец, а Павел работел шатри (тенти). Пред очите на Бога своеволна ленност 
е срам и престъпление. Който не прави нищо за доброто на другите, той не е 
полезен за хората, и светът няма да загуби нищо когато той се махне от него. Този 
предмет се разисква по-пространно в 2Сол. 3:6-12. – Както ви заръчахме, - когато 
бяхме при вас. 

Ст. 12. За да се обхождате, и пр. Павел подкрепя с две доказателства 
редовния и трудолюбивия живот, който им препоръчва по-горе. Първо те трябва да 
дадът пример на трезвен и добродетелен живот на тези, които не са християни, и по 
този начин да не им турят отпреде камък за препъване. – И да нямате, и пр. Това е 
второто доказателство. Ако бяха мързеливи вместо да спомагат за доброто на 
другите, те щяха да се принудят да просят помощ за себе си от външни лица; и тази 
зависимост щеше да ги предаде в ръцете на езичниците, и много щеше да попречи 
на делото Господне. Последния израз може да се преведе, “и да нямате нужда от 
никого”. Което и да вземем, не прави разлика в смисъла. 

Ст. 13. А не желаем, и пр., т.е., от голяма важност е да имате прави понятия 
за това за което ще ви говоря. Вижда се, че солунците са имали криви понятия за 
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своите умрели приятели християни. Те не отхвърляли учението за възкресение, 
нито са мислели, че християнските им приятели са се унищожавали. Мнението им 
се вижда да е било това: те си мислели, че когато Христос пак дойде да царува на 
земята, само тези светии ще участвуват в славата на царуването Му, които бъдат 
живи тогава, а пък тези, които са били умрели ще си останат в гробовете до 
окончателното възкресение, което те са вероятно мислили, че ще бъде много векове 
по-късно. И така, понеже постоянно очаквали идването на Христа, когато се 
случвало някой техен приятел християнин да умре, те си казвали: “Ако да беше 
живял още няколко месеца, или, може би, само няколко дни още, той щеше да 
влезе заедно с нас в славата на Христовото царуване. Сега, обаче, ние няма да го 
видим вече за стотини, а може би и хиляди години”. Павел им пише това, за да им 
поправи тези грешки. – За умрелите (Цгр.)211. В Гръцкия оригинал изречението е, 
“за заспалите”. Думата “заспал” се употребява за умрял християнин, за да покаже, 
че покойният още съществува, и че някоя сутрин той ще се събуди. Срав. с Йн. 
11:11; 1Кор. 15:18-20. – За да не скърбите. Павел иска да утеши скръбта им с това, 
което им говори в следващите стихове. Той не казва, че е криво да скърбим. Вярата 
не разваля, но усилва земната ни любов. Когато обичаме Бога най-много, ние не 
обичаме по-малко, но повече нашите роднини и приятели. За това, ако тези, които 
обичаме ни се отнемат, ние жалеем за тях, както сам Исус плакал над гроба на 
Лазар. – Както другите, и пр. Тази прекалена скръб е крива. Езичниците и всички, 
които нямат основна надежда за вечен живот могат да скърбят. Не е неразумно за 
тях да се бият в гърдите, да си скубят косата, да си дерат дрехите, и да крещят и 
пищят без мярка. Ако се страхуват, че приятелите им са загинали съвършенно, и че 
те няма никога да ги видят пак, защо да не скърбят прекалено за тях? Но за този, 
който има Християнска вяра и надежда такава скръб е неприлична, и даже грехота. 

Ст. 14. Защото, ако вярваме, и пр. Връзката между Христа и 
последователите Му е толкова тясна, че трябва да вярваме, че каквото Бог е сторил 
за Него, Той ще стори и за нас. Солунците знаеха, че Исус умря и възкръсна; 
същото ще стане и с учениците Му. Като говори за Христа Павел употребява 
думата “умря”, а не “заспа”, да не би да попаднем в заблуждение и да си 
предположим, че Той бил умрял само на глед, когато Го положили в гроба. Той 
наистина умря и възкръсна. Той е бил така действително умрял както са били и 
тези, за които солунците скърбели. – Така и починалите в Исуса, и пр., т.е., 
умрелите светии. Тълкувателите не са съгласни дали “в Исуса” трябва да върви с 
“умрелите” или с “приведе”. Златоуст и някои други приемат първото, но повечето 
днешни критици приемат второто. Ако първото е право, подразбира се, че връзката 
между вярващия и Христа не се разкъсва от смъртта. Както за него да е жив е 
Христос, така той и умира “в Христа”. – Бог ще приведе заедно с Него. Това е 
утешително уверение за солунците. Те са вярвали без съмнение, че приятелите им 
ще възкръснат кога и да е; а тук Павел им казва, че то ще стане когато Христос 
дойде. Както Бог въздигна Христа от мъртвите, така и Христос при идването си ще 
въздигне людете си. “Ще приведе с него”, значи, че е извади телата им от гроба, 
или, което е все същото, душите им ще се приведат от небето, и ще се съединят пак 
с телата им. Това, което Солунците са искали да знаят е било, че умрелите им 
приятели ще участват лично заедно с тях в благостите на Христовото царуване. 
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Ст. 15. Защото това ви казваме, и пр. Това не се отнася за нещо казано от 
Христа и записано в евангелията, нито, както някои предполагат, за нещо казано от 
Него и спазено по предание, но значи че каквото следва е било ново откровение, 
дадено от Христа на Павел. За да се утешат още повече с това, Павел казва на 
Солунците, “Аз не думам това от себе си, но сам Христос ми го е обявил”. – Че 
ние, които останем живи. Понеже употребява първо лице, мнозина са помислили, 
че Павел се е надявал, че Христос е щял да дойде през живота на някои от тези, 
които са живели тогава. Казано му е било, че Христос ще дойде пак, но не му е 
било казано кога. Ако да можеше да предскаже времето на идването, това щеше да 
е противно на каквото Христос е казал в Мк. 13:32. И ако днес някой се появи в 
църквата, и обяви че еди-кой ден Христос ще дойде, (такива работи често са се 
случвали) ние знаем, че той не говори от Бога, защото Бог не казва денят никому. 
Павел нито знаел, нито е претендирал да знае кога Христос ще дойде; и възможно 
е, че в първите години на апостолството си той се е нядавал, че ще доживее да види 
този ден. Но в 2Сол. Гл. 2, той показва, че Христос няма да дойде наскоро; а такива 
стихове в по-късните му Послания като Фил. 1:23 и 2Тим. 4:6, показват, че е знале, 
че ще умре. И така, ние мислим, че най-доброто тълкувание е да разберем думите, 
че значат “тези християни, които са живи” без да загатват за някое определено 
очакване от негова страна или от страна на съвременниците му. Виж. бел. на 1Кор. 
15:51. – Няма да предварим, и пр. От това са се боели солунците, но Павел им 
казва, че страхът им е неоснователен. Умрелите ще възкръснат в самото начало на 
Христовото славно царуване, и съдбата им не ще падне в нищо по-долу от съдбата 
на тези, които са останали живи. 

Ст. 16. Понеже сам Господ, и пр. Христовите ученици го видяха, че се 
възнесе на небето (Д.А. 1:9); и там той е останал телом от тогава насам. Духом той 
се намира във всяко събрание на вярващи; но той няма пак да посети телом земята 
до денят на възкресението. До тогава се пращат ангели да изпълняват заповедите 
му, но според предсказанието на ангелите (Д.А. 1:11), той сам лично ще дойде и 
надзирава делото на онзи велик ден. Всички ще видят това му удване (Мт. 24:30), 
което ще бъде неизказано славно (Отк. гл. 19). – С повеление (Цгр.)212. Тази дума 
не се среща никъде другаде в Новия Завет, но често се употребява от Гръцки 
писатели, и означава заповед дадена в битка, или от този, който управлява гребци 
на ладия. Кой ще даде това повеление не се знае. Старите тълкуватели казват, че 
сам Христос ще даде повелението, но по-новите тълкуватели мислят, че то се 
определя от следващия израз, т.е., повелението е глас на архангел и Божия тръба. 
Не се казва също така защо ще се даде повелението. Може би, за да съживи 
умрелите или да призове всички пред съда; или може да е повелението, което 
архангелът ще даде на последователите си. – При глас на архангел213. Това не се 
отнася за Христа, както някои предполагат, но вероятно за предводителя на 
ангелския сонмъ, който ще придружава Христа. На друго едно място Павел говори 
за разни степени от небесни същества (Еф. 1:21). – И при Божия тръба214. Срав. с 
“тръбния глас”, който се чул на планината Синай (Из. 19:16), и също така със 
“затръбението на последната тръба в денят на възкресението”, за която се 
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споменава в 1Кор. 15:52. – И мъртвите, и пр., - не по-напред от другите мъртви, но 
преди живите ще се възнесат на небето. Този стих не ни казва нищо за дали ще 
има, или няма да има, отделно възкресение на праведни и неправедни, защото 
Павел тука не говори нищо за възкресението на нечестивите, но показва че когато 
Христос дойде живите християни няма да имат предимство от умрелите християни. 

Ст. 17. После ние, и пр. Това ще бъде другата сцена във великата драма. 
След като мъртвите въстанат, - и без съмнение промеждутъкът ще бъде кратък, - 
мъртвите и живите ще бъдат грабнати заедно. Но преди да стане това, телата на 
живите ще се променят, а от 1Кор. 15:52, се учим, че тази промяна ще стане “в една 
минута, в мигване на око”. – Ще бъдем грабнати, и пр. Всички Христови люде, 
тези които са умрели под старата наредба или под новата както и тези, които не са 
умрели никак, ще бъдат грабнати заедно, - една многобройна дружина, която никой 
не може да преброи. Думата “грабнати” означава “вдигнати по Божия сила”, а не по 
своя собствена воля. Същата Гръцка дума е употребена и в Павловото видение 
(2Кор. 12:2), а там е преведена “въсхитен”. Когато се повдигнат, облаците ще ги 
обгърнат и понесат нагоре, както и Христос ще слезе в облаци (Отк. 1:7). – Да 
посрещнем Господа, и пр. Когато дойде Христос, светиите му ще се повдигнат на 
горе, за да го посрещнат. Златоуст казва: “Когато някой цар отива в някой град, 
тези които са на чест излизат да го посрещнат, а осъдените чакат съдията си вътре в 
града”. – И така ще бъдем, и пр., - не, разбира се, във въздуха, но на небето. След 
като светиите посрещнат своя Господ, общият съд ще започне; а когато съдът се 
свърши, тогава светиите ще се съединят вечно с Господаря си в небесния 
Ерусалим. Павел не описва тука съдът, защото това не е било нужно за целта му, 
която е била да поправи тъжното заблуждение на Солунските си братя. 

Ст. 18. И тъй, насърчавайте се215, и пр. Те трябвало да се раздумват с тези 
Павлови думи до кото всички разберат и съзнаят благословената им истина. А най-
вече, когато някой християнин умре, другите трябва да утешат преживелите му 
приятели с истината, която Павел им открива.  

 
---------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. А за годините, и пр., т.е., за времето кога ще дойде Христос. Те може 

да са пратили чрез Тимотей да питат Павел кога ще настане този ден. Изречението 
“години и времена” се среща и в Д.А. 1:7. – Няма нужда, и пр. – защото, както 
следващият стих казва, апостолът им бил казал устно всичко, което им трябвало да 
знаят. 

Ст. 2. Защото вие добре знаете, и пр., - може би от прочитане на 
Евангелието от Матей, ако е било писано до тогава, а още по-подробно от 
Павловите поучения. – Че Господният ден, и пр., т.е., денят на възкресението и на 
страшния съд. Някои мислят, че това се отнася за смъртта, и наистина, в един 
важен смисъл, Христос дохожда при всекиго на смъртния му час, но връзката на 
мисълта явно показва, че тука се загатва за последното му и славно пришествие. – 
Като крадец, и пр. Това е обикновенно сравнение в Св. Писание. Крадецът 
дохожда изненадейно, без да ни се обади, и когато не го очакваме. Така ще дойде и 
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Христос. Напразно, прочее, хората се опитват да узнаят от пророчествата денят или 
даже векът кога той ще дойде. Колкото за времето на Христовото пришествие, 
Павел го счита достатъчно да каже, че то ще бъде изненадейно и внезапно. Но 
ленивостта и вълнението, които произхождаха от очакването им на Христовото 
скорошно идване до токлова се бяха разпространили измежду солунците, че във 
Второто си Послание Павел казва, че идването му не ще бъде наскоро, и че то ще 
бъде предшествано от някои си белези. 

Ст. 3. Когато казват, т.е., нечестивите, или чадата на тъмнината. Това 
показва, че ще има нечестиви на земята, когато Христос дойде. Наистина, 
евангелието ще се проповядва първо на всичките народи (Мт. 24:14), и числото на 
спасените ще бъде толкова голямо, че Христос ще види плодовете от трудът на 
душата си и ще се насити (Ис. 53:11), но все пак ще има някои, които няма да се 
покаят. Може би, числото им ще се увеличи малко нещо преди да се свърши 
светът, след като Сатана се развърже от тъмницата си за малко време (Отк. 20:7-
10). – Мир и безопасност. Първата дума означава вътрешно чувство на 
безопасност, а втората – отсъствие на външна опасност. – Тогава …. внезапно 
погубление. Тъкмо когато се мислят за най-осигурени, тогава, изненадейно, 
погибел ще ги нападне. Думата “погибел”216 значи въобще “съвършенна съсипия”. 
От други места в Св. Писание узнаваме, че не значи унищожение, но безкрайно и 
безнадежно осъждение. – Като болките на непразна жена. Това просто показва 
внезапността на погибелта. 

Ст. 4. Но вие, братя, и пр. Той съпоставя християните с нечестивите. Те не 
живеят в тъмнина, т.е., в простотия и порок, и за това не трябва да бъдат 
изненадани, когато Христос дойде. Те, наистина, не знаят кога Той ще дойде, но 
знаят че един ден ще дойде, и за това са все на щрек и готови. В накяи ръкописи 
думата “крадец” стои в друг падеж, и значението е тогава, “та да ви постигне денят 
като крадеца”. Но повечето ръкописи имат стиха така както е тука. 

Ст. 5. Вие всички сте синове, и пр. Всички вие, които сте истинни 
християни сте приели животворящата и совещаващата светлина Божия. Същата 
мисъл се изказва отрицателно в последната част на стиха, само че, като променя 
глагола в първо лице, Павел смята и себе си с братята си. 

Ст. 6. И тъй, да не спим, и пр. Понеже не знаем кога ще дойде Христос, 
нека не бъдем невниметелни и небрежливи, както неразкаяните евреи и езичници 
са. Понеже Христос не дойде в него век, някой може да си помисли, че тази 
поръчка е била ненужна, но солунците не бяха уверени, че той няма да дайде, и 
действително Той е дохождал при всички тях на смъртния им час. Ние трябва да 
сме будни, без да ни е грижа дали нашето приготовление за съдът може да се 
прекъсне от смърт или от свършването на света. – Но да бъдем будни, и пр. Трябва 
да очакваме идването Му и да живеем така трезвено и праведно, че да не се 
посрамим когато Той дойде. 

Ст. 7. Защото, които спят, и пр. Нощта е време за спане; и време на 
невнимателност и небрежливост е време на духовна тъмнина. – И които се опиват, 
и пр. Нощта е време за пиянствуване и всякакви плътски насладения. Хората 
вършат в тъмнината това, което ги е срам да правят денем, или което не правят 
защото ги е страх, че е бъдат наказани. Така и нощта на неразкаянието, когато 
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хората не са още съзнали греха си, е време на нетрезвенност и всякакви пороци. Но 
духовната нощ на християните се е изминала, слънцето на правдата е огряло 
сърцата им и им е дало светлината на деня, и затова те трябва да отритнат 
невнимателността и греха на предишната си тъмнина. 

Ст. 8. Нека облечем, и пр. Павел тука въвежда любимата си метафира на 
Християнския (духовен) войник. Виж. Рим. 13:12; 2Кор. 10:4; Еф. 6:11-17. Тука той 
говори само за отбранително оръжие, такова каквото би усилило солунците, посред 
гонение, да чакат търпеливо идването на Христа. Това оръжие се състои от трите 
главни добродетели, вяра, любов, и надежда. Виж. 1Кор. 13:13. Тези добродетели 
напълно и сигурно ще ги бранят от всичките им неприятели. Тялото им може да се 
повреди; но никое оръжие не може да закачи душата им, или да им нанесе духовна 
вреда. Виж. бел. на Еф. 6:14-17. 

Ст. 9. Защото Бог ни е определил, и пр. Това е основата на тяхната 
“надежда на спасението”. Те могат да очакват с пълна надежда денят на идването 
Христово, защото този ден ще им донесе – не гняв, а спасение. А това уверение се 
основава на Божието определение. Той ни е предопределил за спасение, не без да 
вземе под внимание характера ни, но като издействува в нас вяра и святост. Павел 
всякога поддържа, че уверението на спасение идва от Божието непроменимо 
решение, а не от нещо си в нас. Когато езичниците отивали на бой, те се мъчили да 
узнаят дали боговете ще им подарят победа. Колко по-уверено трябва 
християнинът да употребява духовното си оръжие, когато знае, че Бог е 
предопределил да му подари пълна победа! За значението на “гняв”, виж. гл. 1:10. 
Следващият стих разяснява как спасението бива “чрез нашия Господ Исус 
Христос”. 

Ст. 10. Който умря за нас. Неговата умилостивителна смърт беше 
средството за спасението ни. – Да живеем заедно с Него, и пр., т.е., било че умрем 
или останем живи; защото “спим” тука не може да значи същото каквото значи в 
стих 6, но се приема в същото значение, в което го употребява нашия Господ 
когато казва (Йн. 11:11), “Лазар нашият приятел заспа”. Срав. с бел. на гл. 4:13. И в 
този стих Павел показва, че живите не ще имат преимущество над умрелите, 
защото и едните и другите ще живеят заедно при Христа. “С него” се вижда да 
загатва за времето след идването на Христа, защото сега мъртвите и живите не са 
“с него”; и ако е така, стихът не може да се даде като доказателство, че умрелите са 
сега с Христа в промеждутъка между смъртта и възкресението. Други стихиве в Св. 
Писание се виждат ясно да доказват, че вярващите преминават, когато умрат, 
направо в слава; и няма нужда да се дава този стих като потвърждение на това 
благословенно учение. Но, ако приемем, че първоначано се загатва за идването на 
Христа, което солунците мислели, че е толкова наблизо, не ни се вижда неразумно 
ако предположим, че апостолът е искал да ги поучи на още по-утешителната 
истина, че мъртвите са сега с Христа така действително както и живите, и наистина 
много по-действително, понеже Той е телом между тях, а пък само духом е между 
живите, които съзнават присъствието Му само чрез вяра. Ако разберем стиха така, 
той същественно става същ по значение с Рим. 14:8, “Понеже и ако живеем, и пр.”. 

Ст. 11. Затова насърчавайте217 се един друг. Виж. гл. 4:18. – И 
назидавайте един другиго (Цгр.)218. Назидавайте се един друг във вярата на тези 
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истини. Честото употребление на тази дума в Павловите Послания произлиза от 
идеята, че християните са храм или здание Божие. – Както и правите. Павел им 
захваля за каквото правят, и ги насърчава да продължават. 

Ст. 12. И молим ви, и пр. Павел естественно прескача от общата поръчка да 
се утешават и назидават един друг на онези, които са били особенно длъжни да 
утешават и увещават. Той повечето умолява, а не заповядва, може би, защото и той 
до някъде си е принадлежал на съсловието на църковните служители. “Да 
познавате”219 тука значи “да признавате достойнството и трудовете им, и да ги 
обичате и почитате според както заслужават”. Една църква може твърде прекалено 
да се взира в частните работи на своите чиновници, но повечето пъти тя не се 
грижи достатъчно за тях. Ако паството на един църковен пастир се интересува в 
делата му, и в същото време има такова уповенаие в него щото в духовните си 
затруднения се допитва до него, тогава той може да работи по-весело и с повече 
надежда. – Тия, които се трудят, и пр., т.е., църковните презвитери, които работят 
за евангелието. Виж. 1Тим. 5:17. Явно е от това, че в младата Солунска църква е 
имало вече два разреда – учители и поучаеми. Понеже Павел е дал наставление на 
Тит да постави презвитери (старейшини) на всяко място (Тит 1:5), не ще съмнение, 
че и той сам е вършел същото. Общото название “които се трудят” е последвано от 
други две, които определят по-точно трудовете им. Стихът, както Гръцкият 
оригинал показва, не означава три различни разреди чиновници, но само 
“делатели”, чиито особенни длъжности са били да бъдат техни “настоятели в 
Господа” и да ги “поучават”. По-късно, двете служби на настоятели и учители се 
вижда да са били разделени, но явно е, че по него време същите лица са заемали и 
двете служби в Солун. “Настоятели ваши в Господа” ще рече “назначени от Него и 
в Негово име”. Те нямаха никаква власт от само себе си. Относително длъжностите 
им, виж. бел. на “управления” в 1Кор. 12:28. “Да ви поучават” загатва за по-
духовните длъжности на тези чиновници – да увещават братята в изпълнение на 
длъжностите им, и да ги предупреждават против грях. 

Ст. 13. И да ги почитате, и пр. Трябвало да ги обичат и почитат твърде 
много. Където любов или почитание липсва, полезността от трудовете на пастирът 
частно или публично се твърде много намалява; и който не е достоен за почитание 
и любов, той не е подходящ за тази служба. – Заради делото им, - по причина на 
важността на самото дело, което спомега на всички добродетели в този живот и на 
вечно блаженство в онзи свят, и по причина на верното им и трудно изпълнение на 
това дело. – Живейте мирно помежду си. Това не означава, че е имало раздори 
между солунците, но понеже човешкото сърце е еднакво навсякъде, Павел се 
страхувал от опасността да не би да се скарат, и ги предупреждава. Тази заповед е 
толкова тясно свързана със заповедта за презвитери, защото когато църквите се 
карали то въобще е било заради църковните им служители. Виж. 1Кор. 1:12. 

Ст. 14. Молим ви още, и пр. Някои предполагат, че този и следващият стих 
са отправени особенно на презвитерите; но това е съмнително, а употребата на 
думата “братя” е противно на това предположение. Не само презвитерите, но 
всичките братя, трябвало да се трудят да поучават и утешават. Една от причините 

                                                                                                                                                                             
218 В РИ тази фраза липсва, стихът в Цгр. е, “За това утешавайте се един друг, и назидавайте един 
другиго, както и правите” 
219 В Цгр. фразата е: “И молим ви, братя, да познавате тези, които се трудят помежду ви, и пр.” 
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за слабостта на църквата е, че повечето християни мислят, че тези работи са само за 
пастирите. – Увещавайте220 безчинните. Думата “безчинни” е военна дума, и 
означава тия, които не си стоят на реда. Когато войниците не си стоят всеки на 
мястото, силата на ротата се намалява. Но тука тя се употребява за църквата, и 
означава тия, които живеят безчинен живот, и може да подразбира тука особенно 
тези, които са били станали лениви и развълнувани понеже погрешно са очаквали 
идването на Христа. – Насърчавайте221 малодушните, - тези, за които е било 
трудно да търпят гонение и страдание, а може би и тези, които погрешно са се 
грижели за състоянието на мъртвите. Такива човеци не трябва да се оставят да 
носят сами товарите си, но по-опитните и по-сърдечните в църквата трябва да им 
помагат. – Поддържайте слабите222, т.е., не тези които са слаби телом, но които са 
слаби във вярата. Виж. 1Кор. 8:7,10. – Бъдете търпеливи към всички, - не само 
към християни, но и към тези, които не са християни, както сам Христос ни е 
поучил с поучението и примера си. 

Ст. 15. Внимавайте, никой да не връща, и пр. Това е заповед против дух на 
отмъщение. Той не иска да каже, че всеки трябва да наблюдава братята си да ги 
въздържа, но всеки трябва да наблюдава и въздържа сърцето си. Това не ни 
забранява да употребим сила за самозащита, или за да браним фамилиите и имота 
си; но ни забранява да чувстваме отмъщение, и да се стараем да повредим 
неприятеля си от отмъстителни подбуждения. – Един на друг, и пр. Виж. Мт. 5:45-
47. 

Ст. 16. Винаги се радвайте. Трябвало да се радват посред жестоките 
страдания, които са търпели тогава, и във всяко обстоятелство. Това е длъжност на 
всички християни, защото обещанията на евангелието (които уверяват 
християнина, че всички събития и опитности на живота му са така наредени от 
Божията мъдрост, любов, и сила, че са подходящи по най-добър начин да 
спомогнат на благосъстоянието му) и обезпечението на вечното им щастие от 
неприятелски нападения им дават достатъчна причина да се радват, и защото ако те 
не се радват, това показва, че те не оценяват и не са признателни за Божията 
благост, и в същото време възпира другите да приемат истината, защото те ще се 
отвърнат от една религия, която прави последователите си нещастни. 

Ст. 17. Непрестанно се молете. Както християнинът трябва постоянно да 
признава Божията благост, и да се радва за това, което Бог е направил за него, така 
той трябва да иска от Бога постоянно нужната благодат и помощ. Този стих ни учи, 
че не само трябва да пазим редовно определените времена за молитва, но че трябва 
да имаме постоянно дух на молитва, тъй щото набожността да бъде главна работа 
на живота ни, душата ни да вижда ръката Божия във всичко, и да е всякога готова 
да се съобщава с Него без особенно приготовление. 

Ст. 18. За всичко благодарете, - не само за тези неща, които са ви приятни, 
но и за тези, които са неприятни – в скръб, в болест, и в сиромашия; защото всичко, 
което Бог дава на чадата си е за тяхно най-голямо добро, и той го дава от безкрайна 
любов към тях. В този и в двата предишни стиха, Павел иска да обърне мислите на 
християните постоянно към Бога. Радостта трябва да бъде “винагишна”, молитвата 

                                                           
220 Цгр. “вразумявайте” 
221 Цгр. “утешавайте” 
222 Цгр. “немощните” 
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– “непрестанна”, благодарението – “за всичко”. – Защото това е Божията воля. 
Бог, който винаги иска това, което е за наше добро и щастие, иска щото ние да 
бъдем благодарни. – В Христа Исуса. Това означава или, че Бог иска да се радваме 
в Христа Исуса, или че искането му да се радваме се е показало на яве в Христа 
Исуса. 

Ст. 19. Духа не угасвайте. От молитва и благодарение, апостолът 
преминава на Св. Дух, който ни ги вдъхва. Духът, чието идване в Денят на 
Петдесятница се прояви с огнени езици, се сравнява тука на огън в сърцето, който 
може да угасим в себе си, и чрез лошото си влияние, в другите. Тука вероятно се 
загатва най-вече за вътрешното духовно влияние на присъствието му, като, 
например, духът на молитвата и благодарение, за който се говори в предишните 
стихове; но може и да обема външното му проявление, като, например, дарбата на 
пророчеството, което се споменава в следващия стих. Ние можем да угасим Духът 
чрез невярване, световност, пренебрегване на средствата на благодат, гняв, омраза, 
завист, и др. т., или чрез такива работи и сношения, които са противни на 
влиянието му. Свещенният му огън не изгасва от само себе си в сърцето, но защото 
ние сме сторили нещо и сме го изгасили. 

Ст. 20. Пророчества не презирайте223. Както разяснихме другаде, тази 
дума не означава само предричане, но всяко боговдъхновенно говорене и се 
различава от “поучение” по това, че пророчеството е било прямо боговдъхновено. 
Както се случи по-после в Коринт, може и солунците да са били склонни да ценят 
по-високо онези дарби, които са повече биели на очи, като, например, дарбата на 
езици, или чудесата; или може някои в Солун, които са претендирали, че имат 
дарба на пророчество, да са накарали с глупавите си приказки хората да не вярват 
на дарбата. 

Ст. 21. Всичко изпитвайте. Според мнението на най-добрите тълкуватели, 
това не трябва да се разбира в общ смисъл, както мнозина го разбират, но се отнася 
за “пропочества” в предишния стих, или за пророчество заедно с други духовни 
дарби. Преди да приемат поученията на някого, който е претендирал, че е пророк, 
те трябвало да ги изпитат и да видят дали са съгласни с Божието слово. В 1Кор. 
12:10, се споменава като духовна дарба “разпознаване на духовете”, вероятното 
естество на която дарба разяснихме в бел. на него стих; и, според мнението на 
някои тука в този стих не се увещава цялата църква, а само тези Солунски 
християни, които са имали тази особенна дарба. Но заповедта е важна макар и да са 
изчезнали от църквата и пророчеството и разпознаването на духовете. За нас то 
значи, че не трябва да приемаме думите на всеки учител, но да ги изпитаме чрез 
разума си и словото Божие. – Дръжте доброто. Това, което е истина и полезно в 
поученията на тия, които искат да ни поучат, това ние сме длъжни да приемем и да 
упражняваме, и тогава даже когато учителят е недостоен човек. Истината си е 
истина, макар и да се изказва от грешни или невежественни уста; а заблуждението 
си е заблуждение, ако ще да се изкаже от най-прочути и учени поучители. 

Ст. 22. Въздържайте се от всякакво зло. Като се придържат към доброто, 
те трябва да отхвърлят всяко зло и да се въздържат от зло от където и да дохожда и 
от каквато степен и да е, - от зли мисли, дела, и думи. 

                                                           
223 Цгр. “пророчества не имайте за нищожни” 
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Ст. 23. А сам Бог, и пр. В предишните стихове Павел поръчва разни 
духовни длъжности на братята си; а прибавянето на тази молитва показва, че без 
Божието благословение техните трудове ще отидат на пусто. Понеже се моли за 
освещението им, можахме да очакваме, че Бог ще се нарече “Бог на святостта”; но 
Павел предпочел да го нарече “Бог на мирът”, защото онзи дълбок вътрешен мир, 
който Бог дава е плод и знак на святост. Изречението “да ви освети 
всесъвършенно” се разяснява в следващите части на стиха, и повечето значи, “да 
освети всичките чести на естеството ви”, отколкото степента на освещението; но и 
освещение до най-висока степен се подразбира. Християнинът съвършенно се 
осветява, когато всяка част от съществото му се напълно освети. Християните са 
длъжни да се трудят и да се молят да станат съвършенни, както Бог е съвършен; но 
от това не следва, че някой достига на този свят пълно съвършенство. До като са 
верни, те ежедневно вървят към съвършенство; и за това не можем да кажем, че 
усилията им са на халос, както и не можем да речем, че желанието им да отидат на 
небето е напусто защото не го достигат преди смъртта си. – Непокътнати224 духа, 
душата и тялото. Грехът развращава и изопачава разума, чувствата, и телесните 
сили. За това апостолът се моли всичко да се опази. – Без порок, и пр. Той се моли 
да няма недостатък или петно в никоя част на естеството им, и така да ги пази Бог 
до живот щото, когато Христос дойде да въздигне светиите си, те да се явят 
съвършенни във всичко. 

Ст. 24. Верен е Оня, и пр. Бог, който ви е призовал на святост, няма да 
остави делото си недовършено, но ще доизкара във вас онази непорочност на 
цялото ви естество, за което съм се молил. Виж. бел. на 1Кор. 1:9. 

Някои взимат стихове 23 и 24 за доказателство, че някои християни стават 
съвършенни и си остават съвършенни в този живот. Но ако тези стихове доказват, 
че някои християни стават съвършенни, тогава те доказват, че всички християни 
стават съвършенни; защото Павел говори тука на цялата църква, а не само на една 
част от нея, а никой не може да вярва, че всички християни стават съвършенни. За 
това мислим, че гореказаното е истинното значение. 

Ст. 25. Братя, молете се за нас. Павел често кани братята си да се молят за 
него, защото е бил още в плътта и подчинен на слабостите й, и за това е можал да 
се покаже недостатъчен за важното дело, което му било възложено. Никой не може 
да каже, че няма нужда от молитва на този свят. 

Ст. 26. Поздравете всичките братя, и пр. Виж. бел. на 1Кор. 16:20. Тука не 
казва “Поздравете се един друг”, както на други места, но казва на някои да 
поздравят другите. Може това да е казано на презвитерите, понеже те са щели най-
първо да приемат и прочетат Посланието. 

Ст. 27. Заклевам ви, и пр. Вероятно и това се казва на презвитерите. Павел 
бил убеден, че утешенията и заповедите на Посланието са били важни за цялата 
църква, и за това той ги заклева, както, движим от същото чувство, той даде 
заповедите в гл. 4:18, 5:11. Той иска да каже: “В днешното ви неопитно и 
преследвано състояние, нека всички се ползуват от това, което Св. Дух ме е 
накарал да пиша”. Словото Божие е назначено за всички; и голяма е отговорността 
на онези, които не го дават в ръцете на хората. 

Ст. 28. Благодатта, и пр. Виж. бел. на 1Кор. 16:23. 
                                                           
224 Цгр. “Целокупен духът ви, и душата, и пр.” 
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Второ послание на апостол Павел до 
Солунците 

 
--------------- 

 
Въведение 

 
 

Това послание, както и Пръвото Послание до Солунците, се вижда да е било 
писано от Коринт, и вероятно само няколко месеца след първото, защото Силуан и 
Тимотей били още с апостола (гл. 1:1). Между първото и второто Послания 
апостолът се вижда да е получил известие от солунците, но не се знае дали е било 
чрез някое писмо от Солунската църква, или по някой друг начин. 

От това ново известие, което получил, Павел се научил, че вълнението за 
второто скорошно идване на Христа се било увеличило. Без съмнение, Първото му 
Послание е било криво претълкувано; а най-вече първите стихове на петата глава, 
където, пред вид на незивестността на времето, той ги съветвал да бъдат винаги на 
щрек, са били криво разбрани, като че им казват, че краят на света приближавал. 
Може би и някое сковано писмо, уж от апостола, върху този предмет да се е появил 
(гл. 2:2), което е криво представило устното му учение (гл. 2:5). Солунците по този 
начин се убедили, че само няколко дни оставали още до денят на страшния съд; и 
за това злините, които от най-напред слабо се били показали между тях, когато 
Първото Послание е било писано (виж. бел. на 1Сол. 4:11,12), са се увеличили 
значително, и станало нужда да им се пише Второ Послание. 

Главната цел на това Послание била да успокои вълнението им, и да им 
докаже, че Христовото второ пришествие не е било наблизо, но че по-напред някои 
работи трябва да се случат. Този главен предмет се разисква във втората глава. 
Първата глава има за цел да ги утеши в скърбите им; а третата съдържа насърчения 
да бъдат благочинни, трудолюбиви, и мирни. 

 
----------------------------------------------- 

 
 

Тълкувание 
 
 
Ст. 1,2. Павел, Сила225, и пр. Виж. бел. на 1Сол. 1:1. Относно двете 

благословии, споменати в ст. 2, Тома Аквински, “най-великият философ и богослов 
в средните векове”, казва, “Благодат е начало на всяко добро, а мир е следствие на 
всяко добро”. 
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Ст. 3. Длъжни сме, братя, и пр. Виж. бел. на 1Сол. 1:3. Въобще състоянието 
на църквата не било толкова удовлетворително, колкото било когато писал 
Първото Послание; и в 3-та глава Павел остро укорява безредиците, които се били 
породили помежду им. Но тези безредици не произхождали от нямане на вяра или 
любов; напротив, както той казва тука, те били напреднали твърде много в тези 
добродетели. За този напредък, апостолът казва, “ние сме длъжни да благодарим”, 
т.е., наша длъжност е да благодарим. Напредването на християнина в святост 
трябва да предизвика благодарение в сърцата на всички, които обичат Бога. – 
Любовта, и пр. Макар, че любовта несъмнено не е съществувала еднакво силно в 
сърцата на всички, те всички са имали растяща любов за всички. Теофил, един 
Гръцки тълкувател в 2-и век, казва, “Когато обичаме една част, то не е любов, а е 
пристрастие; ако обичаш в Господа, обичай всички”. 

Ст. 4. Така щото …. ние се хвалим, и пр. Може да ни се вижда неприлично 
дето Павел, Силуан, и Тимотей се хвалят с плода на трудовете си; но те не отдаваха 
следствията на себе си, а на Бога. Те били работили със същата верност и по други 
места, без обаче да постигнат същите следствия. – Между Божиите църкви, и пр., 
- особено тези около Коринт, където Павел и другарите му работели тогава. – За 
вашата твърдост226, и пр. Тези смущения изисквали търпение и са изпитвали 
вярата им, но не са я разклатили. Въпреки всичките си теглила, те никога не се 
съмнявали за Божията благост или за истината на евангелието. – Които понасяте. 
Настоящето време показва, че те са се намирали тогава в разгара на гонение. Те 
били в същото положение, когато им писал Първото Послание (1Сол. 2:14); и 
мнозина считат това за доказателство, че и двете Послания са били писани около 
същото време. 

Ст. 5. Което е доказателство, и пр. Търпението и вярата, с които са 
понасяли гоненията неправедно повдигнати против тях са били доказателство на, 
или причина да очакват, праведната съдба Божия. Това значи, че търпението им и 
претърпяването им на гонение с вяра доказват, че на второ пришествие Бог 
Съдията праведно ще награди добрите и ще накаже злите. Ако приемем, че 
праведния Бог управлява света, то самите злини, които виждаме тука в света ни 
карат да очакваме бъдещ съд, който ще управи всички тези криви работи. – За да се 
удостоите. Човек може да попита, “Ако Бог е праведен, защо Той оставя людете си 
да страдат тука, а само на онзи свят управя злините на света?”. Павел дава тука 
отговор на това. Бог позволява да страдат людете му, тъй щото чрез страданията им 
да се очистят сърцата им, и те да станат сгодни да живеят на небето и да се 
наслаждават с небесния живот. В едно отношение те са вече в Божието царство, но 
казаното тука се отнася за бъдещото състояние, само в което напълно ще се 
наслаждават с преимуществата му. – За което, и пр. Те търпят радостно сегашните 
си страдания, за да могат да постигнат това царство. Това не ще рече, че тия 
страдания им дават право да притезават за небесното царство, но те са 
приготовление за него, както Златоуст казва, “По този начин трябва да влезем в 
небесното царство”. 

Ст. 6. Понеже, и пр. Този и следващият стих ни разясняват “праведната 
съдба” на предишния стих. Когато Бог накаже нечестивите, Той не ще действува 
неправедно или по прищевки, но съгласно с правдата. 
                                                           
226 Цгр. “търпение” 
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Ст. 7. А на вас, и пр., т.е., вие ще споделите небесното спокойство заедно с 
нас, които ви пишем. Думата, която е преведена “отрада” значи “расхлабване” или 
“отвързване” като на окови, на които скърбите се уподобяват. Праведната съдба 
Божия става явна от това, че оскърбителите се оскърбяват, а оскърбяемите се 
оттървават. Но тази отрада не се постига просто защото те са били оскърбени, но 
защото са понесли оскърбленията си с вяра и търпение. Има разлика също така в 
смисъла, в който “правда” се употребява в двата стиха. Нечестивите сами по себе 
си заслужават наказанието, което приемат, но не е тъй с отрадата, която се дава на 
праведните. Апостолът говори само за правда, а не казва нищо за благодат, понеже 
той има пред вид взаимното отношение на оскърбяеми и оскърбители, а не 
отношението им спрямо Бога. – Когато се яви, и пр. Когато Христос слезе от 
небето, както е казано в 1Сол. 4:15, тогава всички ще приемат наградата, която им 
се пада. –  Със Своите силни ангели227, т.е., ангели, които са изразители и оръдия 
на силата Му.  

Ст. 8. В пламенен огън. Проявената от придружаващите легиони ангели 
слава ще стане още по-голяма от пламенен огън. Това явление в Христовото 
пришествие не се споменава в 1Сол. 4:15-17. Огънят показваше, че Бог беше на 
Синайската планина; и огънят ще покаже Господнето величие при второто Му 
идване. Виж. гл. 2:8. – Да даде възмездие228, т.е., да наложи праведно наказание. – 
На ония, които не познават Бога, и пр. Тук се говори за два класа хора, които ще 
бъдат наказани, - тези които не познават Бога, сир., нямат писменно откровение, и 
тези които Го познават, но не искат да Го слушат. Наказанието на последвине 
вероятно ще бъде по-тежко, но някой може да попита, “С какво право ще се 
накажат първите?. На това Павел отговаря в Рим. 1:18-20, където той доказва, че 
вината е тяхна ако не Го познават, понеже Той се вижда в делата си. Те ще бъдат 
съдени съразмерно със светлината, която са имали; и до като не видим в последния 
ден колкъва е вината им, ние не можем да обвиняваме Бога, че е неправеден. 

Ст. 9. Такива ще приемат за наказание, т.е., и двата класа, за които се 
говори в предишния стих. – Вечна погибел. Този израз е важен, защото е 
единствения израз, в който Павел ясно поучава, че има вечно наказание. Думата 
“погибел” сама по себе си може да значи унищожение; но това едва ли може да се 
нарече “вечно”, защото в този смисъл животните претърпяват вечна погибел, а 
освен това следващите изречения ни дават да разберем, че нечестивите ще 
съществуват, само че ще бъдат далеч от Бога. Нито можем да дадем, както някои 
дават, на думата “вечна” значението “тежка” или “страшна”. Старите Гръцки 
тълкуватели не дават такова значение на думата; и за нас не остава друго освен или 
да отхвърлим боговдъхновенните думи на апостола, или да приемем, че 
наказанието на нечестивите ще е безконечно. – От присъствието229, и пр. Една 
част от наказанието им ще е, че те ще бъдат изгонени от небето, където Христос ще 
бъде телом, и където силата Му ще се прояви славно пред светии и ангели. Колко 
страшно е такова вечно изгнание! Кой може да пресметне загубата, която то 
предполага! Но когато говорим за бъдещето състояние на грешните, трябва да 
внимаваме да не се впускаме по-нататък от това, което е писано. Христос казва за 

                                                           
227 Цгр. “с ангелите на своята сила” 
228 Цгр. “да даде отмъщение” 
229 Цгр. “от лицето” 
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гореказания пръв клас, че те “ще бъдат малко бити”; и може за тях, макар и да 
бъдат изпъдени от небето, съществуванието да не бъде проклятие. Нека чакаме с 
благоговение присъдата на страшния съд, и нека бъдем уверени, че Бог не ще 
накаже никого повече, отколкото той заслужава; но нека се стеснем от погибелта 
на тези, които вечно ще се лишат от небесно блаженство, и нека се трудим да 
предупредим всички “да бягат от бъдещия гняв”. 

Ст. 10. Когато дойде, и пр. В делото на спасение както и във всичките си 
други дела, Бог има за цел славата си, т.е., явяването на благостта и любовта си; и 
тази цел не само е най-достойната за него, но е такава, в която създанията му могат 
напълно да се радват. Тука вярващите се представят като огледала, които отразяват 
славата му. Съвършенната святост на тези, които някога са били мъртви в грях, и 
съвършенното възтържествуване над враговете си на тези, които са били някога 
презирани и преследвани, е Негово дело, и следователно на Него ще се падне 
славата. – И да се покаже чуден, и пр. Мисълта прилича на тази, която е изказана в 
предишното изречение. Както се чудим на мъдростта и изкуството на един 
работник, когато видим някое великолепно здание или някоя деликатна и полезна 
машина, така и се удивляваме на Христа, когато видим чудната умственна и 
нравственна красота и сила на осъвършенствуваните светии, които са Христово 
дело. – Защото вие повярвахте, и пр. Това е вметнато изречение, и показва как 
солунците са влезли между спасените, именно, като повярвали евангелието, което 
Павел им бил проповядвал. – В оня ден230, т.е., в денят на Христовото второ 
пришествие. 

Ст. 11. Затова, и пр. Тази молитва е за християните, - за тези, които вече са 
познати като раби Христови, и които се наричат с името му. Следователно, то не 
значи, че Бог ще ги сподоби и после ще ги призове, но че той ще им помогне да 
ходят, както прилича на призванието, което вече са приели. Гнусното поведение на 
един развратен човек не посрамява и не порицава един чужденец, но родителите 
му; и добре би било за честта на Христа ако Христовото име би могло да се отнеме 
от всеки, който го носи недостойно. Как християните трябва да се обхождат както 
подобава на призванието им се казва във втората част на стиха. – И 
усъвършенствува231, и пр. Значението на това изречение е съмнително. То може да 
значи, както някои предполагат, “да осъвършенства във вас всичката благост, която 
му е благоугодна”. Добродетел и Божия воля са едно и също нещо, защото Той 
обича това, което е добро и добродетелно, а мрази всичко, което е лошо и 
нечестиво. Ако я разтълкуваме така, молитвата значи да не им липсва никое добро 
качество. Други някои тълкуватели мислят, че “благоволение” се отнася за 
християните, и казват че понеже “дело на вярата” е нещо което Христос прави в 
християнина, така трябва да бъде и “благоволението на благостта”. Според 
мнението на тези тълкуватели значението е, “Дано Бог осъвършенствува във вас 
всяко благоволение на благост”, т.е., да ви направи да обичате напълно всяка 
добродетел и всяка благост. – И всяко дело на вярата. Виж. бел. на 1Сол. 1:3. Ако 
последното тълкувание на предишното изречение се приеме за право, двете 

                                                           
230 В Цгр. словореда на стиха е различен: “Когато дойде да се прослави в своите светии, и да се 
покаже чуден между всичките вярващи (понеже вие повярвахте в нашето свидетелство) в оний ден”. 
231 Цгр. “и да изпълни, …всяко благоволение на благостта и всяко дело на вярата в сила” 
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изречения заедно значат, “Нека Бог осъвършенствува във вас склонността да 
обичате и правите това, което е добро”. – Във сила232, т.е., силно и деятелно. 

Ст. 12. За да се прослави, и пр. Това което в ст. 10 се казва въобще за 
светиите се приспособява тука особенно за солунците; и мислим, че значи това: 
“Дано Бог ви направи достойни за призванието ви, така щото Христос, когато 
дойде, да се прослави във вас, както по-горе ви казах, че ще се прослави в светиите 
си”. Името на Христа ще рече сам Христос. – И вие в Него. Понеже светиите са 
едно с Главата си, и са в него както и той е в тях, и понеже те ще бъдат като него по 
характер и ще имат участие в царуването му, те ще се прославят чрез тази си връзка 
с Христа. Съпругата на Агнеца трябва да участвува в славата му. – Според 
благодатта, и пр. Това следствие е дело на благодат и съразмерно с нея. 
Неизразимо велика благодат ще произведе неизразимо славно следствие. 

 
---------------------------------------------- 

 
 

Преди да пристъпим до тълкуванието на разните стихове на втората глава, 
не ще бъде зле да изложим главните мнения, които са били изказани за 
“беззаконният” с чието идване тя най-вече се занимава. 

Не ще съмнение, че той е Антихрист, за който се споменава в 1Йн. 2:18, и 
вероятно е същ с втория звяр в Откровението, чието погубване се описва в Отк. 
19:20. Нашият Спасител предсказал идването на лъжливи пророци и на лъжливи 
Христосовци (Мт. 24:24); но не е казал нищо за великия противник, когото Павел 
описва в тази глава. Тези лъжливи Христосовци са вероятно същите “много 
Антихристи”, за които Йоан казва (1Йн. 2:18), че били вече дошли, и били образци 
на великия Антихрист. За този Антихрист или “беззаконния” са били дадени 
естественно разни тълкувания. 

Тълкувателите се разделят на два класа, - тези които поддържат, че 
пророчеството се е вече изпълнило, и тези които поддържат, че то ще се изпълни. 
Може истинното мнение да е, че то ще има двойно изпънение, както някои от 
пророчествата на Стария Завет, които са се касаели отчасти до едно скорошно 
избавление от Египет или от някой друг народ, но главно до великото избавление, 
което Месия е щял да извърши. Тези, които поддържат, че пророчеството се е вече 
изпълнило са се появили след год. 1600 след Р.Х. Преди този период всеобщото 
мнение на църквата е било, че Антихрист не е дошъл още, но ще дойде. Между 
поддръжниците на мнението, че пророчеството е изпълнено съществуват разни 
мнения за кой е бил Антихрист. Някои казват, че е бил Нерон, някои – Тит, който 
разрушил Ерусалим, някои – Юлиян, някои – Симеон Магесникът, и пр. Но 
всичките тези тълкувания са вероятно криви, защото всичките тези лица са се 
поминали преди стотини години, а Христос не е дошъл още, а пък тази глава (ст. 
8), се вижда да показва, че Христос ще дойде изведнъж след появяването на 
Антихриста. Освен това, когато се изпълни пророчеството, ние трябва да вярваме, 
че то ще се изпълни така ясно, че никой разумен човек няма да се съмнява за 
изпълнението му, както е станало със Старо-Заветните пророчества за Месия. Тези, 
които поддържат, че пророчеството се е изпълнило казват, че причината защо не 
                                                           
232 В Цгр. словореда е разменен. Виж. предишната бележка под линия. 
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можем да видим идването на Антихриста в някое минало събитие е защото не сме 
достатъчно добре запознати с тези събития; но как се е случило, че онези 
християни, които са живели посред тези събития никога не са подозирали, че в тях 
пророчеството се е изпълнило? 

Мненията на тълкувателите се тъй също различават дали “беззаконния” 
представлява някое лице или някое олицетворено начало или система на зло. 
Последното мнение се поддържа от Лутер, Калвин, Цвингли, и мнозина 
Протестантски тълкуватели, които вярват, че “беззаконния” означава някоя 
развратена йерархия. Техните доказателства са следните: (1) Антихрист ще има 
седалището си в храма (ст. 4); а някои църковноначалници са се нарекли глава на 
църквата. (2) Той ще дойде със “знамения и лъжливи чудеса” (ст. 9); а ние знаем 
добре, че с лъжливи чудеса извършени от парчета уж на истинния кръст, или от 
кости на светии, и пр. развратени духовенства са се мъчили да убеждават простите 
хора. (3) Беззаконният се противи на Бога и се казва, че е Бог (ст. 4); а макар, че 
йерархията не прави това буквално, тя се представя за Божий непогрешим 
наместник, и посочва на хората своите решения нежели словото Божие, също така 
действително тя се превъзнася над Бога. Тези са, наистина, чудесни прилики. Но 
същите възражения могат да се дадат против тях, които се дават и против мнението 
на тези, които мислят, че пророчеството се е вече изпълнило, защото развратената 
църковна власт е съществувала повече от 1000 години, и пак Христос не е дошъл. 
Освен това, Павловите думи се виждат да ни поучават явно и ясно, че Антихрист е 
лице – “такова истинско лице”, както казва един тълкувател, “каквото е Бог, комуто 
той се противи”, и, можем да прибавим, такова истинско лице, каквото е Сатана, в 
чиято сила той иде. Ириней, Тертулиан, Ориген, Йероним, Златоуст, Августин, и 
почти всичките Църковни Отци са считали “беззаконния” за човек, въоражен със 
Сатанинска власт; и мнозина нови тълкуватели са съгласни с това мнение. Според 
тях, той не е дошъл още, а когато дойде, ще има такава власт за зло, каквато никога 
не е била дадена на човек. Но тези писатели не отказват, че е имало до сега 
първообрази от него, в които пророчеството е получило второстепенно изпълнение. 

В тази глава се споменават не само Христос и Антихрист, но и (ст. 7) този, 
“който възпира сега”. Едно горе-долу вероятно тълкувание на това е, че първият 
образ на Антихриста е бил Еврейският народ, а възпирачът е била Римската 
Държава, която чрез законите си не оставяла християните на произвола и яростта 
на евреите. Според някои тълкуватели, същият възпирач, т.е., духът на закон и ред, 
още действа. Причината защо развратените духовенства не изтребват с кръвнишко 
преследване всички, които не приемат ереста им е, че държавните закони ги 
възпират. Но ще настане време, когато, както Павел казва, възпирането ще се 
премахне за късо време. 

Развратената йерархия е друг и поразителен първообраз на Антихриста, 
макар и да не е сам Антихрист. Един прочут тълкувател казва: “Който упражнява 
светска и духовна власт така, както беззаконният тука се описва, че я упражнява е 
без съмнение първообраз на Антихриста”. 

Никой не отказва, че тази йерархия е прям предмет на откровение. Вероятно 
тя се подразбира под думата “Вавилон”, за който се казва в Откровение, че е голям 
гряд и седи на седем планини (Отк. 18:10, 17:9). Но Вавилон, “майка на 
блудниците”, се различава от звярът, защото звярът се бие и след разрушението на 
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Вавилон (Отк. 19:19); и вероятно е, както казахме по-горе, че звярът е същ с 
беззаконният. 

 
------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1,2. А колкото за пришествието, и пр. Относно славното идване на 

Христа, което той е описал в Първото Послание, и събирането на всичките светии 
да го посрещнат в облаците (1Сол. 4:16), Павел ги моли да не се смущават. – Да не 
се поколебавате (Цгр.)233, и пр. Един тълкувател разбира “скоро” да значи 
“толкова скоро след като ви оставих”, или “след като ви писах първото си 
послание”; но по-вероятно е, че значи, “Не бързайте да се поколебавате; не бивайте 
лековерни за скорошното идване на Христа”. Думата “поколебавате” значи 
“мърдане на морски вълни”, и в преносен смисъл се употребява да означи всяко 
силно чувство на ума, било скръбно или радостно. Вместо да ги смъмри за дето се 
поколебават, Павел ги моли да не се поколебават, защото те биха послушали 
повече една молба нежели едно мъмрене. Вероятно е, също така, че те всички не са 
били поколебани. – От умът си (Цгр.)234, значи “от вашето тихо и трезвено 
умственно състояние, и вашето здраво разсъждение”. – Нито да се смущавате. 
Това е по-силно изречение от предишното, и означава съвършенно лишение от 
мирен ум. Фактът, че те са се смущавали толкова много показва, че са очаквали 
Христовото идване след няколко седмици, или най-много след няколко месеца. В 
другата част на стиха се споменават трите начина, по които солунците са били 
излъгани. – Било от дух235, т.е., чрез духовната дарба на пророчество. Вижда се, че 
някои си в църквата са притезавали, че Духът им открил, че Христос наскоро ще 
дойде, но не ни се казва дали са били съзнателно лъжци, или в раздражението си са 
били сами излъгани и наистина са се мислили за боговдъхновенни. Можи би 
последното да е по-вероятно. – Било от слово236. Не можем да кажем дали “както 
от нас” отива само с “нито с писмо” или и с “нито словом”. Ако първото е право, 
това показва, че не само проповедници, но и учители, които не притезавали, че 
говорят по боговдъхновение, са поучавали, че Христос наскоро ще дойде. Ако 
второто е право, това значи, че някои са притезавали, че и апостолът е поучавал 
същото нещо словом и с писмо. Последното е по-общоприетото тълкувание. – Или 
от послание237, уж от нас изпратено. Тълкувателите не са съгласни дали това се 
отнася за някакво криво разбиране на Павловите послания, или за сковаване писма 
в негово име. Повечето тълкуватели са за в полза на последното предположение. 
Един Английски тълкувател казва, “Не ни се вижда възможно да разберем думите 
другояче”; и вярва се, че това оправдава каквото той казва в гл. 3:17. – Като че ли 
вече е настанал, и пр., т.е., че е толкова наблизо, и че ей току сега ще почне. Може 
би, както някои си са правили по-късно, те са определяли и дянат, в който щял да 
дойде. 

                                                           
233 Вместо РИ: “да не се поклащате” 
234 Вместо РИ: “от здравия разсъдък” 
235 Цгр. “ни духом” 
236 Цгр. “ни словом” 
237 Цгр. “писмо” 
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Ст. 3. Никой да не ви измами, и пр., т.е., за Христовото идване. Никой да 
не ви измами по кой да е от гореказаните три начина, или по някой друг начин. – 
Защото това няма да бъде238. Тези думи не се намират в оригинала, но ясно се 
подразбират. – Докато първо не дойде, и пр. Това отстъпление не е еднакво с 
беззаконния, но ще стане преди той да дойде; но Павел не казва колко време ще се 
измине между едното и другото. Думата “отстъпление” показва, че не е 
съпротивление отвън църквата, но някакво отпадане в самата църква, когато хората 
ще напуснат вярата Христова и ще следват своите си измислици. – Човекът на 
греха, и пр. Отстъплението ще достигне върха си когато се появи човекът на 
грехът, който, както посочихме във въведението на главата, ще бъде човек със 
Сатанинска власт за зло, и който не е още дошъл. Думата “се открие” е сродна с 
думата, която е употребена в гл. 1:7 за Христа. Както Христос сега присъствува 
духом в Църквата Си, но по-късно ще се открие лично и по-славно, така и духът на 
Антихриста сега действа в сърцата на хората, но сам той ще дойде по-късно в явен 
телесен образ. Той се нарича (1) “човек на греха”, сир., който от всичките хора е 
най-лош, и в когото, тъй да се каже, грехът е олицетворен; и (2) “син на погибелта”, 
т.е., този чийто край е погибел. Спасителят е употребил същите думи за Юда (Йн. 
17:12). 

Ст. 4. Превъзнася над всеки, т.е., не само повече от истинния Бог, но и от 
всички идоли и обожавани предмети на всеки народ. Това себеобожаване показва 
до колко той е себелюбив, смел, и безумен. Римските императори си позволяваха 
да се обожават, но с това те само се причисляваха между боговете, а не се 
превъзнасяха над тях. Това грядуще чудовище ще се мъчи да направи между хората 
каквото, може би, Сатана направил на небето, - да си присвои властта и честта на 
Бога. Той, може би, ще притезава, че е Христос, който е дошъл от небето, и ще 
успее да прелъсти народите и да ги увлече да му отдават божественни почести. – 
Щото той седи239, и пр. Това може да значи, че той седи в Ерусалимския храм, но 
по-вероятно е, че значи църквата, която е духвният храм Божий. Той ще се старае 
да замести Христа като глава на църквата, но дали той ще стори това като се 
престори, че е Христос, или че е по-голям от Христа, не можем да кажем. Той ще 
притезава, че е Бог, а не негов представител или наместник. 

Ст. 5. Не помните ли, и пр. Какво Павел им пише не е някое ново учение, 
нито е различно от това, което им бил казал устно. Има един вид укорение в този 
въпрос, като да им казва, “Възможно ли е да сте го забравили толкова скоро?”. Ако 
да бяха се спазили тези устне поучения на Павел, те щяха без съмнение да ни 
помогнат твърде много да разберем този мъчен и твърде спорен стих. 

Ст. 6,7. И сега знаете, и пр. Духът на Антихриста действувал вече, но нещо 
възпирало появяването му, и солунците знаели кое е било това нещо. Павел може 
да им го бил казал, когато бил при тях. – Да не се открие240, и пр., т.е., за да не се 
яви преди определеното от Бога време. Христос дойде в определеното от Бога 
време, а и Христовият противник ще дойде в определеното от Бога време; и 
нечестието и съпротивлението му ще се надвие и ще се обърне в слава Божия и в 
доброто на църквата. – Защото оная тайна, и пр. Тази тайна на беззаконието не е 

                                                           
238 Цгр. “онзи ден няма да дойде” 
239 Цгр. “така щото да седне” 
240 Цгр. “за да се яви” 
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сам Антихрист, защото той не се е явил още, но тайният дух на беззаконие, който 
ще достигне върха си в него. Както духът на Христа постоянно работи в света, така 
работи и духът на злото, който иде от Сатана; и и двата духа ще продължават да 
работят тайно, докато духът на злото ще се въплъти в Антихриста, а духът на 
доброто в Христа, който ще съсипе Антихриста. – Но само догдето се отмахне, и 
пр. В ст. 6 това, което възпира се представя като нещо, а тук като лице. Във 
въведението на главата ние казахме, че възпирателят се предполага да е силата на 
закона, която тогава се представляваше от Римския император. “Онова, което го 
възпира” е закон, а “който я възпира” е този, който олицетворява и упражнява 
закона. Някои предполагат, че възпирателят е Божието намерение, но изречението 
“да се отмахне от сред” противоречи на това тълкувание. Възпирането на закона 
някой ден ще се премахне, и всяка човешка пръчка на духа на беззаконието ще се 
унищожи; и тогава, когато злото се вижда, че тържествува, Христос ще дойде да го 
съкруши. 

Ст. 8. И тогава, - когато възпирането се премахне. – Когото Господ, и пр. 
Думите “ще убие” и “ще изтреби” не значат, че Христос ще го унищожи, но че ще 
го съкруши съвършенно, и ще му смаже силата, тъй щото да не може да прави зло и 
да се противи на Божията воля. В Отк. 19:20, се казва, че звярът, който вероятно е 
Антихрист, ще бъде хвърлен жив в огненото езеро. Начинът, по който Христос ще 
го убие е “с духът на устата си” и “с явлението на пришествието си”, т.е., най-лесно 
и бързо. Стига само Христос да се появи и да даде заповед за изтребването му, и 
този който се виждал, че е толкова силен, и се показвал, че е Бог, ще бъде 
съвършенно поразен. 

Ст. 9. Чието идване, и пр. Когато Антихрист дойде, той ще бъде силен като 
Сатана. Някои тълкуватели мислят, че Павел е искал да сравни идването Му с 
първото идване на Христа, което станало със сила Божия, както Той показал чрез 
чудесата, които направил. И Антихрист ще дойде със силата на Сатана; Сатана 
напълно ще му съдейства и ще му помогне да прави такива знамения и чудеса, 
които да прелъстят народите, но които не ще бъдат истински чудеса, а магии. 
Прилагателното лъжливи трябва да се разбере с всяко едно от трите 
съществителни. Те са лъжливи, защото човекът на грехът лъже като казва, че ги 
прави по Божия власт, но не е чудно, че те ще прелъстят хората, понеже са най-
чудесните неща които Сатанинско лукавство и сила могат да измислят. 

Ст. 10. И с всичката измама, и пр. Това е обща дума, която обема сила, 
знамения, и чудеса на предишния стих, и всеки друг вид измами чрез, които 
Антихрист ще се старае да си утвърди властта. То е “измама на неправдата”, 
защото се употребява за в полза на неправда, и от този, който се отличава по 
неправдата си. – Между ония, които погиват. Нечестието на хората и омразата им 
към Божия свят закон ги прави да станат жертва на тая измама, а пък Божиите 
избрани се упазват от заблуждение. “Които погиват” не значи “които са 
предотредени да погинат”, но “които навярно ще погинат”. Причината на 
погиването им не е Божие решение, но, както Павел добавя, “защото не приеха 
любовта на истината, и пр.”. Нямало е друг способ, по който те или който и да е 
друг човек би могъл да се спаси освен чрез истината, сир., спасителната истина на 
Евангелието. Тази истина им е била представена; но те не я приели, нито даже я 
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обикнали. Те не почувствали никакво желание за истината, но посрещнали това, 
което Бог им предложил с омраза и презрение. 

Ст. 11. И затова, и пр. Защото те отритнали истината, Бог ги наказал като 
им изпратил силно заблуждение. Бог няма да направи Антихриста лош какъвто ще 
бъде, но един от начините, по които той ще изпълни Божията воля ще бъде като 
прелъсти тези, които Бог иска да накаже. Тази слепота и измама са наистина 
наказание, защото както Бог наказал евреите като изпратил Вавилонците да 
разрушат града им и да ги откарат в плен, така Той ще накаже тези, които 
окончателно отритват истината Му като позволи на Антихриста да ги прелъсти и 
вкара в по-голям грях и по-дълбоко осъждение. 

Ст. 12. Та да бъдат осъдени всички, и пр. Не прави голяма разлика за 
самите грешници ако считаме това като просто следствие на прелъстението им, или 
като Божия цел, с която Той позволява да се прелъстят: и в единия и в другия 
случай вечното им осъждение ще бъде сигурно. Естественното значение на стиха 
показва, че Бог е имал за цел осъждението им. Нито пък трябва да се страхуваме да 
приемем, че това е така, като че това предполага неправда от страна на Бога. Преди 
да се появи Антихрист, призованията и предупрежденията на евангелието сса се 
провъзгласявали верно и за дълго време в ушите им, до като Божието търпение се е 
изчерпало, и денят на изпитването им се пресекъл. Но вместо да ги премахне със 
смърт, Той ще позволи на Антихриста да ги прелъсти, така че и те да бъдат 
наказани заедно с него, когато Христос дойде. Не са невинни същества, които се 
оставят така да паднат в заблуждение, но “които не са повярвали, и пр.”. 
Последната част на стиха разяснява първата. Не защото не е имало достатъчно 
доказателство на истината, но защото те са обичали греха, за това не са щели да я 
повярват. Виж. Рим. 1:28. 

Ст. 13. А ние сме длъжни, и пр. Виж. бел. на гл. 1:3. – Възлюбени от 
Господа, т.е., от Христа. Най-приятното и най-приличното название на вярващите 
е, “тези, които Господ люби”. Така е обичал Йоан да се нарича; тъй и Лазаревите 
сестри наричали болния си брат (Йн. 11:3) – Загдето Бог, и пр. Павел благодари на 
Бога, че християните му братя са били опазени да не се заблудят от тайната на 
беззаконието, която вече действувала, понеже Бог ги избрал за спасение. Другите 
може да се прелъстят, но те-не; но опазването им не се дължи на нещо в тях, но на 
Божия милостив избор. – Отначало. Това ще рече от началото на всички неща, или 
от века. Виж. бел. на Еф. 1:4. – Чрез освещение, и пр. Като ги предопределил за 
спасение, Бог предопределил и средствата за това, именно, очистителното 
пребиваване в тях на Св. Дух, и жизнената им вяра в Исуса Христа. Само тези 
имали право да вярват, че са били избрани, които са имали вътрешна святост и 
вяра. 

Ст. 14. За което спасение ви призова, и пр., т.е., чрез евангелието, което ви 
проповядвахме. Както вяра и освещение са били нужни за спасение, така и 
познаване на евангелието било нужно за вяра; и за това Павел им бил изпратен, 
както е бил всякога изпращан там, където е имало Божии избрани. – За да 
получите, и пр., т.е., за да имате участие в славата на идването Му и във вечното 
Му царство. 

Ст. 15. И тъй, братя, и пр. Понеже Бог ви е избрал от начало за такава 
славна участ, не се колебайте посред гонения и изкушения. – И дръжте 
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преданията, и пр. Виж. бел. на 1Кор. 11:2. Това се дава като доказателство, от тези 
които поддържат това мнение, че преданията за какво апостолите са учили, 
предавани устно от поколение на поколение, трябва да се приемат за еднакво 
важни със Св. Писание. Но Павел не иска да каже това, защото тука не се говори за 
поучения от предишни времена, но за това, което той сам им бил казал. Каквото 
Павел иска да каже е това: “Недейте се заблуждава от това, което други може да ви 
учат за времето на Христовото пришествие или за някое друго учение; но здраво 
вярвайте това, което аз, Христов боговдъхновен раб, ви съм учил”. – Чрез наше 
слово, и пр., т.е., това което аз, Силуан и Тимотей ви проповядвахме, или което ви 
писахме в предишното си послание. 

Ст. 16. Понеже всичките им усилия ще бъдат напразно без Божия помощ, 
Павел туря след увещанията си молитва. – А сам нашият Господ, пр. Тука 
молитвата е отправена към Отца и Сина заедно, което показва, че те и двамата са 
божественни, но името на Христа е поставено тук най-напреп. – Който ни 
възлюби. Понеже глаголът е в единственно число, вижда се да се отнася само за 
Отца, който толкова ни възлюби че изпрати Сина си да умре за нас (Йн. 3:16). – И 
по благодат, и пр. Думата “вечно”, може би, не се употребява в пълния си смисъл, 
понеже на небето не ще имаме нужда от спасение, но служи да отличи утехата, 
която Бог ни дава от привременните утешения на света. Дадената от Бога утеха 
трае през целия ни живот, т.е., до когато се нуждаем; а за бъдещето Той ни дава 
“добра надежда”, т.е., надежда основна, и която няма да ни посрами. И двете тези 
неща ние придобиваме “по благодат”, а не по някое наше достойнство. 

Ст. 17. Да утеши сърцата ви. Макар, че един ден те не ще имат нужда от 
утеха, този ден не е още дошъл, понеже са били посред мъки и опасности. – И да 
ги утвърди241, и пр. Повечето старовременни Гръцки тълкуватели и някои от по-
новите разбират “слово” да значи “учение”, и го тълкуват така: “Да ви утвърди във 
вярването на всяко добро учение, и в упражняването на всяко добро дело”. Но 
струва ни се, че е по-добре да разберем “слово” в обикновенното му значение, т.е., 
“Нека Бог ви утвърди във всяко полезно приказване и работа”. 

 
------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Най-после братя, и пр. Предишната глава завършва с Павловата 

молитва за тях; а сега той ги кани да се молят пак те за него и за другарите му. 
Виж. бел. на 1Сол. 5:25. – Да напредва …. Господното слово, и пр. В трудовете си 
в Коринт, от където това послание е било писано, те са посрещнали спънки от 
съпротивлението, за което се загатва в следващият стих; и той иска щото братята 
му да се молят за премахването на тези спънки. Молбата му не съдържа нищо 
себелюбиво. Той се моли за напредването на евангелието. Но не е било неприлично 
за него да ги кани да се молят на Бога да го укрепи и да го опази верен. Той не е 
бил без изкушение; и падането му би повредило твърде много Христовото дело. 
“Да напредва” значи “да се премахнат от преде му всички пречки, така че да върви 
напред бързо и без закачка”. “Да се слави” значи “силата и славата му да се явят и 
почувствуват”. 
                                                           
241 Цгр. “и да ви утвърди” 
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Ст. 2. И да се избавим, и пр. Това не показва, че той желае да избегне лична 
опасност, но да се премахне тази пречка на евангелието. Теодорит, Гръцки 
Църковен Отец в 5-и век, чиито тълкувания на Павловите Послания се считат най-
важни от тълкуванията на кой да е друг стар писател освен Златоуст, казва: 
“Молитвата се вижда да е двояка, но действително е една; защото ако нечестивите 
хора се омаломощят, словото на евангелието ще напредва без никакво препятствие. 
Тези нечестиви хора не са били вероятно в църквата, но външни противници, и 
може да са били евреи”. Тертулиан казва, “Еврейските синагоги били източници на 
гонения”. – Защото не във всички има вяра. Някои превеждат това, “Няма във 
всички верност”, защото в следващият стих прилагателното, което произлиза от 
същия корен от където произлиза това съществително се вижда да значи “верен”. 
Но понеже в оригинала думата е с член – “вярата”, най-добрите тълкуватели стигат 
до заключение, че тука се говори за Християнска вяра. И тъй, значението е, 
“Всички не приемат вярата на евангелието, а някои стават нечестиви противници”. 

Ст. 3. Но верен е Господ. Колкото щат и да се противят хората, Бог е верен 
на избраните си; и за това те трябва да бъдат уверени, че ще получат нужната за тях 
утеха и съхранение. – Който ще ви утвърди, и пр., - който ще ви помогне да 
стоите твърдо във вярата въпреки съпротивата, и ще ви опази да не се съблазните 
от лукавия. Има разни мнения между тълкувателите дали “лукавия” се отнася за 
Сатана, или за зло взето в отвлечен смисъл. 

Ст. 4. И уверени сме, и пр. По причина на тая Божия верност, ние сме 
уверени във вашето послушание; но уверението ни не е във вас, защото сами по 
себе си вие сте така слаби както и другите, но в Господа, който пребивава във вас. 

Ст. 5. А Господ, и пр. За да могат да послушат на драго сърце, Павел се 
моли сърцата им да се изпълнят с любов божия и с търпение Христово. Някои 
тълкуват “любов Божия” да значи “любовта, която Бог влива в сърцата на 
човеците”; но по-добре да го разберем, че значи “любов към Бога”. То е любовта, 
която служи като основа на всяко сърдечно послушание. Изречението “търпение 
Христово” според Златоуст и други някои тълкуватели значи “търпеливо очакване 
на Христовото пришествие”; и понеже Павел по-горе им казва, че Христос няма да 
дойде толкова наскоро, колкото те са очаквали, той естественно и прилично се 
моли да имат търпение да го дочакат. Но естественното значение на изречението е, 
“Търпението, което Христос показал”; и така го тълкуват почти всичките 
тълкуватели. Василий и някои други Църковни Отци мислят, че “Господ” тука се 
отнася за Св. Дух, защото Духът е който влияе сърцата; но това е без съмнение 
погрешно, защото думата “Господ” никога не се казва за Св. Дух в Новия Завет. 

Ст. 6. Заръчваме242 ви още, и пр. Относно това Павел в 1Сол. 4:1, ги беше 
само “помолил”; но злото било до толкова пораснало щото сега той им заповядва, и 
то по най-тържествен начин, защото “в името на нашия Господ, и пр.”, ще рече 
“чрез Неговата власт”. – Да страните243, и пр. Макар и да било твърде 
разпространено, вълнението не било всеобщо. Мнозина си напуснали работата 
понеже очаквали Христа да дойде, но не всички, защото тогава е нямало да остане 
никой, който да се отдалечи. Какво е било това отдалечаване се разяснява в ст. 14 и 
15. Те не трябвало да му станат неприятели, нито да се трудят да му побъркат на 
                                                           
242 Цгр. “повеляваме” 
243 Цгр. “да се отдалечавате” 
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честта или работата, но просто да нямат никакво съобщение с него като с 
Християнски брат. – От всеки брат, и пр. Виж. тълкуванието на “вразумявайте 
безчинните” в 1Сол. 5:14. Не ни се казва, че е имало някоя друга причина за 
безчинен живот между солунците освен погрешните мнения за Христовото 
пришествие. – А не по преданието, и пр., т.е., по моето предишно проповядване и 
Първото ми Послание. Виж. гл. 2:15.  

Ст. 7. Понеже сами вие знаете, и пр. Павел ги бе поучил за това не само с 
думи, но и с примера си. Макар, че той сам ги беше поучавал за Христовото 
пришествие, той не живял с мързел, но работел, за да се препитава. 

Ст. 8. Нито даром ядохме, и пр. Виж. бел. на 1Сол. 2:9, където се казва 
почти буквално същото. 

Ст. 9. Не че, и пр. В 1Кор. 9:3-14, Павел доказва убедително, че той имал 
право да се поддържа от църквите, само че той не се възползувал от това си право. 
– А за да ви, и пр. Това не било единственното подбуждение, което накарало Павел 
да работи за препитанието си, както той доказва в 2Кор. 11:12; но то било главното 
му подбуждение в Солун. 

Ст. 10. Защото и когато, и пр. В трите предишни стиха Павел показва, че 
примерът му бил противен на ленивост; а сега той им показва, че и учението му е 
противно на нея. Вижда се че още когато Павел бил при тях те зели да се показват 
склонни към мързел; или той може по боговдъхновение да ги предпазва от тази зла 
наклонност, за в бъдеще. – Ако не иска някой, и пр. Казват, че това е било правило 
при евреите, и се основава на проклятието в Бит. 3:19. Повидимому то се казва за 
самия ленивец, и значението му е това: “Ние трябва да работим, за да се 
препитаваме; и за това никой не бива да се наслаждава с плода на работата ако той 
не иска да работи. Но никой не може да живее ако не яде; за това никой не бива да 
живее ако не работи”. Разбира се, “работа” трябва да се разбере в най-обширния си 
смисъл, че обема не само физическа работа, но всичко което спомага за доброто на 
хората. Царят, който управлява добре, съдията, който съди праведно, и учителят, 
който учи верно, придобиват препитанието си така наистина както художникът или 
зебеделецът. Макар правилото и да се отнася за ленивеца, право е да заключим от 
него, че не трябва съзнателно да помагаме на бедните да се препитават, ако те не 
искат да правят щото им иде отръки за препитанието си. Да насърчаваме ленивост 
ще рече да посяваме семена на порок, които обществото ще пожъне. 

Ст. 11. Понеже слушаме, и пр. Това е причината за заповедта дадена в ст. 6. 
Не можем да знаем как Павел чул тия работи, нито колцина членове на църквата са 
се обхождали така безчинно; но вижда се, че злото е било доста сериозно, и му 
дало повод да напише посланието. – Като не работели нищо, и пр. Безчинното им 
поведение се състояло в това, че си занемарили работата, и че, понеже ленността 
води към любопитство, по причина, че умът ни не може да стои съвсем незает, те 
се месили в хорски работи. Похвално нещо е да се интересуваме да узнаем нуждите 
на хората, за да им сторим добро, макар че трябва да го правим с внимание, за да не 
ги обидим; но съвсем безчестно нещо е да се взираме в хорски работи само и само, 
за да угодим на любопитството си. Начинът, по който Солунските клюкари са 
принасяли вреда е бил, вероятно, че са карали хората да си пренебрегват работата, 
и да се вълнуват като тях за Христовото очаквано пришествие. 
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Ст. 12. На такива, и пр. Първо, Павел се отправя направо към този клас 
хора, а после, в стих 14, казва на църквата как да се отнася към тях ако не го 
послушат. За да даде повече важност на думите си, той не само заповядва, но и 
умолява, и придава още повече сила с властта на Господа Исуса. – Да работят, и 
пр. Вместо да се вълнуват и да се бъркат в чужди работи, нека си гледат мирно и 
тихо работата. – И да ядат своя си хляб, - а не хлябът на хората. Някои 
тълкуватели разясняват този стих със следващия извод от писанията на Равините: 
“Ако някой яде своят си хляб, той има мирна и спокойна съвест; но ако яде хлябът 
на родителите или на чадата си, съвестта му не е спокойна, макар че не казвам, че е 
по причина на чуждия хляб”. Виж. бел. на 1Сол. 4:11. 

Ст. 13. А на вас, братя, и пр. Това се казва на по-добрите членове на 
църквата, които са живеели благочинно. Значението му във връзка с общата мисъл 
е съмнително, и са разяснява по два начина: (1) Макар мнозина и да са мързеливи, 
и не само не помагат на бедните, но и своят си хляб не припечелват, да ви се не 
досажда да помагате на тези, които наистина са бедни; или (2) Макар другите и да 
живеят лениво, и чрез примера и съветите си ви карат да направите същото, 
недейте се отегчава от ежедневната си работа, но следвайте верно и мирно 
занятията си. Последното е вероятно най-доброто разяснение. 

Ст. 14. И ако някой не се покорява, и пр., т.е., което ви казвам в това 
Послание, като в ст. 10 и 15 на тази глава. Някои свързват “чрез посланието” със 
“забележете го”, т.е., пишете ми за него; но това е криво, понеже е нямало нужда за 
писмо, тъй като той ясно показва в ст. 6 и в този стих какво трябва църквата да 
направи. – Забележете го. Това значи, буквално, “турете му белег”; но трябва да се 
разбере в преносното значение да го забележат в ума си, понеже едничкият външен 
белег е било да не се събират с него. – За да не се събирате, и пр. Не се обхождайте 
с него като с един ваш събрат, който е достоен да принадлежи на църквата, до като 
е виновен в такова поведение. – Да се засрами. Целта на наказанието е да се 
поправи виновникът, тъй щото, като види как църквата гледа на поведението му, да 
се засрами и да се отвърне от заблуденото си поведението. 

Ст. 15. Обаче, недейте го счита за неприятел, и пр. Това се казва, за да им 
даде да разберат, че те не трябва да бъдат твърде строги към него. Те не трябвало 
да го считат за личен неприятел, но за заблуден брат; и целта на наказанието му не 
трябвало да бъде отмъщение, но да го вкара пак в пътят на длъжността. 

Ст. 16. А сам Господ на мира, и пр. След като загатва за тия безредици в 
църквата, Павел завършва с молитва за умиротворението им, - да имат мир един с 
друг, а най-вече вътрешен мир, който да ги опази несмущавани, каквото вълнение 
или опасност и да ги окръжава. Този мир идва от “Господа на мира”, който има в 
Себе си съвършен и безконечен мир, и който е източник на всеки мир. 

Ст. 17. Поздравът, и пр. До тука Посланието е било писано от другиго – 
може би, Тимотей; а Павел написал само тези два стиха най-на края. – Който е 
белег, и пр., - за да ги различава от сковани Послания, за които виж. бел. на гл. 2:2. 
Някои възразяват и казват, че този белег се намира само в няколко Послания; но 
други казват, че той се намира във всяко Послание, което е имало нужда от него. 
Посланието към Галатяните било написано от самия Павел (Гал. 6:11), а други 
някои били пратени с особенни и добре познати пратеници и не може да се докаже, 
че белегът е липсвал на някое Послание, макар Павел и да не казва всеки път, че 
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заключителните думи на Посланието са писани от него. – Пиша така. Някои 
предполагат, че това се отнася за някой монограм; други мислят, че Павел писал 
тия думи по някой особен и неподражаем начин; а трети пък са на мнение, че 
единственият белег била видимата разлика между ръкописанието на Павел и на 
писара му. 

Ст. 18. Благодатта на нашия Господ, и пр. Това е същото благословение, 
което се среща и в края на 1Солунци, само че думата “всички” е прибавена, за да 
покаже, че апостолът праща благословение даже на тези, които той осъжда в 
Посланието си. 

 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 

 

Първо послание на апостол Павел до 
Тимотей  

 
--------------- 

 
Въведение 

 
 

I. 
 

Пастирските Послания на Павел. 
 

Посланията до Тимотей и Тит се наричат пастирски, защото излагат 
правила, по които пастирите и проповедниците трябва да изпълняват длъжностите 
на службата си. Стилът им се различава в много отношения от стила на другите 
Послания на апостола; но разликата може лесно да се разясни като вземем пред вид 
времето, когато са били писани и целта, за която са били писани. Тези Послания 
имат неоценима важност, защото хвърлят светлина върху въпроси касаещи се до 
порядъка и управлението на първобитната църква, и защото доставят богато 
съкровище от поучение, наставление, утеха, и насърчение на всички религиозни 
учители и църковни служители. Те ни дават също възможност да се вгледаме в 
сърцето на апостола, коггото виждаме, в края на живота му, притиснат от строги 
гонения и страдания, но пълен с пламенна ревност за защитаване на истината от 
люжливо учение, и с бащинска любов за духовните си синове и сътрудници в 
царството Божие. 
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II. 
 

Животът на Тимотей. 
 

Тимотей се родил в Ликаония (срав. Д.А. 14:6 с 16:1 и 20:4); и баща му бил 
грък, а майка му еврейка. Майка му и баба му го възпитали в набожността на 
Стария Завет (2Тим. 1:5, 3:14,15). Той вероятно се е похристиянчил от 
проповядването на Павел (1Кор. 4:17), когато Павел посетил най-първо Листра 
(Д.А. 14:6,7, 16:1), защото на скоро след това братята от Листра са го хвалили, и 
той с готовност приел поканата на апостола да го придружи в по-нататъшното му 
пътуване. За да може да работи по-свободно между евреите, Павел го обрязал (Д.А. 
16:3); понеже е нямало причина защо да се не обреже, както е имало за Тит, когото 
той се отказал да обреже, когато някои са настоявали за обрязването му като че уж 
било нужно за спасение (Гал. 2:3,4). Понеже 16 или 17 години по-късно се казва да 
е бил още момък, т.е., млад за службата, която имал (1Тим. 4:12; 2Тим. 2:32), той 
трябва да е бил по това време момче на 17 или 18 години; но той тръгва изведнъж с 
апостола през Мала Азия, и за Македония до Филипи, Солун, и Берия. В Берия той 
останал за известно време, и тогава отишъл при Павел в Атина (Д.А. 17:4,15). От 
там той бил изпратен сам в Солун да утеши младата Християнска община там, като 
Павел останал в Атина (1Сол. 3:1-6); и след това Тимотей пак се връща при Павел в 
Коринт (Д.А. 18:5). 

Не знаем къде е живял Тимотей през времето, което се изминало между 
второто и третото проповедническо пътуване на апостол Павел; но в третото 
проповедническо пътешествие той е пак с апостола (Д.А. 19:22) и последният го 
праща от Ефес в Македония и Ахаия (1Кор. 4:17, 16:10,11). Когато Павел писал 
Второто си Послание до Коринтяните, Тимотей бил с него в Македония (2Кор. 
1:4,16). Наскоро след това те били заедно в Коринт (Рим. 16:21); и когато апостолът 
се връщал през Македония, той изпратил Тимотей и неколцина други да отидат 
преди него в Троада (Д.А. 20:4,5). От встъпителните думи на Посланията до 
Колосяните, Филипяните, и Филимон се вижда, че Тимотей бил с Павел в Рим, 
когато Павел писал тези Послания от там през първия си затвор, и че Павел тогава 
имал намерение да го изпрати във Филипи (Фил. 2:19). От Първото Послание до 
Тимотей можем да заключим, че апостолът, след като се освободил от първия си 
затвор, се върнал в Азия, оставил Тимотей в Ефес, сам отишъл пак в Македония 
(1Тим. 1:3), и имал намерение след малко да се върне в Ефес (1Тим. 3:14). Той 
може да е бил тогава ръкоположен от Павел и църковните старейшини в Ефес за 
пастир (1Тим. 1:18, 4:14; Д.А. 20:17,18); така че може да е истина преданието, че 
той бил първият пастир на църквата в Ефес. Когато Павел бил втори път затворен в 
Рим, писал му да дойде при него (2Тим. 4:21). Кога и къде е бил затворен в 
тъмница, за освобождението му, от която се споменава в Евр. 13:23, не се знае. По 
предание се казва, че той умрял като мъченик в царуването на Император 
Домициян в 81-96г. след Р.Х. 

Тимотей надминавал всичките други сътрудници на Павел (Фил. 2:20) по 
качества, които карали апостола да го обича от все сърце. Той бил наистина 
“Божий човек”, напълно способен за всяко добро дело чрез вещината си в Св. 
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Писание (2Тим. 3:15-17); и апостол Павел го считал за любезен син, който му е бил 
утешител и помощник. 

 
 

III. 
 

Първото Послание до Тимотей. 
 

Това Послание било писано, когато Павел пътувал в Македония (1Тим. 1:3); 
и това пътешествие вероятно не е било едно от тези, които се споменава в 
Деянията, но е било по-после, когато злините причинени от лъжеучители били 
пораснали ужасно. Това Послание е било писано вероятно след Павловия първи 
затвор в Рим, не по-рано от 66 или 67г. след Р.Х. 

Причината, която го подбудила да го напише била, че се сбъднало това, от 
което той се боял, когато изпърво напуснал Ефес (Д.А. 20:29,30). Еретици учители 
се появили (гл. 1:3,4); и понеже Тимотей бил още млад (виж. гл. 4:12), имал нужда 
от ръководство и съвети, и му трябвало да се укрепи от свидетелството, че 
апостолът има доверие на него. Духът на Истината ръководел перото му; и в това 
си писмо до Тимотей, той доставя образец на всички свещенници, показва им какво 
трябва да поучават, и ги наставлява как трябва да действуват в работи касаещи се 
до църковното управление, и как да защитават и назидават църквата. В това 
Послание не намираме набъхтани, логически доказателства и правилно нареждане 
на мисли, каквито срещаме в Посланията до Римляните, Галатяните, и Ефесяните; 
но сърцето на апостола се излива или изказва свободно и естественно. Стилът е 
прост, но в същото време и пъргав и впечатлителен, като че някой баща пише на 
сина си; и повечето той мисли за нещата, които иска да каже, отколкото за думите, 
с които се изразява. 

 
---------------------------------------------- 

 
 

Тълкувание 
 

Ст. 1. Виж. бел. на Рим. 1:1. – Нашата надежда, - основата и предметът на 
надеждата ни. Виж. бел. на Кол. 1:27. 

Ст. 2. Тимотея. Виж. Веведение. – Истинското ми244 чадо във вярата, - 
син, понеже се бил похристиянчил от Павловите трудове, - истински син, понеже 
му приличал по характер, както въобще истинските синове приличат на родителите 
си по чертите на лицето си, и понеже Павел особенно го обичал. Взаимните 
духовни отношения между вярващите са по-тесни и трайни, отколкото 
естественните отношения на живота. Виж. какво казва Христос в Мт. 12:48-50. – 
Благодат, и пр. Виж. поздравленията в другите послания. Това поздравление обема 
всяко възможно благословение. 

Ст. 3,4. Изречението в тези стихове не е довършено. За да се довърши 
трябва да му прибавим думите така прави, или така те пак моля. – Друго учение, 
                                                           
244 Цгр. “собственото ми, и пр.” 
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т.е., учение което не е съгласно с евангелието, и което Павел не е проповядвал. – 
Басни, - като детинските и суеверни понятия на Еврейските равини. – Родословия. 
Евреите обръщали голямо внимание на родословни придирвания. Тези 
придирвания могат справедливо да се нарекат безконечни, понеже много от тях бе 
невъзможно да се определят. Месия бил дошъл, Еврейската наредба трябвало да 
престане, различаването на племена било станало безполезно, разлъчването на 
евреи от езичници трябвало да се прекъсне от евангелието. Нямало никаква 
причина за Христовите ученици да се гордеят с кръвта си и рода си; а да се обръща 
внимание на такива въпроси ще рече да се повдигат разногласия и да се причинява 
духовна повреда. Колко раздори за други работи между християните са тъй също 
вредителни! Тимотей трябвало постоянно и ревностно да се труди да 
противодейства на вредителните влияния на мнозина учители, които влизали в 
църквата и разпространявали идеи, които са били пагубни за влиянието на 
евангелието и за спасението на хората (Д.А. 20:29,30). Те всички претендирали, че 
проповядват истинното Христово учение, и че са най-добрите му ученици. Както е 
било във времето на апостолите, така трябва да очакваме, че ще е и днес; и както 
Павел и Тимотей постъпвали, така трябва и ние да постъпваме в подобни 
обстоятелства. 

Ст. 5. Поръчване, т.е., на Мойсеевия закон, за който се говори в следващите 
стихове, и на евангелския закон. Любовта е изпълнение на закона, - това което 
всяка негова заповед изисква. Тя произхожда от чисто сърце, и се придружава от 
непорочна съвест. Не само сме длъжни да имаме непорочна съвест, но такава 
съвест е необходимо доказателство, че сме истинни ученици Христови (Д.А. 24:16). 
Искренна вяра действа чрез любов, очиства сърцето, и прави живота ни свят. 

Ст. 6. Мнозина, които не проповядват душепагубни заблуждения 
причиняват голяма вреда като отклоняват хората от ревностен и любезен 
Християнски живот, и ги тикат към безполезни и суетни въпроси, и така 
произвеждат само духовно охладняване и съсипителни крамоли. 

Ст. 7. Тези учители били невежи, самооблощени, самохвалци, и всякога се 
отклонявали от пътя на истината и мъдростта, макар че се поставяли за водачи на 
църквата. Не трябва да ни се вижда чудно ако и днес подобни хора се явяват в 
евангелски църкви. Никой да не се подмами подире им. 

Ст. 8. Законът е добър, но може да се злоупотреби. Онези учители, чийто 
противник Павел бил са го злоупотребявали. 

Ст. 9-11. Който е наистина честен, той няма да краде, ако даже да няма 
закон против кражбата. Законът е нужен, за да възпира лошите хора. Апостолът 
поименува няколко класа просто като образци, но той подразбира всички, които 
вършат това, което е противно на закона и евангелието. Евангелието не е противно 
на закона, но ни кара да го изпълняваме. Виж. Мт. 5:17-19; Рим. 3:31, 5:20,21, 6:15-
23. – Търгуващите с роби245. Обикновенно нещо беше между старите гърци да 
крадът момчета и момичета и да ги провадат като роби. – Лъжците се броят 
наравно с убийци и други лоши пакостници, и ще имат еднакво с тях вечно 
осъждение. – Здравото учение, - онова Християнско учение, което спомага за 
здравето на душата. – Славното благовестие246. Евангелието е славно защото е 
                                                           
245 Цгр. “заробителите” 
246 Цгр. “славното евангелие” 
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откровение на Божията воля и средство за спасение на грешници. Павел се считал 
щастлив, че го е проповядвал. Виж. Рим. 15:16; Еф. 3:8; Кол. 1:25. 

Ст. 12-17. Павел се считал голям грешник защото преследвал Христовите 
ученици, макар че с преследването им мислел, че служи на Бога (Д.А. 26:9-11). 
Наистина той не знаел истинския им характер и какво е евангелието; но това 
негово незнание не унищожава грешното му поведение, нито му дава право за 
прошка. То, обаче, е правило опрощението му възможно без да се нащърби 
Божията святост; и Божията благодат и милост се показали велики с 
преобръщането му. Той не бил избран за апостол защото бил верен, но бил избран, 
за да бъде верен; и милостта, която той получил доказва, че никой не може да бъде 
толкова голям грешник щото да няма надежда за спасение чрез вяра в Христа и 
чрез силата на любовта Му. В това отношение той е станал образец за всички 
поколения, който да ги насърчава, и който да се подражава от тях. Не е чудно, че 
пред вид на благодатта, която за него била толкова голямо благословение, и която е 
имала такова значение за грядущите векове, сърцето му е било преизпълнено с 
благодарност. – От които главният247 съм аз. Павел не бил убиец или блудник. 
Младият Савел бил твърде нравствен и религиозен (Фил. 3:6; Д.А. 26:4,5). Как е 
можал той да се мисли за по-голям грешник от Юда? Когато трябвало, той можал 
да се зищитава от лъжливи обвинения и да притезава, че е равен с най-първия от 
апостолите (2Кор. 11:5-30). Той говори тука, и в Еф. 3:8 и 1Кор. 15:9, с истинна и 
дълбока смиреност. Той си знае своя грях, по-добре отколкото знае хорските 
грехове. Той чувствува, че макар и да не е сторил такива грехове, каквито другите 
хора са сторили, грешните работи, които бил направил го правят да бъде най-пръв 
грешник. Той съзнава не само греховете, които бил сторил преди да стане 
християнин, но и греховете на дълбокото развращение на сърцето си, и че той е 
грешен пред Бога даже когато най-много се труди и страда за Учителя си; и 
чувството на недостойнството му до толкова го притиска, щото той няма време да 
се взира в греховете на другите, но се чувствува, че е по-долен от най-долния 
грешник, и че е даже най-първият грешник на света. Колкото по-високо човек се 
издига в духовна чистота, толкова по-дълбоко той потъва в смиренност и чувствува 
недостойнството си, докато грехът се придържа към него. За това, най-чистите и 
най-святи хора се смиряват най-много пред Бога. Виж. Йов 42:5,6; Ис. 6:5. – 
Похристиянчването на Павел е едно от най-силните проявления на величието и 
силата на Божията благодат. Ако преобръщането на една едничка душа, като 
Павловата, предизвикала такова славословие, колко по-силно това славословие ще 
екне когато чудесните Божии начини за изкуплението на разните милиони хора се 
открият пред всичките светии! 

Ст. 18. Това заръчване, - нежен, бащински съвет, и желанието изразено в 
ст. 3. – Пророчествата, - предсказания заради него преди да започне 
проповедническата си служба. Войнствуването не беше само Християнско 
войнстване, но най-вече като водач в църквата, под знамето на Царя на царете, за 
защитата на евангелието. 

Ст. 19. Според апостола, безверникът не е човек, чийто разум е заблуден, а 
чието сърце е чисто, но човек който отритва истината понеже умът му се намира в 

                                                           
247 Цгр. “първи” 
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грешно състояние. Съвестта е не само кормило, но и котва; и когато тя се изгуби, 
корабът се съкрушава. За това, нужно е да си пазим съвестта чиста и здрава. 

Ст. 20. Именей може да е същият, който се споменава в 2Тим. 2:17. 
Формалното отлъчване, което изключвало някого от църквата, и го предавало на 
силите на тъмнината, които владеели в езичеството, се казвало “предаване на 
Сатана”. Виж. бел. на 1Кор. 5:5. Целта на това не била съсипването на престъпника, 
но доброто на църквата, и разкайването и спасението на престъпника. Августин 
право го нарича “строгост на любов”. Това отлъчване не водело след себе си 
гражданско наказание, но било придружено и последвано от изражение на 
добродушност, и се упражнявало само в крайни случаи. Много сегашни 
афоресвания не се оправдават, нито по начин, нито по обстоятелства от 
отлъчванията във времето на апостолите. Но важното е да се поддържа църковна 
дисциплина според правилата на евангелието и според духа му. 
Вероотстъпничеството на мнозина в апостолските църкви показва, че някои 
отпадат от вярата макар, че проповедниците си изпълняват длъжността верно и 
разумно. Виж. 2:Кор. 11:28. 

 
------------------------------------------------ 

 
 

Ст. 1. Употребените тук думи показват ревността и обемливостта на всяка 
Християнска молитва, и че молитвите ни трябва всякога да бъдат придружени от 
благодарение. 

Ст. 2,3. Виж. бел. на Рим. 13:1-7. Длъжни сме да се молим за царе и 
управители. Бог чува такива молитви; и не само владетелите може да се ползуват 
от молитвите ни, но и спокойствието и благосъстоянието на хиляди души, които се 
намират под властта им може да се осигури. Каквито и да са управителите ни, 
нашите молитви за тях трябва да бъдат искенни и усърдни. Понеже молитвите на 
Християнски събрания трябва да идат от сърце, разбира се че те трябва да се кажат 
на ощоговоримия език на хората, а не на някой стар или чужд език. 

Ст. 4. Бог не желае нито греха, нито някое от следствията му. Той е отредил 
способ за да спаси всички, кани всички да приемат спасение, и наистина желае 
всички да го приемат. Ако някои не сполучат да се спасят, грешката е тяхна. – 
Истината, - “както е в Исуса”. Виж. бел. на Еф. 4:21. – Бог наистина желае много, 
което не се случва, и за извършването, на което той не упражнява пълновластието 
си. Ние не знаем защо той не върши повече от това, което върши; но не ще 
съмнение, че причините на това трябва да са разумни и добри. Понеже спасението 
е тясно свързано със запознаването на хората с истината, колко ревностно трябва 
да се трудим да разпространим това знание! 

Ст. 5. Бог е Баща на всичките хора, и еднакво желае благоденствието на 
всичките си чада. Има един и същи Ходатай между него и всичките му чада. За 
това, трябва да се молим за всичките хора чрез този едничък Ходатай. – Човекът, 
т.е., най-превъзходният човек, Син Човешки, втория Адам (1Кор. 15:45,47), който 
стои в такова отношение спрямо човешкия род, в каквото никой друг не стои. 
Може да има само един Ходатай, защото само един е и Бог и човек, и само той 
може да стои между Бога и човеците. Да отправяме молитва на някое създание, или 
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на Бога чрез което и да е създание – даже най-високото и най-блаженното, ще рече 
да отритнем ходатайството на Христа, и да обиждаме Бога (Евр. 7:24-28; Отк. 
19:10, 22:9). Поучението, че има само един Ходатай е толкова важно, колкото и 
поучението, че има само един Бог. 

Ст. 6. Христос само може да бъде Ходатай, защото той само е сторил 
умелостивение за греховете на хората (1Йн. 2:1,2; Евр. 4:14-16, 9:15, 10:18-22; Отк. 
7:14-17). Да се приближим до Бога чрез някого другиго освен чрез този Ходатай, 
или на основание на нещо друго освен на умилостивението Му, е смела дързост, 
която навярно ще бъде отбъсната (Йн. 14:6, 6:53; Евр. 10:31, 12:18-24,29). – Откуп 
за всички248. Христовата смърт е силна да изкупи всички грешници, но има 
действие само за тези, които му е дал Отец (Йн. 10:11, 17:6,9,11). Той е дал себе си 
драговолно; и Отец тъй също го е дал или пратил (Йн. 3:16; Рим. 8:32). Той е 
изкупил с кръвта си тези, които той спасява (1Кор. 6:20); но когато казваме, че 
Христос е изплатил нашия дълг, или че ни е избавил от Божия гняв, не трябва да 
считаме тази тайна на Божията святост и любов за търговски договор, или че Бог е 
бил накаран да ни спаси; защото сам Христос е дар, даден от любовта на Отца 
(1Йн. 4:9,10), и не е имало никакво купуване и продаване в делото на нашето 
изкупление от Сина. Думите са употребени в преносно значение, за да покажат – не 
точния начин на изкуплението ни – но следствията на избавянето ни от загиване 
чрез грях, и на задълженията ни към Този, чрез когото сме избавени. – На своето 
си време (Цгр.)249. Виж. бел. на Рим. 5:6 и Гал. 4:4. Понеже това 
самопожертвувание е било направено и засвидетелствувано, не може да бъде вече 
въпрос дали Бог желае спасението на всички; понеже Бог е доказал желанието си 
по един неопровержим начин. 

Ст. 7. Павел бил апостол особенно за езичниците, макар че бил апостол и за 
евреите (Д.А. 13:46, 26:17; Гал. 2:8). Тържественното утвърждение, турено в 
скобки, е било дадено вероятно защото някои в Ефеската църква са отказвали 
апостолския му чин. Виж. 2Кор. 1:23, 12:11,12; Гал. 1:20). 

Ст. 8. Евреите предполагали, че молитва сторена в храма е имала особенно 
действие. Езичниците са мислили същото за местата, които считали за свещенни. 
Христос ни поучава, че Бог се намира наблизу на нсякъде, и че трябва да му се 
кланяме на всякъде (Йн. 4:21-24). – Мъжете, - а не жените, понеже има места 
където жените не трябва да ръководят гласна молитва. – Ръце свети250, - в 
съпоставяне на ръце на злосторниците. Гняв и раздори покваряват молитвата. 
Същото прави и съмнението.  

Ст. 9,10. Като е говорил изрично за мъжете, апостолът сега говори за това, 
което е прилично за жените. Първо, те не трябва да се вдават на прекалено външно 
труфене, но труфилото им трябва да е скромност, набожност, и добри дела. Всеки 
люби естественно хубостта и киченето. Даже и диваците имат тази страст. Ако не 
го прекаляваме, то е право; и истинското християнство удобрява това и го 
обработва. Никакво точно правило за облекло и пр. не може да се даде; понеже 
това, което е добро за някое съсловие в обществото, и за лица от някой чин, може 

                                                           
248 Цгр. “изкупление за всички” 
249 Вместо “своевременно” по средата на стиха в РИ, в Цгр. фразата е в края на стиха: “Който даде 
себе си изкупление за всички, свидетелство на своето си време” 
250 Цгр. “ръце чисти” 
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да не бъде добро за друго някое съсловие в обществото, и за лица от друг някой 
чин. Но всинца трябва да се водим от това общо правило, именно, че не трябва да 
мислим и да се трудим толкова за труфенето на тялото, колкото за украшението на 
сърцето и за нравственното си поведение. Облеклото ни трябва да бъде съобразно с 
положението ни, и да не кара хората да ни зяпат, тъй щото да се покажем пред 
света, че сърцето ни не е вдадено в труфене. Пуста суета е да накитим пръстно тяло 
със злато и бисер. Тялото скоро ще се скапе в гроба, а душата ще живее вечно. 
Накитите на душата ще блестят по-светло и по-светло во веки веков. Освен това, 
прекаленото китене на тялото, вместо да кара хората да ни се удивляват, често пъти 
ги кара да ни презират и подиграват, или да ни завиждат и мразят. Прекалена 
любов за труфила, които бият в очи е знак на варварски, а не на образован вкус. 
Хора, които са с най-образовани и най-облагородени умове мислят най-малко за 
такива труфила. – Тези дрехи са скъпи, които надминават средствата на този, който 
ги носи и положението му в живота. Противно е на духа на евангелието да 
иждивяваме много за облекло, а да даваме малко за благодетелни работи. 

Ст. 11-15. Тези наставления приличат на онези, които са дадени в 1Кор. 
14:34. Виж. бел. там. На жените се забранява да говорят на молитва или да 
поучават в общи събрания за молитва, но да помнят, че те са подчинени на мъжа. 
Ако жената на някой християнин не разбира това, което се говори в църквата, тя не 
трябва да пита за това там, но трябва да чака до като се върне у дома си, и тогава да 
пита мъжа си (1Кор. 14:35). Апостолът заповядва на жената да мълчи на две 
основания: (1) защото Адам е бил създаден по-напред, т.е., жената била сътворена 
за мъжа, а не мъжът за жената (1Кор. 11:8,9, бел.); и (2) защото грехът влезе в света 
чрез жената. Тя е била прелъстена от предателското изкуство на змията. Адам, 
мъжът, взел участие заедно с Ева в престъплението, но не бил прелъстен както тя 
била. Същото е истина и за потомците им. Жените въобще (макар и да има много 
изключения) се убеждават и мамят по-лесно от мъжете, а пък мъжете по-лесно 
съгрешават, когато не се прелъстяват по същия начин. Но за да не обезсърчи 
жените като гледа така на характера и историята им, апостолът прибавя особенно 
насърчение за тях. Той казва, че макар и да е паднало особенно проклятие върху им 
(Бит. 3:16), заедно с това проклятие ги е нашло и особенно благословение; че като 
майка, която търпи скърбите и изпитните на участта си, жената ще се спаси от 
всичките злини на грехопадението като вярва в Христа и живее чист и набожен 
живот. Неколцина тълкуватели считат изречението чрез чадородието, че се отнася 
за рождението на Христа, което стана чрез жена без земен баща, и в изпълнение на 
обещанието в Бит. 3:16. Значението тогава би било, че както положението на 
жената в старите времена се унижавало по причина, че чрез нея станало 
грехопадението, така положението й в новите времена ще се повишава по причина, 
че чрез нея дошъл Спасителят на този свят. Много може да се каже в полза на това 
тълкувание, и това повишение постоянно се сбъдва. Обаче повечето тълкуватели се 
съгласяват с Калвин, който казва, че апостолът тука иска да утеши жената, като й 
покаже, че при всичките й болки и скърби, които й напомнят, че тя е прегрешила 
най-напред, тя може да гледа на Бога като на нейн приятел, укрепител, и надежда 
за спасение такова, каквото се дава и на мъжа, стига само и тя да има истинна вяра 
в Христа, любов, святост, и скромност, които се раждат от такава вяра. Злото, което 
жената е сторила като е въвела грях в света се състои отчасти в страданията и 
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опасностите, които са свойственни на женския пол; но те са свързани с голямото 
добро за света чрез чадородие, което е особенна чест на жената, и за което жената 
има особенно божественно съчувствие и съхранение. 

Жената е била създадена, не за да бъде господарка на човека и да владее над 
него, но да му бъде другарка и помошница. По естеството си тя е подходяща за 
такава другарка и помошница в изпълнение на домашните си длъжности, в 
отглеждане и възпитание на децата си, и в служение за спокойствието и утеха на 
мъжа, който пак от своя страна се труди да поддържа семейството и да върши дела, 
които изискват смелост и сила, и за които жената не е подходяща. В домашния и 
общественния живот мъжът е главата (1Кор. 11:3), не за да направи жена си да му 
робува или да му носи товари, както диваците правят, или да я употребява само за 
удоволствието си, но да й бъде любезна и силна подпорка, както Христос е за 
църквата си (Еф. 5:23-33); а пък жената намира истинното си достолепие и най-
голямото си щастие и полезност като "у“ажава" ”ъжа си, и показва скромност, 
добродушност, кротост, благодетелност, и набожност по такъв начин, какъвто е 
най-приличен за женския характер. Християнската цивилизация изисква да се 
обхождаме спрямо жената с почитание, да се трудим да я въздигнем чрез 
образование, да не искаме от нея да върши работи унизителни, да ценим съветите 
й, и да я имаме за другарка, на която да се уповаваме и която да почитаме и 
обичаме. Понякога Бог е благоволявал да направи някоя жена героическа 
водителка на людете си, като, например, Девора (Съд. гл. 4 и 5), или пророчица, 
като Мариам (Из. 15:20), Девора (Съд. 4:4), Олда (4Цар. 22:14), Анна (Лк. 2:36); и 
тези жени са имали право да обявят публично посланията, които Бог давал чрез тях 
на людете си. С избирането на тези жени вместо мъже за тези особенни служби Бог 
е искал да поучи мъжете, че трябва да уважават жените като равни, пред неговите 
очи, на мъжете. В първобитната църква е имало жени учителки, подобни на тези, 
които се наричат пророчици (виж. бел. на Рим. 12:6; Д.А. 2:17,18, 21:9), които 
употребявали тия дарби. В 1Кор. 11:5-16 апостолът поръчва да се отнасят прилично 
тези жени, които говорели в събрания от мъже и жени; но, по-късно, им забранил 
да говорят и да се молят в големите събрания на църквата, защото го считал за 
неприлично (1Кор. 14:34, и тука). Има явни и силни прицини защо жените не 
трябва да правят това в големи събрания от мъже и жени; но тези жени, които 
притежават нужните качества могат да бъдат твърде полезни в събрания от жени, в 
Неделни Училища, и като учителки на момчета и момичета. Възрастна, сериозна, и 
набожна жена може да преподава даже на някой клас от младежи или възрастни 
мъже без никаква повреда, и с голяма полза; но една млада жена да стори това, 
колкото и по-високо да стои от учащите, може да причини зло. Една опитна 
християнка може да стори това, което Прискила сторила като, заедно с мъжа си, тя 
“изложила по-точно Божия път” на красноречивия и ревностен Аполос, който 
обаче не бил добре поучен в този път (Д.А. 18:26). Жените трябва да се стараят по 
всеки приличен начин да помагат на евангелското дело. Господ Исус на радо сърце 
е приемал услугите им за спокойствието му (Мт. 27:55); а Павел високо е уценявал 
помощта, която му указвали много жени, които му са били сътрудници в 
евангелието (Рим. 16:1-6; Фил. 4:2,3). Там където силата на евангелието не се е 
почувствувала, положението на жената е окаяно. Всичкото си щастие тя дължи на 
евангелието. То я въздига повече и повече да стане равна на мъжа, и в същото 
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време да послужи за по-голямото възвишение на мъжа. Какво честито общество ще 
бъде онова общество в което мъже и жени ще се обхождат едни към други 
съобразно с правилата на мъдрост и любов изказани в 1Пет. 3:1-7 и Еф. 5:21-33! – 
Но пак тя ще се спаси чрез чадородието. Два важни и мъчни въпроси се появяват 
тука: (1) Каква сила има изречението чрез чадородието? И (2) За чие пребъдване 
във вярата, и пр. апостолът загатва? 

Най-старите тълкуватели разбират чадородие да означава тука раждане (и 
отглеждане) на деца, което е редовна служба на жената, в съпоставяне на делото на 
свещеннослужение, на което жената не е призвана от Бога (ст. 12). Така го тълкуват 
Сирийският превод и Златоуст. 

Някои си остроумни днешни тълкуватели отнасят това изречение на 
Христовото рождество. Това мнение се поддържа от: 

1. Прилично съпоставяне на главната роля, която жената е играла в 
първоначалното прегрешение с особенната служба, която й е била дадена по 
благодат в раждането на Спасителя, “който се роди от жена”. 

2. Запазването на първоначалното значение на предлога диа, чрез или 
посредством. 

Но от друга страна можем да кажем: 
1. Че съпоставянето, което по-старото тълкувание дава, макар и да не е 

толкова поразително, колкото гореспоменатото, все пак е добро и естественно. 
Нека не ламти жената за онези публични служби, които не й са дадени, но нека си 
изпълнява добре длъжностите, които й са назначени. 

2. Силата на предлога, която това тълкувание изисква, макар и да е 
второстепенна, все пак е законна и естественна. Ние можем да разберем, че 
апостолът казва: “Жената, макар и да не е призована да бъде свещеннослужителка, 
има си подобаващ на ней начин, за да служи на Бога и да изработи спасението си 
чрез или по своите частни длъжности”. 

3. Употребяването на члена то с чадородие се мисли от някои да 
потвърждава мнението, че това се отнася за рождението Христово. Но този, който е 
вещ в Гръцкия език знае, че това доказателство е безсилно. Виж. думите 
добродетел, благоразумие, въздържание, търпение, благочестие, братолюбие, 
любов (2Пет. 1:5-7), които всички са употребени с член на гръцки. Така и в Рим. 
5:17, 6:18, 13:10; 1Кор. 13:8, и много стихове. 

4. Фактът, че най-древните тълкуватели не са съзирали тука някакво 
загатване за рождението на Спасителя е доказателство против такова загатване. 
Свидетелството на Сирийския превод, който е бил направен наксоко след 
апостолския век, и в една страна, където гръцки и сирийски са били 
общоупотребявани говорими езици, е важно. Тъй също и Златоуст, който е бил вещ 
в Ново-Заветния Гръцки език, в тълкуванието на това място казва, че апостолът 
има на ум “не само раждането на деца, но и отглеждането им по един благочестив 
начин”. 

Относно втория въпрос, именно, за чие пребъдване във вярата, и пр. 
апостолът загатва, можем да кажем: 

1. Същите авторитети, които приведохме по-горе го разбират да загатва за 
децата. Думата чада наистина не е казана, но се подразбира в сложната дума 
чадородие. 
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2. Трябва наистина да признаем, че има примери, в които макар и да се 
говори за същото подлежащо, глагол в единственно число се обръща в глагол в 
множественно число; но тука не ни се вижда, че има причина за такава промяна, и 
че би било неестественно и насилственно да направим “тя ще се спаси ако 
пребъдват” еднозначно с “тя ще се спаси ако пребъде”. 

Ако тука се загатва за пребъдването на жената във вяра, любов, святост, и 
целомъдрие, то ще значи просто каквото значи, “Който претърпи до край, той ще се 
спаси”. Ако апостолът загатва за постоянното поведение на децата, ние трябва да 
го разберем, че иска да каже, че такъв характер и поведение от тяхна страна ще 
бъде естествен плод и доказателство, че майката верно си е изпълнила 
длъжностите. 

Целият стих е нежно и кротко насърчение и увещание на жената да приеме 
без роптание подчиненото положение и длъжности, които Провидението й е 
отредило. 

 
-------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Виж. гл. 1:15. – Вярно, т.е., достойно за вярване. – Ако се ревне 

някому. Право е да желае човек епископска служба ако я не желае за чест, или 
пари, или спокойствие, но за да работи в нея. Тя е нещо добро, нужно за църквата, 
служба която Божия Син избра за себе си, която ангели биха избрали ако речаха да 
дайдат на света и живеят за слава Божия и за благото на хората. Виж. бел. на Рим. 
11:13. – Епископство. Името “епископ” в тази глава, както и в Тит 1:7 и Фил. 1:1, 
се среща и в Д.А. 20:28 и 1Пет. 2:25, където се отдава на Христа заедно с името 
“пастир”. Думата просто значи надзирател, никога не се употребява за особенната 
служба на апостолите, или във връзка с името на някой апостол. Употребява се да 
означи същото съсловие човеци, които се наричат презвитери или старейшини 
(Д.А. 20:17,28; Тит 1:5,7; 1Пет. 5:1,2); и, освен дяконите, тези са едничките 
църковни служители, за които се говори в Фил. 1:1 и в Посланията до Тимотей и 
Тит. Освен това, от Фил. 1:1, става явно, че е имало няколко души епископи в 
църквата на един малък град. Общото управление на църквата е било в ръцете на 
апостолите; разните частни църкви се управлявали от своите епископи или 
презвитери. Думата презвитер е означавала старейшина, или този който е заемал 
служба, която изисквала достолепието и сериозността свойственни на възрастен 
човек; а думата епископ, както казахме, значи надзирател. Поради това, и двете 
названия се отдавали на същия клас човеци, с тази разлика само, че епископът е 
бил пастир, а презвитерът, който се наричал и благовестник (Д.А. 21:8), не имал 
пастирска служба в някоя църква, но пътувал като проповедник, и се трудел да 
основава и урежда църкви. Заради това, Тимотей и Тит са били повечето 
благовестници, отколкото епископи (2Тим. 4:5); но когато някой от тях се е 
застовявал дълго време у някоя църква, той се е наричал епископ на нея църква. 
Във времето на апостолите, и дълго време след тях, епископският чин не е бил по-
горен от презвитерския. 

Св. Йероним ясно ни казва как двете служби започнали да се различават. 
Той бил един от най-учените църковни отци, живял в края на 4-ти и началото на 5-
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ти век, пътувал доста много по разни части на Християнския свят, и внимателно 
изучил писателите, които били писали преди него. В своето тълкувание на Тит 
1:5,7; Фил. 1:1, и Д.А. 20:17,28, Св. Йероним казва, че във времето на апостолите, 
презвитерите и епископите са били еднакви, и имали еднакви отговорности и 
длъжности; но по-после, по причина на раздори и партизанства, един се избирал за 
председател на другите презвитери, и властта на управление му била връчена. Той 
казва: “С тези си забележки ние показваме, че презвитери и епископи са били 
същи; но по лека-лека, за да се изкоренят семената на раздор, цялото управление е 
било предадено само на едного. Както презвитерите (т.е., днес) знаят, че по 
църковен обичай са подчинени на този, който е поставен над тях, така и нека знаят 
епископите, че те са (сега) по-големи от презвитерите повечето по обичай 
отколкото по действително назначение от Христа”. Св. Августин и други църковни 
писатели дават подобно свидетелство. Църковното управление по този начин 
отстъпвало от образеца на апостолската църква; и промяната следвала до като 
всичките чинове на светското правителство на Римската държава са били 
представени в църквата, и системата достигнала до архиепископи, патриарси, и 
Римския папа с притезанията му, че е глава на всемирната църква. 

Ст. 2. Епископът трябва да бъде непорочен, - да не е изложен на укор за 
зли дела и безрасъдство. – Една жена. Това не ще каже, че той трябва непременно 
да е женен, защото човек може да бъде епископ, както Павел е бил апостол, без да е 
женен; но той трябва да има само една жена. Това не значи, че другите хора може 
да имат повече от една жена в едно и също време; нито забранява на епископа да се 
ожени втори път след като жена му умре. Църковната история ни казва, че в 
началото на 3-ри век хора, които са били женени два или три пъти са били 
приемани за църковни служители. Гръцкият и Римският закон е позволявал тъй 
лесно парясване, че твърде обикновенно нещо е било за женени лица да се 
разделят, и да се оженят за други лица през живота на първите. Така, например, в 
една община е можало да има няколко жени, които са били женени една след друга 
за някой си мъж. Апостолът казва, че такъв човек не бива да се ръкополага за 
епископ; защото, макар и да живее само с една жена, той може да има друга жена 
още жива, с която той се е парясал според гражданския закон, но не според закона 
на Христа. Да се приеме такъв човек за църковен служител ще рече да се 
ръкоположи човек, който във време на ръкополагането си, не е бил непорочен, и 
който ще докара укор и на службата си и на църквата. – Св. Дух казва, че 
епископът може да се жени; защо тогава в някои църкви не се позволява на 
епископите да се женят? Виж. 1Тим. 4:1,3; Евр. 13:4. – Самообладан251, и пр. 
Епископите трябва да са пример на паството си във всяка Християнска добродетел. 
Те трябва да бъдат особенно трезвени, целомъдри, и благочинни; и, в 
обстоятелствата в които обществото се е намирало в старо време, те са били 
особенно длъжни да бъдат страннолюбиви, за да могат да правят добро. 
Църковните служители трябва и сега да бъдат гостолюбиви; но не трябва да 
позволяват домовете им да се обърнат на гостинници за приемане на толкова много 
хора, били приятели или чужденци, че да не могат сами те да живеят без да влизат 
в дългове. Не е право да се натрапваме на църковни служители без да ни канят. – 

                                                           
251 Цгр. “трезвен” 
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Способен да поучава252. Понеже са длъжни да поучават, те трябва да бъдат 
способни за тази си длъжност. 

Ст. 3. Не навикнал на пияни разправии253, и пр. Пиянството прави 
църковния служител недостоен за званието му, тъй щото не може да живее с 
уважение към себе си или като пример на другите. Неумереното употребление на 
вино правио хората да се карат. – Църковните служители трябва да бъдат от всички 
хора най-миролюбиви и най-способни да си въздържат гнева, когато някой ги 
раздразни. Глъчките и даже сбиванията в някои стари църковни събори доказват 
важността на тези апостолски наставления. – Църковният служител има право да 
иска да се препитава спокойно, и паството му е длъжно да му достави нужната 
поддържка (Виж. 1Кор. 9:7-14); но ако църковният служител е сребролюбив, това 
му съсипва сполуката като работник за Христа. Никой не трябва да бъде 
ръкоположен за църковен служител, който се вижда да иска такава служба с цел да 
печели пари. Истинният служител на евангелието ще се придържа о службата си 
даже като жертвува световни облаги, само и само, за да може да спаси души и да 
прослави Христа. 

Ст. 4,5. Тези стихове подразбират, че епископ или църковен служител 
обикновенно ще бъде и е по-добре да бъде женен човек; и както в други неща, така 
и в управлението на “домът си” и в отглеждането на децата си, той трябва да бъде 
пример на паството си. Твърде е важно за него да бъде и жена му достойна за 
положението му. Като баща, той не трябва да е лекоумен и леконравен, но 
прилично сериозен. Това обаче не ще каже, че той трябва да е строг и жесток, 
защото това би било голяма грешка в противното направление. Колко ползотворен 
е примерът на една свещеннослужителска фамилия, в която властта е съединена с 
любов от страна на родителите, а децата наистина се отглеждат “в учение и 
наставление Господне” (Еф. 6:4)! Един женен свещеннослужител бива по-полезен 
от неженения, защото той може да съчувствува по-напълно с паството си за 
радостите и скърбите на семейния живот. Той може не само да придобие повече 
доверието на хората, и да ходи по-свободно в къщите им, но той се приближава по-
лесно до сърцата им, и бива по-голямо благословение за тях. Принудително 
неженене е една примка, за да се отнеме от църковните служители най-голямото им 
достойнство. Виж. гл. 4:3, бел. 

Ст. 6. Нов. Ако епископът е нов във вярата, от неопитността и незрялостта 
на Християнския му характер той не е способен да изпълнява длъжностите на 
службата си и бедствува да попадне под осъждение, както Сатана падна от гордост. 

Ст. 7. Един съвършенно нечестив човек, даже и когато наистина се 
преобърне, не трябва да се труди да постъпи в свещеннослужителска длъжност 
поне до тагава, до когато той не докаже с непорочния  си живот, че характерът му 
наистина се е променил, тъй щото той е вече придобил добро име между тези, 
които са християни и не-християни. Най-добрият човек може да бъде набеден, 
както сам Исус е бил (Мт. 11:49; Йн. 8:48); но има разлика между тези, които са 
така оклеветени и тези, които дават повод на хората да говорят лошо за тях. От 
последната категория хора не трябва да се намират помежду 
свещеннослужителите. 
                                                           
252 Цгр. “поучителен” 
253 Цгр. “не пияница” 
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Ст. 8. Същите качества, с изключение на способност да поучават, се 
изискват и от дяконите, както и от епископите. За назначаването на дяконите и за 
естеството на службата им, виж. Д.А. 6:1-6, и бел. Дяконите не били проповедници, 
освен до колкото се изисква от всички членове на църквата да бъдат проповедници 
(Д.А. 8:1-5, 11:19-21); но някой е можал да бъде дякон и в същото време 
благовестител (Д.А. 21:8), макар и да е възможно, че Филип е бил ръкоположен за 
благовестител след като е бил за няколко време дякон, и после бил напуснал тази 
си служба. – Сериозни254, - тъй сериозни и почтенни (Д.А. 6:3) в поведение щото 
всички да ги почитат. Виж. бел- на ст. 4. Те трябва да бъдат и искренни и 
истиннолюбци, и да си държат на думата, а не да лъжат и да говорят на един едно, 
а на друг друго. Даже и езическите жреци, като са влизали в някой храм, не са 
пиели вино. Този, който не би желал да спомага на хората да осиромашеят, но би 
желал да ги изцери от сиромашия, трябва сам да бъде образец на самовъздържание. 
– Който е “лаком за гнусна печалба”, той вероятно ще бъде като Юда, и ще 
присвоява за себе си това, което се дава за бедните. 

Ст. 9. Тайната на вярата, - истина някога си скрита, но сега открита и 
повярвана (1Кор. 2:7). Чиста съвест е златния ковчег, в който съкровището на 
вярата се пази. Виж. бел. на гл. 1:5. 

Ст. 10. Да се изпитват, - за да се види дали са достойни да станат дякони, не 
чрез някой формален изпит, но чрез непорочното си добро име. 

Ст. 11. Жените им …. сериозни255, и пр. Всяка християнка трябва да бъде 
такава; но най-вече жените на свещенници и дякони и неженените служителки 
(Рим. 16:1) трябва да притежават тия качества. Виж. Тит 2:3,4, и бел. 

Ст. 12. Виж. бел. на ст. 2,4,5. 
Ст. 13. Защото тия, …. като дякони, и пр. Тези, които не злоупотребяват 

тази служба ще придобият голямо влияние и уважение в църквата. Те може даже да 
достигнат да станат епископи или пастири. И двете тези служби може да се заемат 
достойно само от тези хора, които са наистина съединени с Христа и учениците Му 
по духа на вяра и любов, и които са готови, заради Христа да претърпят всяка 
изпитня и всяко съпротивление. 

Ст. 14,15. Божия дом. Църквата е дом, чийто стопанин е Бог, който Той е 
съградил, и където Той живее. Той ще я довърши както и когато си ще, и ще я 
направи славна, за во веки. Христос е основата й (1Кор. 3:11); но във 
второстепенна смисъл и апостолите и пророците са станали нейна основа (Еф. 
2:20). В тоя последен смисъл, църквата е основа и подкрепителен стълб на 
евангелската истина, т.е., поддържа я пред света (Гал. 2:9). 

Ст. 16. Тайната. Виж. бел. на 1Кор. 2:7. Думата не значи това, което не 
може да се разбере, но това, което не може да се знае докато не се открие. 
Въплъщението на Божия Син, или на Бога в Христа, е тайна, не защото не можем 
да разберем думите, които изказват тази тайна, но защото не бихме могли да я 
знаем ако да не ни е била открита от Бога. Тя е велика, защото е свидетелство за 
Божията безкрайна любов, и защото ние не можем да разберем начина, по който 
божественното и човешкото естества са били съединени в едно лице.  

                                                           
254 Цгр. “честни” 
255 Цгр. “жените им да са честни” 
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Най-добрите критически издания на Гръцкия Нов Завет приемат, че думата 
който (хос) трябва да се чете вместо Бог (Теос); и се вижда да има добра причина 
за това, понеже най-старите ръкописи и преводи са съгласни в това четене на стиха. 
Четенето хо (среден род, което да се отнася за тайна) не се подкрепя твърде, и 
лесно се разяснява. Изменението тъй също на ОЕ в ОЕ от някой преписвач лесно се 
проумава. Този “който се явил в плът” трябва да е бил божестевно същество, и не е 
можал да бъде просто човек. Неочакваният начин, по който един привод се захваща 
с ОЕ може да е накарал някой преписвач да си помисли, че чертичката, която 
различава ОЕ от това четене се е изтъркала; и той я пак турил на мястото й. 

Не може да има съмнение, че целият стих е извод от някоя свещенна песен 
за славното дело на нашия Спасител. Това предположение лесно ни разяснява защо 
се захваща с относително местоимение. Всеки читател е можал в ума си да достави 
предидущето, именно, Христос. Христос 

"Който биде явен в плът, 
Доказан чрез Духа, 
Виден от ангели, 
Проповядан между народите, 
Повярван в света, 
Възнесен в слава"256. 
Виж. бел. на Еф. 5:14. 
Има и други места в Павловите Послания, които се виждат да са приведени 

от Християнски свещенни песни. Добър пример се среща в 2Тим. 11-13: 
“Ако умрем с Него, то ще и да жевеем с Него;  
Ако търпим, то ще и да царуваме с Него;  
Ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас;  
Ако сме неверни, Той верен остава;  
Не може да се отрече от Себе Си”. 
Че това е приведено от нейде става още по-вероятно от изречението, с което 

се въвежда, “Верно е словото”. – Оправда се (Цгр.)257. Духът, който е пребивавал и 
действувал в него не с мярка (Йн. 3:34), го открива във високото му естество и 
достолепие; и светът го вижда, че е божествен и праведен във всичките си 
притезания. – Виден от ангели258. Често пъти ангелите Му са служили в 
унижението Му тука на земята (Мт. 4:11; Лк. 22:43), и в богоподобната му слава 
след възкресението Му. – Божият дом стои непокътнато на славната истина 
прогласена в този стих, макар и мнозина, които са уж в него, отстъпват и погиват, - 
да, макар, че както беше с Еврейската църква в разни периоди на историята й, 
началниците и болшинството на видимата църква отстъпват от истината, и ги 
постига това, което Този “който ходи между седемте златни светилника” е отредил 
за седемте църкви в Азия (Отк. 2:5,16, 3:3,16). 

 
----------------------------------------------- 

 

                                                           
256 В Цгр. цитатът е: “Който се яви в плът, Оправда се в Дух, Показа се на ангелите, Проповядван 
биде в езичниците, Повярван биде в светът, Възнесе се в слава” 
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Тази глава съдържа предсказание, че заблудители ще се появят в църквата, и 

трогателно увещание на “добрия Христов служител” да постоянства в 
Християнското си звание, в чистота на характер, и във верно поучение, и 
непрекъснато да напредва в тези неща. 

Ст. 1. Последните времена (Цгр.)259, - но които сега се захващат; както в 
2Сол. 2:7, той казва че тайната на беззаконието, от което ще произлезе великото 
вероотстъпване “действува вече”. Той казва това по вдъхновение от Св. Дух. Той 
не поименува тези, които ще отстъпят от вярата на евангелието, но означава 
заблужденията, в които ще изпаднат. – Бесовски учения, - учения, които бесовете 
надъхват хората да проповядват, или учения за бесове. Гръцката дума демон, която 
на Български е преведена бяс, се е употребявала от Атиняните да означава такива 
богове, каквито си предполагали, че Павел им проповядвал (Д.А. 17:18). 
Философът Платон казва, че “демоните са същества между богове и смъртни 
човеци”. Той така също казва, че демоните се считали да са разделени на два класа. 
Първият клас се състоял от герои и добри хора, които след смъртта си са били 
обожили са били въздигнати да бъдат предмети на почитание и поклонение; а 
вторият клас представлявал същества по-горни от човеците, както ангелите в Св. 
Писание. Подобно на ангелите, и те са били добри и зли. Старите Християнски 
писатели употребявали думата в същите значения. 

Ст. 2. Чрез лицемерието, и пр. Те претендират, че са много духовни, когато 
действително са плътски; и са лицемерни като се преструват, че са раби на Бога на 
истината, и за това “лъжат и не правят истината”. Един вид от лицемерието и 
лъжата им се казва в 2Сол. 2:9, да е “знамения и чудеса лъжовни”. Те вършат това 
без да чувствуват, че са виновни, понеже съвестта им е мъртва и нечувствителна 
като някоя кожа, която е прегоряна с горещо желязо. Колко страшно е състоянието 
на описаните тука хора! 

Ст. 3. Два други отличителни белега на великото отстъпване от истината в 
църквата са забраната на женитба, и принудителното въздържане от някои си 
видове храна. Не че женитбана непременно ще се забрани за всички, но само за 
някои съсловия; а нежененето ще се въздигне като нещо по-свято, въпреки 
евангелското учение, че женитбата е честна у всички (Евр. 13:4). Според словото 
Божие, всеки е свободен да не се жени ако не рачи, и е свободен да се жени ако ще. 
Когато Павел съветва хората да се не женят, той казва така по някои особенни 
причини за някои хора, и по причина на гоненията и страданията в него време 
(1Кор. гл. 7, срав. ст. 1,7,8,32-38 със ст. 2,9,25,26,28,39,40). Петър и други апостоли 
са били женени; и според някои стари писатели всички са били женени (1Кор. 9:5). 
От епископите и дяконите е било очаквано да са женени; и ако са управлявали 
децата си добре, това ги е препоръчвало да бъдат свещенослужители в старата 
Християнска църква (1Тим. 3:2,4,5,12; Тит 1:6). – Въздържание от ястия. 
Правилото на Св. Писание за постене е да се въздържаме от всяка храна, или да 
ядем по малко от каква и да е храна, в случай на общонародна беда, или за общо 
покаяние на хората пред Бога в някой особен случай, или от частни лица по такъв 
начин щото другите хора да не знаят нищо за това (Мт. 6:17,18). С изключение на 
различаване между чисти и нечисти животни, и на запрещение на неща удушени 
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или кръвни, които под Мойсеевата наредба са се простирали за всяко време, Св. 
Писание никъде не предписва, че само някои видове храна трябва да се ядът, и 
никъде не говори, че трябва да се въздържаме от някои видове храна в някои дни, а 
в други дни и други месеци можем да ядем същата тази храна. Такова постене, 
наложено на сила като нещо душеспасително, е знак на великото вероотстъпване. 

Ст. 4,5. Всяко нещо, създадено от Бога260, и пр. Нищо, което Бог е сътворил 
за ядене не трябва да се забранява да не се яде през някое време или през някои дни 
на седмицата или на годината; но е богоугодно да ядем каква и да е храна, стига 
само да я ядем с благодарение и славословие на Бога, и да употребим за славата Му 
силата, която придобиваме от храната си (1Кор. 10:31). Църквата няма власт да 
измени този закон Божий; и ако посегне някой да го измени, то ще рече че той се 
поставя по горе от Бога (2Сол. 2:4). – С благодарение. Човек не трябва да си дири 
храна със скубачество, лъжа, кражба, измама, и д.т.; защото никой не може 
наистина да благодари на Бога за това, което е така придобил. Хубав образец на 
молитва за софра се дава в едно старо църковно писание така: “Благословен да си, о 
Господи, Който си ме хранил от младини, Който даваш храна на всяка плът. 
Изпълни ни сърцата с радост и веселие, щото, като имаме всякога толкова, колкото 
ни стига, да изобилствуваме във всяко добро дело в Христа Исуса, нашия Господ, 
чрез Когото да бъде чест, слава, и сила на Тебе во веки веков. Амин.”. 

Ст. 6. В това като съветваш, и пр. Зародишът на гореспоменатите 
заблуждения се е намирал вече в църквата (виж. бел. на ст. 1); и за това един 
“добър служител Христов” трябвало да ги изобличи. Като стори това верно той не 
само ще предпази стадото си, но и ще даде духовна храна на своята душа. 

Ст. 7. Скверните, - противно на святи. – Бабешките, - глупави, безумни, 
каквито невежи и глупави баби обичат да приказват. Ученията, които Павел по-
горе осъжда са такива. Обучавай се в истинно благочестие, и не обръщай внимание 
на глупави учения, които, под предлог на по-високо благочестие, заблуждават тя от 
това, което е действително благочестие. 

Ст. 8. Защото телесното обучение, и пр. Отричане от незаконни и 
прекалени плътски желания е същественна част на истинна религия (Кол. 3:5,6; 
1Кор. 9:27); но аскетизъм (шкитийство), тъй както са го упражнявали Еврейските 
Есени и езическите Гностици, и както е преобладавал между християни, служи 
повечето да подклажда суеверие, а не истинско благочестие. Истинско “обучение” 
е обучението на вътрешния човек, а не на тялото; и душевните и плътски похоти не 
се надвиват с просто умъртвяване на тялото и с външни епитимии, но с победата на 
вяра и с вътрешното действие на Св. Дух. – Благочестието е …. полезно, и пр. 
Благочестието се състои в сърце обновено от Св. Дух и посветено на Бога; и то 
извършва това, което аскетизмът не може да стори, и ни докарва себепобеждение и 
мир, спокойствие и радост (Гал. 5:5:22-24). То ни принася всяко добро на тялото, 
ума, сърцето, и цялото битие – на този свят и на онзи. Наистина, то кара света да ни 
мрази и често пъти да ни гони; то изисква от нас да отхвърлим всяка такава печалба 
и удоволствие, каквито Бог забранява; но каквито загуби и страдания и да ни 
причини, то напълно ни възнаграждава за тях, и ни осигурява неизказано по-големи 
благости в този живот и во веки веков. В един смисъл светът, животът, и смъртта 
принадлежат на истинския Христов ученик като негово наследство от Бога (1Кор. 
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3:22); и често пъти обещанието на нашия Спасител (Мк. 10:29,30) се сбъдва в 
буквалното и по-долното си значение, както е всякога истина в по-горното и по-
желателно си значение. За обикновенната опитност на Божиите люде виж. 
Давидовото свидетелство в Пс. 37:25. По-малко изключения би имало на това 
утвърждение ако вярата на истинно-благочестивите да би била по-съвършенна; но 
за тяхно изпитание и като повод за благоволението на другите, ние трябва всякога 
да очакваме, че някои от Божиите драги чада ще бъдат отегчавани от болест и 
бедност. – Понеже има обещанието, и пр. Колко благословенно е обещанието, 
което евангелието ни дава за бъдещ живот! Безверието не ни дава такова обещание: 
лъжлива религия и суеверие ни дават обещания, които не се сбъдват. Обещанието 
на щастие, добито от порочни прищевки и световни удоволствия е тъй също 
отчаятелно за нас в този живот. 

Ст. 9. Това слово. Това се отнася за ст. 8. Виж. бел. на гл. 1:15. 
Ст. 10. За това се трудим. Обещанието, особенно за вечен живот, е което 

най-много ни подбужда да работим и страдаме в проповядване на евангелието. 
Апостолът се уповава на Бога, че ще го опази в това страдание. Бог (1) е Пазител на 
всички хора, защото ги избавя от смърт и безбройни злини (Пс. 36:6); (2) Той е 
доставил спасение за всички, и наистина желае всички да се спасят (1Тим. 2:4); но 
(3) Той особенно пази и помага на тези, които вярват; и само на тях е обещал вечно 
спасение. – Живия Бог, -противното на мъртви идоли и въображаеми божества; 
Той е източник на живота. 

Ст. 12. Никой да не презира твоята младост. Тимотей е бил вероятно на 
32 или 33 години. Виж. Въведение. Той е бил още млад, за да носи такива тежки 
отговорности, каквито е имал, па и хората са го считали за твърде млад; и понеже 
от юношеството си още той пътувал толкова много с Павел, той вероятно е бил 
още неженен. Заради това е трябвало да не дава повод никому да има долно мнение 
за него. Всички млади хора (Тит 2:6-8) трябва да бъдат по набожност, чистота на 
живот, и скромност такива, каквито апостолът изисква от Тимотей и Тит да бъдат 
те; но особенно младите свещеннослужители трябва да надминават по тези 
качества всички, за да могат да имат добро влияние и върху стари и върху млади. 
Ако хората презират някой свещенослужител, това е обикновенно негова грешка. 
Хората може да мразят, укоряват, и гонят някой добър човек; но те не могат да го 
презират ако той е благоразумен и мъдър. 

Ст. 13. Докато дойда, - и видя как си се възползувал от моите съвети, и 
какво друго трябва да ти кажа още (гл. 3:14,15). –Прочитането, - на Св. Писание, 
което е имало тогава, и на всичко, което би могло да го ползува като евангелски 
труженик. Свещеннослужителите трябва не само да бъдат учени хора преди да 
постъпят на служба, но трябва да следват да се учат през целия си живот, за да 
бъдат умовете им пъргави, и умственната им сила да продължава да расте. Тяхна 
работа е да увещават и поучават; и за да могат да сторят това те трябва да бъдат, до 
колкото е възможно, умственно способни. 

Ст. 14. Дарбата, - особенна важна дарба на Св. Дух, която го е окачествила 
за службата му, и която той би могъл да употреби за голямо добро, или, ако се 
отнесе небрежно с нея, да не я употреби никак. Виж. 1Кор. 12:4-11. – Съгласно с 
пророчеството261. Виж. бел. на гл. 1:18. – Чрез ръкополагането262, и пр. Това е 
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било стар обичай за благословение или ръкополагане (Бит. 48:13,14; Чис. 27:18-20; 
Вт. 34:9).Сам Исус е пазил този обичай, когато благославял някого (Мт. 19:13; Лк. 
24:50). По същия начин Павел и Варнава са били отредени от Антиохийската 
църква за проповедническата си служба (Д.А. 13:3). По този начин и Павел и 
Варнава са поставяли на служба старейшини избрани от църквите (срав. с Д.А. 6:3-
6), които те били основали (Д.А. 14:23). Тимотей бил ръкоположен за 
свещенослужител от старейшини; и Павел се вижда да е участвувал в това 
ръкополагане (2Тим. 1:6), вероятно като е действувал на случая като едного от 
презвитерите, също както Петър се е наричал старейшина (1Пет. 5:1). Във времето 
на апостолите било обичай за старейшините да ръкополагат старейшини (или 
епископи), и даже някой апостол, когото са назначавали за някоя особенна 
проповедническа работа. То се е придружавало с тържественна молитва, и било 
средство за духовно впечатление и полза. 

Ст. 15. В това, т.е., в това което се казва в стих 12-16. Трябваше да работи 
Тимотей така както и сам Павел работел (Д.А. 20:18-27; Кол. 1:28,29). 

Ст. 16. Внимавай на себе си, и пр. Духовният пастир трябва да внимава на 
своя си Християнски живот, и на поучението и на трудовете си за другите. Жално 
нещо е когато поведението му не се съгласява с проповедите му, когато той си 
позволява да греши в това, което той осъжда в другите, или не проявява 
добродетелите, които той препоръчва на другите. Ако той не внимава в това, нито 
той сам ще се спаси, нито ще помогне на другите да се спасят. Няма по-голямо зло 
за една църква, отколкото да има невързодени, плътоугодни свещеннослужители. 
Благодеянията от едно истинно християнско и верно духовенство са почти толкова 
важни, колкото и дарбите на Св. Дух. 

 
---------------------------------------------- 

 
 

Ст. 1,2. Не изобличавай263, а увещавай. Верност в потребно изобличение 
има двойна сила, когато се употребява по такъв начин, какъвто се препоръчва тука. 
Младият свещенослужител трябва не само да е нравственно чист, но така да се 
обхожда щото да не дава никакво подозрение в нещо зло. 

Ст. 3-7. Почитай вдовиците, и пр. Според Д.А. 6:1, вдовиците са били най-
първо предмет на Християнска благотворителност. Помагане на бедни вдовици 
скоро накарало някои, които са имали вдовици между роднините си да 
пренебрегнат длъжността си за поддържането им, и да ги стоварят на църквата за 
препитание. Апостолът иска да поправи това злоупотребление. Особенно 
благословение се обещава на чада и внучета, които си изпълняват синовните 
длъжности (Еф. 6:2). Църквата е длъжна да помага на вдовици, които са 
сиромахини, особенно ако са болни и нямат роднини, които да ги гледат. Вдовица 
жена не трябва да се оплаква и проси помощ, но да се надява на Бога, да пребъдва в 
молитва и набожност, и да бъде такава, каквато е била Анна пророчицата (Лк. 
2:37). – Ако сладострастната вдовица е сиромахкиня, тя вероятно ще кряска за 
парична помощ; но действително тя не е истинна ученица Христова. – Е умряла. 
                                                                                                                                                                             
262 Цгр. “с възлагането на ръцете, и пр.” 
263 Цгр. “не укорявай, и пр.” 
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Макар и да е жива, тя няма духовен живот, и не постига целта, за която животът ни 
е даден. Тя е като умряла. Виж. бел. на Еф. 2:1-3. 

Ст. 8. Но ако някой не промишлява, и пр. Роднини, които не пригледват 
своите си вдовици заслужават най-строго укорение. Поведението им е по-лошо от 
поведението на мнозина безверници и езичници. Виж. ст. 16. 

Ст. 9,10. Да се записва264, и пр. Повечето тълкуватели вярват, че тука се 
говори за тези вдовици, които са били назначени да работят между пола си. За това 
се изисква да бъдат те на 60 години, не за да имат право на поддръжка ако са 
сиромахкини или болни, защото такава поддръжка се е давала и на млади вдовици, 
но за да могат да вършат длъжности, които по-млади жени не биха могли 
безопасно да изпълняват. – На един мъж. Виж. бел. на гл. 3:2. Те трябвало да имат 
непорочно добро име и да са деятелни в Християнска благотворителност и 
набожност. – Умивала нозете на светии. Една от длъжностите на гостолюбието е 
била да се омиват краката на гостенина, когато е пристигал. Това е правел 
обикновенно някой слуга или слугиня. За това омиване нозете на светии значи да 
им се служи като на гости и почетни приятели. 

Ст. 11-13. А по-младите вдовици не приемай. Не е понасяло млади 
вдовици да влизат на църковна служба, и после да си променят ума и да се женят. 
Такова непостоянство би причинило безчестие на Христовото дело. Има опасност 
тъй също, че те ще станат лениви, бъбрици, и клюкарки, вместо да се придържат 
към Христа и да бъдат изключително предадени Нему. За това, те се излагат на 
укор и осъждение. 

Ст. 14. По-младите265 вдовици да се омъжват. Апостолът съветва по-
младите вдовици да се женят, ако Божието провидение им представи случай, 
понеже брачното състояние ще е по-безопасно за тях, и там те ще бъдат най-
полезни. Да повтори човек да се ожени е, прочее, право, и често пъти полезно, 
както за жени, така и за мъже. 

Ст. 15. Някои вече са се отклонили. Тези, за които се загатва тук може да 
са изпаднали в безнравственност, или пък са се оженили за неверници. Макар, че 
апостолът одобрява и препоръчва втора женитба, той обаче изисква “да бъде това в 
Господа” (1Кор. 7:39). 

Ст. 16. Нека си ги пригледват. Длъжността, която се препоръчва тука 
често пъти се пренебрегва. Пренебрегването й Бог гледа с неудобрение. – 
Истинските вдовици, - наистина бедни, без да има кой да им помогне. 

Ст. 17. Презвитерите …. двойна почит. Апостолът се обръща сега към 
старейшините в Ефеската църква. Те са от класа, който се нарича епископи в Д.А. 
20:28, и чиито качества и длъжности се описват в гл. 3 на това послание, и в гл. 1 на 
Посланието към Тит. Тимотей трябва да ги почита и уважава всички, и да накара 
цялата църква да ги почита и уважава. От ст. 18, се познава, че думата почест 
обема и парична помощ за поддържането им. От този стих и от Д.А. 20:17 и Фил. 
1:1, става явно, че в една църква е имало неколцина презвитери или епископи, 
които са взимали участие в управлението и поучаването на църквата. Тези от тях, 
които са били най-даровити за поучение ще са се трудили най-много да 
проповядват и да поучават. Други пък, които не са били толкова способни за тази 
                                                           
264 Цгр. “в числото на вдовиците да се приема, и пр.” 
265 Цгр. “младите” 
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работа, може да са се занимавали по-малко с поучаване, а повече със старания да 
поддържат съгласие и добър ред в църквата, или като помощници в управлението 
(1Кор. 12:28). На тези, които са се най-отличавали в това се е падала “двойна” или 
по-голяма почест и награда; но тази почест и награда са заслужавали особенно 
тези, които освен дето са предстоявали, са употребявали и времето и силата си за 
по-важната работа на проповядване и поучаване в евангелски учения и длъжности. 

Ст. 18. Защото писанието казва. Виж. бел. на 1Кор. 9:8-11. Новият Завет 
потвърждава учението на Стария Завет, че тия, които служат на олтаря трябва да се 
хранят от олтаря. Вероятно е, че в апостолските църкви презвитерите често сами са 
се поддържали изцяло или отчасти (Д.А. 18:34); но право е било църквата да се 
грижи както прилича за световните им потреби. 

Ст. 19,20. Двама или трима свидетели. Мойсеевият закон (Вт. 17:26; Евр. 
10:28) и сам нашия Господ (Мт. 18:16) са изисквали двама или трима свидетели за 
потвърждение на обвинение. Това правило е било важно, за да защити 
презвитерите от безосновни обвинения. Но когато се узнаят, че са прегрешили, т 
трябвало “да се изобличат пред всичките”; т.е., изобличението е трябвало да бъде 
толкова публично, колкото е било и престъплението. 

Ст. 21. Пред Бога, и пр. Тържественното въззвание, което апостолът прави 
към Бога и ангелите показва колко важно е повелението, което дава тук. 
“Избраните ангели” вероятно значи тези ангели, които Бог особенно избира за свои 
пратеници до човешкия род, като, например, Гавраиил (Дан. 8:16, 9:21; Лк. 1:19; 
Евр. 1:14). Трябва да отбягваме греха като че всяко око във вселената ди ни следи. 

Ст. 22. Не прибързвай да ръкополагаш, и пр. Някои мислят, че това се 
касае до възлагане на ръце за изцеление на болни (Мк. 5:23); други го разбират да 
се отнася за възлагане ръце за опрощение на тези, които се каят. Но последното 
станало обичай след времето на апостолите. По-вероятно е, че тука се загатва за 
ръкополагане на презвитери и дякони. Тимотей не трябвало да върши такова нещо 
без да го обмисли добре, за да не допусне някого да стане свещеннослужител, 
който, макар повидимому и да е бил добър, може действително да е бил недостоен 
за тая служба. – Пази себе си чист. Той трябвало да се пази чист, и да не взима 
участие в чужди грехове. 

Ст. 23. Не пий вече само вода, и пр. Тимотей е можал да вземе заповедта 
“Пази себе си чист” в твърде строг смисъл; и затова апостолът го предупреждава да 
си не повреди здравето с прекалено въздържание. Вижда се, че Тимотей не пиел 
вино, и имал стомашна болест и някакво телесно боледуване, за което апостолът 
мислил, че малко вино би било полезно. И тъй той му предписва да пие по малко 
вино за цяр. Макар здравето на Тимотей да е било добро, Павел не би го съветвал 
да взима този цяр. Мойсеевият закон изрично забранявал на свещенниците да пият 
вино и каквото и да е опивателно питие, когато са били заети с изпълнение на 
свещенните си обязаности (Лев. 10:8-11). Фактът, че Христос е пиел вино, и 
преправил вода на вино, доказва че сме свободни да пием вино; но не ни задължава 
да правим това. Ние сме също така свободни, за да правим добро, да сторим както 
Йоан Кръстител и Тимотей сторили, и както Павел сторил, когато с пиенето си би 
могъл да повреди някого (Рим. 14:31). 

Ст. 24,25. Стих 23-ти трябва да се счита, че е в скобки, и че 24-и и 25-и ст. са 
тясно свързани с 22-и – Някои човеци, и пр. Дали характерът на някои хора е 
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добър или лош, става явно от работите им. Лесно е да съдим за такива хора; но за 
други не е толкова лесно да съдим. Трябва да сме внимателни, да не би да се 
измамим за тях. Добрите дела на добрите, и злите дела на нечестивите, макар и да 
не се знаят сега, ще ги последват, и, било на този или на онзи свят, ще искарат на 
яве истинските им заслуги. 

 
-------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1,2. Под игото, т.е., в най-тежко робство както е съществувало между 

гърците и римляните. Колкото жесток и нечестив да е бил господарят, робът 
трябвало да бъде търпелив, да го почита, да му се покорява, и да му бъде верен за 
чест на Християнското му вероизповедание. Виж. бел. на 1Пет. 2:19-23. – 
Вярващи господари. Ако господарят е бил християнин, робът трябвало тъй също 
да го почита и да му бъде верен, макар и двамата да са били братя християни. 
Апостолът тука не говори за длъжностите на господаря, но на роба. Чрез дух на 
любов и равноправност в сърцата на господари и роби, евангелието претопило 
оковите на робството, и господар и роб станали едно в Христа. Виж. Ф-м ст. 15-18. 

Ст. 3-5. И ако някой предава друго учение. Лъжливите учители тълкували 
началата на евангелието така, щото възбуждали робите да не се покоряват и да 
завиждат. С това си криво учение те изопачавали здравите словеса на Христа, и 
поучавали неща, които са гибелни за обществен ред и истинна Християнска любов. 
– Той се е възгордял, и пр. Заслепение на разума произлиза от горделиво, 
развратено сърце, и обича безполезни разпри и прости словопрепирания. Такива 
хора се преструват, че са уж набожни, от себелюбиви подбуждения, и употребяват 
религията си като средство за световна печалба. 

Ст. 6. А благочестието, и пр. Благочестието е наистина печалба, но не 
такава печалба, каквато тези хора търсят. То може да ни докара гонение и 
страдание (2Тим. 3:12); но, заедно със задоволен ум и много светски и духовни 
благости, то ни обещава сегашен и бъдещ живот (гл. 4:8). Да бъдем задоволни със 
съдбата си, каквато и да е, струва повече отколкото голямо богатство. Когато върви 
заедно с любов към Бога и човека и с дух на трудолюбие, то е тайната на щастието. 
Евангелието не гледа с добро око лениво задоволство (2Сол. 2:10; Из. 20:9; Мт. 
21:28-30). 

Ст. 7,8. Нищо не сме внесли в света. Ние дохождаме на света без да 
донесем нещо с нас си: когато напуснем света, ние отнасяме със себе си само това, 
което е в нас. Няма, прочее, истинско богатство освен доброто, което правим част 
от себе си. Колко малко външни неща са наистина нужни за спокойствието ни! 

Ст. 9,10. Примка. Въдицата на Сатана е застървена с богатство, а мрежата 
му с добрите неща на този живот. Добре употребени пари са добро нещо; те може и 
трябва да бъдат средство за благодеяние и за прославяне на Бога. Прекаленото 
сребролюбие, е което съсипва душите на хората; и човек може да отиде в пъкъла за 
един лев, ако го обича прекалено, както и за хиляда лири. 

Ст. 11. Човече Божий, - човек предаден на Бога, какъвто всеки евангелски 
служител трябва да бъде. – Тия неща, - примамката на богатство и жалостните 
последствия, които сребролюбието произвежда. Такива последствия може да 
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произлезат и от други причини, като, например, от любов за почести, за 
спокойствие, за плътски удоволствия, от гордост, от упорита воля, и др. Бягай от 
всички тези, и следвай всяка Християнска добродетел. 

Ст. 12. Доброто войнствуване, - благородна борба против грях и за истинна 
святост. Виж. бел. на Еф. 6:10-17. – Вечния живот, - по-благороден венец от 
венците, които се даваха на победителите в Гръцките игри. Виж. 1Кор. 9:25-27. – 
Пред мнозина свидетели, - когато той станал най-напред християнин, и бил 
ръкоположен за свещеннослужител. Тези свидетели не са били само човеци, но Бог 
и ангели (гл. 5:21; 1Кор. 11:10; Евр. 12:1,22). 

Ст. 13-16. Заръчвам ти пред Бога, и пр. Това е великолепно и трогателно 
довършване на Посланието. Колко нежно и сърдечно апостолът обичал драгия си 
син във вярата, другаря на многото му пътувания и страдания, и човекът на когото 
се уповавал за верното и успешно свещеннослужителско дело между тези, които 
той сам бил вкарал във вярата, и от които наскоро щяла да го разлъчи мъченическа 
смърт! Павел напомня на Тимотей, че той работи пред окото на Бога, който, като 
жизнедавец на всичко, може да го снабди с всичко, което му трябва, и че той ще 
свидетелствува за тогози, който е засвидетелствувал истината пред Понтийски 
Пилат и на кръста, и който ще дойде да съди света на определеното от Отца време, 
в когото е сила, власт, слава, и благословение, за вечна радост на всички, които се 
укажат Негови верни раби. – Тая заповед, която е дадена в ст. 11 и 12. – 
Явлението. Понеже Тимотей трябвало да пази заповедта до появяването или 
идването на Христа, някои казват, че апостолът очаквал Христа да дойде преди 
Тимотей да умре; но не е нужно да предположим това. Виж. бел. на 2Тим. 3:11,12 и 
Тит 2:13. – Блажения, - който има в себе си извор на най-висока радост, и когото 
всички святи създания хвалят и благославят. – Който сам притежава безсмъртие, 
т.е., в само себе си, а не като дарба от някого другиго. – Непристъпна светлина, - 
облечен в светлина като в облекло (1Йн. 1:5; Пс. 104:2). – Нито може да види, - 
невидим с чувството на зрение, по-горе от силата на човешкия ум. Но славата му 
във видими проявления може да се види съобразно с ограниченията, които той 
прави и условията, които изисква (Из. 3:4-6; Лев. 16:1-14; 3Цар. 8:10,11). Бог може 
да се види с душевно око; и това е най-високото блаженство за човека, и източник 
на всяка духовна сила (Мт. 5:8; Йн. 14:7; Евр. 11:27); но истина е, че в един смисъл, 
Бог никога не е бил виждан и не може да се види от конечен ум, и че никое конечно 
създание не може да се доближи до Него. 

Ст. 17-19. Които имат богатството на тоя свят, и пр. Апостолът пак се 
връща на предмета си; и това доказва колко дълбоко той е чувствувал важността 
му. Той показва как богатството, вместо да бъде опасно, може да бъде средство за 
добро на притежателя му. – Да не високоумствуват, - опасност, на която богатите 
са особенно изложени; а пък сиромасите са изложени на опасността да са 
незадоволни и да се оплакват. Вместо да се уповават на богатството си, от което 
няма нищо по-нездраво, богатите трябва да се уповават на Бога, който ни дава 
всяко благо нещо само за да му се наслаждаваме, а не за да си вдаваме сърцето на 
него. Правене добро от добри подбуждения е най-драгоценното имане, защото е 
богатство което даже и смъртта не може да ни отнеме. Благодарното наслаждение с 
Божиите дарове, и доброто им употребление, е много по-добро от аскетичното 
себеотрицание, което Бог не изисква. – Да събират за себе си имот. Да бъдем 
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милостиви с цел да придобием небесен рай е противно на цялото евангелие, и е 
глупост, понеже себелюбивото подбуждение осквернява делото. Но добродеянието 
като плод на любов и вяра ни докарва богата и вечна награда. Виж. Мт. 25:34-40. 

Ст. 20,21. О, Тимотее! Пази залогът (Цгр.)266, и пр. Повторението на 
увещанието в ст. 20, показва колко силно апостолът е чувствувал сериозността на 
предмета. Злините причинени от лъжеименното знание оправдават 
предупреждението, което той дава тука против него. – “Залогът” е чистото учение 
на евангелието. 

 
------------------------------------------------ 

 
 
 
 

Второ послание на апостол Павел до 
Тимотей  

 
--------------- 

 
Въведение 

 
 

Това Послание е било писано вероятно след като Павел пристигна в Рим 
втори път като затворник. Виж. Въведение на Първото Послание, 3. Че той е бил 
затворен в тъмница, когато е писал това Послание става явно от гл. 1:8,16. Марко, 
който бил с него през първия му затвор (Кол. 4:10), го нямало сега (гл. 4:11); и 
други, които били с него, когато писал Посланията през първия си затвор ги няма 
сега при него (срав. гл. 4:10,11 с Кол. 4:10-14). Вижда се, че той е бил държан под 
по-строг затвор, отколкото по-преди (срав. гл. 1:17 с Д.А. 28:30,31 и Фил. 1:13); и 
надеждите му за следствието на съда му са били различни от надеждите му по-
преди (Срав. гл. 4:6 с Фил. 1:25, 2:24; Ф-м ст. 22. Вярва се, че между двата му 
затвора се били изминали от три до пет години, през което време апостолът ходил в 
Македония, където писал Първото Послание до Тимотей, в Мала Азия, и на запад в 
Испания (виж. бел. на Рим. 15:24). В едно от тези пътешествия той се отбил в 
Троада (гл. 4:13) и Милит (гл. 4:20), и може да е посетил Ефес (1Тим. 3:14), който 
бил близо до Милит (Д.А. 20:17). Времето когато писал това Послание било 
наблизо до мъченическата смърт на апостола (гл. 4:6), вероятно в год. 67 след Р.Х. 

Тимотей е бил вероятно на службата си в Ефес. Понеже апостолът останал 
сам самичък, той силно желаел Тимотей да дойде при него (гл. 4:9-11,20,21) и го 
моли да дойде незабавно. Но като съзнавал, че може да не се видят пак на този 
свят, той му праща това писмо като последно любезно завещание, в което му дава 
бащински увещания и съвети, и с трогателна нежност и дълбока сериозност го 
моли да бъде дързостен в делото Христово, верен в службата си, постоянен в 
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гонение, и готов да умре даже за Христа. Това Послание е драгоценно за 
свещеннослужители, понеже им показва какво великият апостол имал най-много на 
сърце, когато той очаквал наскоро да напусне света, за да отиде да носи небесния 
си венец. 

 
---------------------------------------------- 

 
 

Тълкувание 
 

Ст. 1,2. Апостол Исус Христов. Виж. бел. на Рим. 1 и 1Тим. 1:2. Той пак 
утвърждава, че е апостол, за да подкрепи Тимотей против тези, които са оспорвали 
апостолския му чин. Целта на апостолството била да провъзгласи обещанието на 
вечен живот в Христа (Рим. 6:23). 

Ст. 3. Прародителите, - не само патриарсите, но и по-близките му прадеди. 
Родителите му се били погрижили да го обечат във вярата. Срав. с Фил. 3:4,5; Д.А. 
26:4,5. Той изпълнявал длъжностите си съвестно като евреин (Д.А. 23:1, 26:9). 
Когато съвестта му се просветила и съзряла истината, той я послушал. Любовта ни 
за другите трябва да ни кара да се молим много за тях. 

Ст. 4. Сълзите ти, - които Тимотей може да е пролял, когато се е опростил 
за последен път с Павел. Срав. с Д.А. 20:37,38. 

Ст. 5. Нелицемерна вяра. Прекрасният Християнски характер на Тимотей 
бил плод от набожността на майка му и баба му (гл. 3:15). Павел вероятно ги е 
видял, когато за първи път се срещнал с Тимотей (Д.А. 16:1). Колко често набожни 
майки са имали благословението да добият набожни синове! Кой в царството 
божие има по-висока служба и по-полезна работа от Християнската майка? 

Ст. 6. Дарбата …. на моите ръце. Виж. бел. на 1Тим. 4:14. – Павел се 
вижда да е взел участие с презвитерите в ръкополагането на Тимотей. “Дарбата” е 
била свързана с възлагането на техните и Павловите ръце. Апостолът може да 
загатне за своето участие в ръкополагането като израз на личната му любов. Той 
желаел да види Тимотей да пламти като светъл и горящ огън в служение на Христа. 

Ст. 7. Дух не на страх, и пр. Може Тимотей да е бил предразположен на 
страхливост и обезсърчение. Евангелието естественно дава свещенна дързост. Св. 
Дух въодушевил апостолите и едновременните ученици с голяма смелост да 
проповядват словото Божие въпреки голямата съпротива. Виж. Д.А. 2:14, 3:12-26, 
4:19-29. Апостолът не желаел да види буйно проявление на груба сила, но сила 
подбудена от любов и ръководена от здрав разум. 

Ст. 8. И тъй, не се срамувай. Павел не се е срамувал от евангелието, за 
което е страдал, нито от страданията си поради евангелието. Той иска и Тимотей да 
бъде на същия ум като него, и със същия дух като Онисифор (ст. 16,17), а не като 
онези, които напуснали апостола в минутата на опасност и на опитност (гл. 
4:16,17). 

Ст. 9-11. В тези стихове апостолът дава хубаво съкращение на евангелието, 
което проповядвал. – Който ни е спасил. Спасението не е просто избавление от 
пъкъла и отиване на небето; то е избавление от грях и всичките му последствия 
(Мт. 1:21). Щом един грешник има истинна, спасителна вяра в Христа, той се 
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опрощава с и избавя от осъждение (Рим. 5:1, 8:1). Избавлението от грях се почва в 
душата на такъв вярващ чрез силата на Св. Дух, който го духовно възражда и 
освещава (Йн. 3:6-8; Д.А. 15:9; Рим. 6:2-22, 8:1-17; Тит 3:4-7). Истинните ученици 
Христови не само ще се спасят, но са вече спасени (Д.А. 2:47); и когато те се 
поканят да изработват спасението си (Фил. 2:12), това не значи, че трябва да 
работят, за да достигнат бъдеще спасение, но че работят, за да доизкарат в 
съвършенно освещение спасението, което вече притежават. – Своето267 призвание, 
и пр. Виж. бел. на Рим. 1:7, 8:28-33, 9:11-16; Еф. 1:4-6. Източник и основа на 
спасението не са нашите дела, които всякога са несъвършенни и покварени от грях, 
но доброволната благодат и вечната любов на Бога, Който предопределил 
спасението ни преди сътворението на света, и го е извършил чрез Христа. Първо 
трябва да се спасим, за да можем да правим добри дела. – Осия …. безсмъртие. 
Безсмъртието е било неясно открито в Стария Завет, а Христос го прогласил ясно и 
го удостоверил. Езическите философи отхвърляли идеята за безсмъртие, или я 
считали за неизвестна; а простолюдието е нямало точни понятия за задгробен 
живот. Никой езичник не приемал учението за възкресение на тялото докато 
евангелието не го провъзгласило за свое учение. Христос победил смъртта, не само 
за Себе Си, но за всички които са Негови (Евр. 2:14,15). Той не само ясно открил 
бъдещ живот, но направил смъртта да не бъде зло за този, който вярва в Него. В 
този смисъл може да се каже, че той унищожил смъртта; и станало истина, че този, 
който вярва в Христа не умира, но просто заспива, а по-късно се събужда в слава и 
блаженство (Йн. 11:25,26; 1Кор. 15:52; 1Сол. 4:14). 

Ст. 12. Зная, - не се мамя, не се съмнявам. Апостолът бил уверен, че е вечно 
в безопасност в Христа. Това се е дъжало на факта, че той предал себе си и всичко, 
което се отнасяло до благоденствието му в ръцете на Христа. Тази уверенност е 
право на всеки истинен християнин, и трябва да се придобие по същия начин, по 
който Павел я придобил. Той се поставя за пример на Тимотей и на нас. – До оня 
ден, - денят на Христовото пришествие (гл. 4:8). 

Ст. 13 Дръж образеца …. от мене. И Тимотей ще стане полезен 
проповедник ако той излага тъй ясно евангелието, както Павел го излагал във 
всичките си разговори и проповеди, и със същия дух на Християнска вяра и любов. 
Всеки проповедник е в опасност да се отклони от този път. 

Ст. 14. Онова добро нещо268, т.е., чистото учение на евангелието, и 
положението на благовестител отреден, за да го проповядва. В този стих апостолът 
събира съветите, които е дал в предишните стихове. Понеже тимотеевите 
неподпомагнати сили ще бъдат недостатъчни за това велико дело, той му напомня, 
че трябва да се осланя за помощ на св. Дух, който изобилно помага на всеки, който 
вярва в Христа. 

Ст. 15. Ти знаеш, и пр. Това той казва като предупреждение. –Азия, т.е., 
окръгът на Средиземно море, в който са се намирали Смирна и Ефес, от където е 
имало мнозина в Рим; но те се отвърнали от апостола във време на опасност и 
страдание. Те може да са били дошли в Рим, за да свидетелствуват за в негова 
полза, но се уплашили и си отишли. Нищо не се знае за двамата души, на които се 
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споменават имената. Вероятно е, че Тимотей ги е познавал, и че те са били хора от 
които трябвало най-малко да се очаква такова поведение. 

Ст. 16-18. Господ да покаже милост, и пр. Поведението на Онисифора, 
който вероятно е бил ефесянин, е било по-честно в сравнение с поведението на 
другите. Той може да е бил някой търговец, и за това заслужава голяма похвала, че 
потърсил Павел. Той трудно намерил къде бил затворен Павел; и това показва, че 
апостолът бил под строг затвор. Виж. Въведение. Най-доброто желание, което 
можем да изразим за някого е да му пожелаем да намери милост в денят на 
страшния съд. От изричното споменаване тука и в гл. 4:19 на “домът Онисифоров” 
става вероятно или, че Онисифор бил умрял в Рим, или че живял тогава в друг 
някой град, и не бил се завърнал още при домашните си в Ефес. 

 
---------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Ти, прочее269, т.е., не като тези които са се показали слаби (гл. 1:15). – 

От ст. 1 до ст. 13 се съдържа набито и накратко всичко, което е можало да 
въодушеви и насърчи любезния ученик на апостола, и което може най-много да 
укрепи свещенослежители и християни във всеки век, и да ги подбуди на най-
юнашка решителност във вяра и духовна борба. 

Ст. 2. Предай на верни човеци. Важна длъжност за свещеннослужителите е 
да намерят хора верни и доброкачественни за свещеннослужители, тъй щото 
евангелието да се разпространи и църквите да се снабдят с пастири като хората. От 
жизнена важност е тези пастири да не бъдат само способни хора, но верни, т.е., 
наистина благочестиви и набожни мъже. Виж. бел. на гл. 4:3,4. 

Ст. 3. Съучаствувай в страданията270. Какви теглила апостолът претърпял 
се узнава от 2Кор. 11:23-29. Ако войниците теглят големи мъки, Христовите 
духовни поборници не трябва ли да са готови да теглят повече и по-големи 
страдания? Какво щеше да каже Павел за хора, които са готови да служат на 
евангелието само за добре осигурени и богати заплати и в обстоятелства на 
спокойствие? 

Ст. 4. Никой, служещ като войник, и пр. Понеже войникът, когато се бори 
с неприятеля, трябва да тегли повече от другите, той не е толкова свободен да 
върши, каквото му се ще. Единственото призвание на войника е да угоди на 
началника си. 

Ст. 5. И ако се подвизава, - същата мисъл под нов образ. 
Свещеннослужителят не е свободен да избира за себе си какво да прави или да не 
прави. Като някой борец в Цръцките игри, той трябва да пази правилата на борбата. 
В тези игри този, който е нарушавал правилата в най-малкото нещо, не само се е 
лишавал от награда даже ако и да е надвивал, но понякога е бивал опозоряван и 
наказван. Виж. бел. на 1Кор. 9:26,27. 

Ст. 6,7. Земеделец, и пр. – друг образ. Не всеки, който се нарича земеделец, 
но само който се труди прилежно, ще се наслаждава най-първо на плода. Първо 
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труд, после награда. Тази истина заслужава най-сериозно и ревностно 
размишление. Блазе на тогова, който я втълпи в сърцето си. 

Ст. 8. Помни, - имай го всякога на сърцето си. Възкресението Христово е 
основа на всичката ни надежда (1Пет. 1:3). – Давидовото потомство. Виж. бел. на 
Рим. 1:3.  

Ст. 9. Но Божието слово не се връзва. Макар, че бил запрен и изложен на 
страдание, Павел се радва, че словото Божие не можало да се върже в окови. 
Никаква земна власт не е могла да го държи в окови, ако и най-мощните църковни 
и граждански власти да са се опитали да сторят това; и то с време ще изпълни и 
завладее света. 

Ст. 10. Издържам271 заради избраните. Той страдал заради избраните, не за 
да могат да кажат, че неговите страдания са повече от достатъчни за него и могат 
да служат за тях, но дано чрез страданията му да послушат евангелието и да го 
приемат. – С вечна слава. Това е краят, до който спасението ни докарва. 
Спасението се започва с възраждане, се усилва с опитността на освещението, и се 
увенчава с вечна слава. 

Ст. 11-13. Слово, т.е., което следва. За ст. 11, виж. бел. на Рим. 6:2-11. За ст. 
12 и 13, виж. бел. на Мт. 24:13, 10:32,33; Рим. 10:9,10; Евр. 6:18. – Бог наверно ще 
изпълни заплашванията Си, както и обещанията Си. 

Ст. 14-16. Виж. бел. на 1Тим. 1:4,6, 4:7, 6:3,4. – Пред Господа. Виж. бел. на 
1Тим. 6:13. Колко злини са били причинени от разпри в църквата за прости думи и 
безполезни въпроси! Да пази Господ всяка църква от такива разпри! – Одобрен 
пред Бога. Целта на свещеннослужителството не е да угоди на хората, но на Бога. 
Нека свещеннослужителите внимават да угаждат на Бога. Виж. бел. на 1Тим. 6:20. 

Ст. 17,18. Словото им (Цгр.)272, - думите на тези, които обичат празни и 
пусти препирни. Влиянието им е отровително. – Именей и Филет. Виж. бел. на 
1Тим. 1:20. За илет не се знае нищо. Заблуждението им за възкресението, като 
нещо нравственно, което е вече станало, е било като живеница в църквата. 

Ст. 19. Но твърдата основа …. стои. До когато основата си стои 
непоклатена, не трябва да се безпокоим ако някои отпадат от нея. Църквата се 
намира на твърдо основание (Еф. 2:20,21; 1Кор. 3:9,10). Печътът, който съдържа 
името на зиждателя и плана на зданието, върху крайъгълния камък има два 
непогрешими белега. Първият се отнася за Бога: Той знае кои са негови, и ще ги 
пази. Вторият се отнася за тези, които са живи камъни в зданието (1Пет. 2:5); а те 
са тези, които отстъпват от неправда. Посред всичките отстъпвания на тези, които 
са заблудени, истинните люде Божии ще утраят в истина и святост. 

Ст. 20,21. Дом, - образ за църква. Разни съдове ще се наберат в такъв голям 
дом. За почест са тези, които са истинни и верни, подходящи за работата, която се 
изисква от тях. Презрените са лицемери, лъжливи учители, необърнатите. Колкото 
слаби и бедни да са мнозина от съдовете, те може да послужат за полезна служба, 
като пръстни съдове сравнени със златни, или дървени сравнени със сребърни. 
Такивато не са за безчестие, но може да са осветени и благопотребни. 

Ст. 22. Младежките страсти, и пр. Ако Тимотей желае да бъде съд за почет, 
той трябва да избягва всякакви младежки лудории и грехове, и да има чисто сърце 
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и свят живот. Виж. бел. на 1Тим. 6:11,12. Дано всеки млад свещеннослужител и 
всеки млад християнин да върши така. 

Ст. 23. А отричай се …. разисквания. Виж. бел. на ст. 16. Честото 
напомняне на този предмет в двете Послания към Тимотей, които съдържат 
последните му съвети, показва колко голяма важност апостолът отдавал на това 
нещо. Разпалени препирвачи не ще признаят, че препирните им са глупави и 
неучени, макар че всеки мъдър християнин ги вижда, че са. 

Ст. 24-26. А Господният слуга273, - всеки Господен слуга, а най- вече 
евангелският служител. Той може тихо и ревностно да издирва истината и да я 
защитава (Юда, ст. 3), както тука и другаде в Божието слово му се казва да прави; 
но той не трябва да се кара. Виж. бел. на 1Тим. 3:3; Тит. 1:7. Той трябва да бъде 
като Господаря си. Кротост и незлобливост не са несъвместими с верност и дързост 
(виж. Гал. 2:11); но смела, дързостна верност има десет пъти повече сила, когато се 
упражнява с духа, който се препоръчва тука. – И да изтрезнеят274 …. дявола. 
Следствието, което трябва да се очаква от верно поучение и кротко наставление е, 
че тези, които спят в примката на Сатана, като птици затъпели в примката на 
птицеловец, ще се пробудят, и ще се отърват от робството, в което Сатана ги държи 
като пленници, задължени да изпълняват волята му. 

В разтълкуването на първото изречение в този стих, “И да се съземат (т.е., 
да се събудят и оттърват) от примката на дявола”, няма някаква важна разлика 
между тълкувателите. Относно последното изречение разни мнения са били 
дадени: 

Прегледаният Английски превод взима страдателното причастие уловени в 
смисъл съответствуващ на смисъла, в който Спасителят казва на Петър, “Не бой се; 
от сега нататък ще ловиш човеци”, и го тълкува като това, което “раб Господен”, 
споменат в ст. 24, прави в избавлението на грешника от примката на дявола. Това 
може да се допусне относно първоначалното значение на глагола. Но има важни 
възражение против такова едно тълкувание тука: 

1. Употребеното тука причастие естественно описва състоянието, в което 
горките пленници се намират, а не прехвърлянето им от това състояние в свобода. 
Това се приема от най-добрите критици. 

2. Риторическата фигура, че са уловени от раба Господен не се съгласява с 
фигурата да се събудят и отърват. 

3. Не можем да отнесем когото на такова отдалечено предидуще като “раб 
Господен” в ст. 24, понеже има две по-близни предидуща, с кое да е от които то 
може да се съгласи. 

Прегледвачите без съмнение са приели това тълкувание, за да не отнесат и 
двете местоимения когото и своята му на същото лице. Човек може да приеме, че 
това е мъчно; но мъчнотията не ни се вижда да е непреодолима. Защото,  

(1) Най-старите преводи отнасят и двете местоимения на същото същество, 
Сатана. 

(2) В 1Йн. 3:3, ние срещаме тези същите две местоимения, които следват по 
същия ред и без съмнение се отнасят за същото лице, Христа, - с тази само разлика, 
че второто е малко нещо по-изразително от първото. “И всеки, който има тази 
                                                           
273 Цгр. “раб Господен” 
274 Цгр. “да се съземат” 
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надежда на Него (т.е., на Христа) очиства себе си, както Той (т.е., Христос, онова 
свято същество) е чист”. 

За това не ни се струва, че е дръзко или неразумно да отнесем и двете тези 
местоимения в този стих на Сатана, - “уловени от него, да вършат по волята му” 
(волята на този страшен тиранин). 

Преводът на ст. 26 в Българската Библия се подкрепя от старите преводи и 
от повечето тълкуватели. 

 
--------------------------------------------- 

 
 

Ст. 1. В последните дни. Виж. бел. на 1Тим. 4:1. Думите значат през 
последната наредба, след която Господ ще дойде. Виж. бел. на 1Йн. 2:18; 1Пет. 
1:5; 2Пет. 3:12. Тимотей не трябвало да се чуди ако види началото на това, което се 
предрича тука. 

Ст. 2-5. Човеците ще бъдат, т.е., мнозина от тях и в голяма степен, не само 
в света, но и в църквата (2Сол. 2:3,9-12). Жална картина е на бъдещето състояние 
на църквата, което, обаче, не е щяло да се продължи за винаги (ст. 9; 2Сол. 2:8; Отк. 
20:1-3) – Като църквата захваща да приеме Юдейски и погански идеи и обичаи, 
пороците на поганството и на развратните дни на Юдейството (Рим. 1:26-32, 3:9-
12) изобилват в нея; но има обещание, че истинно духовно преобразование ще 
последва (Ис. 65:17-25, 59:19-21. – Имащи вид на благочестие. Нечестието на 
тези, които се описват в ст. 2-4, се явява по-тежко защото те се преструват, че са уж 
благочестиви, а мнозина от тях са даже водачи и управители на църквата (Мт. 
7:22,23; Д.А. 20:30); а с делата си отказват действителността и силата на 
благочестието. Човек може да бъде най-редовен и фанатичен привърженик на 
външните обреди на религията без да има духът й в сърцето си, като е най-
безнавственно поведението му. Истинният служител и раб Христос трябва да 
покаже, че се гнуси от такова поведение като се отдръпне от хората, които го 
показват. 

Ст. 6,7. Които се вмъкват в домовете. Тези жени, за които се говори тука 
са ставали най-лесно плячка на такива лъстители. Съединението на религиозно 
усърдие с грешни похоти, и на слабо любопитство с постоянно невежество и 
духовна слепота, се често вижда. 

Ст. 8. Яний и Ямврий. Те не се споменават никъде другаде в Св. Писание, 
но са били вероятно някои Египетски магьосници, чиито имена са се помнели по 
предание. Със споменаването им апостолът не гарантира истинността на 
преданието относно имената им; но само ги поименува така както обикновенно са 
се наричали като най-големите противници на Мойсей. 

Ст. 9. Но те няма да успеят. Както противниците на Мойсей са били 
посрамени чрез силата на Израилския Бог, така и тези, които в църквата се 
противят на Християнската истина и безчестят Християнското име ще бъдат най-
после посрамени чрез изкарването на яве на истинната им глупост, и чрез 
възтържествуването на истината. 

Ст. 10-12. А ти си последвал моето учение. Апостолът с радост признава, 
че Тимотей прилича на него, и му дава своята опитност, за да го насърчи, защото и 
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той сподалил страданията му, и трябва да очаква страдание до когато е жив. На 
всякъде всякога роденият по плът преследва този, който е роден по Духа (Гал. 
4:29); и духът на тиз свят се бори против духа на Христа, тъй щото ученикът ще 
има същата опитност, която е имал Учителят му (Йн. 15:18-20, 16:33; Мт. 10:24,25). 
Като истинни християни, ние трябва да сме готови да бъдем преследвани; но всяко 
гонение не е поради правдата. Само това преследване, което е за правдата ни 
принася благословение (Мт. 5:10-12). Никой да не мисли, че ще бъде спасен защото 
е преследван. Мъчениците не се спасяваха чрез кръвта си, но чрез кръвта на Христа 
(Отк. 7:14; 1Пет. 1:7,18-22). 

Ст. 13. А нечестиви човеци …. ще се влошават. Тимотей не е можал да 
очаква, че ще избегне съпротивлението на нечестиви човеци; защото е всякога 
истина, че такива хора, като отказват да се предадат на евангелието, стават по-
лоши и по-лоши, понеже попадат повече и повече в заблуждение като се стараят да 
въведат други в заблуждение. 

Ст. 14. От какви лица, т.е., от майка си и баба си (гл. 1:5) и от самия Павел. 
Децата трябва с признателност да помнят това, което набожни родители и учители 
са ги поучили, и всякога да напредват в пътя на набожност. 

Ст. 15-17. Свещените писания, - Стария Завет, който е бил всичко, което 
Тимотей е можал него време да научи. Бог заповядал чрез Мойсей (Вт. 11:18-21) на 
родителите да поучават прилежно децата си на Божия закон, и обещал щедро да 
благослови тези от тях, които сторят това. Колко повече трябва християни 
родители и учители да поучават децата си в писанията на Новия Завет! Най-
доброто средство за благочестив живот е словото Богие. Голяма грешка е да 
заместим Писанията с обреди и църковни тайнства като средство на благочестие. 
Еврейските свещенници и равини правели това, и поучавали простолюдието, което 
не знаело Писанията, да се води по духовните си водачи; но Христос е поръчал на 
простолюдието и на водачите им да “изпитват писанията” (Йн. 5:39), да вярват 
това, което те поучават, и да отритват, каквото е противно на тях (Мк. 7:7-13). 
Златоуст казва в “Тълкуванието на Матей”, че “прочитането на Св. Писание е по-
потребно за миряните, отколкото за духовенството”; а на друго място той казва, 
“На връщане от църква всеки трябва да вземе Св. Писание и да свика жена си и 
децата си, за да размислят нещата, които е чул”. Само познаването на св. Писание 
може да ни умъдри на спасение, и даже деца може така да се умъдрят с това 
знание; защото св. Писание е боговдъхновенно, сир., чиста истина от устата божии 
(като вдъхване на живот на Адам, Бит. 2:7, и като духването върху учениците, Йн. 
20:22), и ни изявява това, което Бог желае всеки, даже и най-простият да научи; и 
ползува даже простака и малките деца, понеже ги поучава и ръководи в пътя на 
правдата. 

 
--------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Заръчвам ти, и пр. Апостолът сега му дава последните си 

наставления, като че ли е пред Бога и пред съда на последния ден. – Живите, - 
тези, които ще бъдат живи, когато Господ дойде, и ще се изменят без да умрат 
(1Кор. 15:51). Господ ще дойде в сила и слава, и царството Му напълно ще 
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възтържествува (2Сол. 1:7-10; 2Пет. 3:10-13; Отк. 20:11-15). Очакването на страния 
съд и великите му следствия трябва силно да подбужда всеки християнин да работи 
усърдно и постоянно (1Кор. 15:58; 2Кор. 5:9,10). 

Ст. 2. Проповядвай, - като някой прогласител, който прогласява 
приближаването на царя си (Ис. 40:3-5; Мт. 3:1,2; Мк. 1:14,15). – Словото, - Божие, 
а не човешко слово, - чистото евангелие изцяло, без никакви прибавки, - и така 
простичко да бъде проповядвано щото всички да могат да го разберат и да 
почувстват силата му (1Кор. 2:1-5). – Настоявай, т.е., да проповядваш словот на 
спасение (ст. 5). – На време и без време275, - не само когато му е времето, но и 
когато мнозина биха помислили, че не му е времето. Това повеление си има 
естественното ограничение, както всяка друга заповед (Мт. 7:6, 10:11-13,23). За 
разяснение на истинното му значение, виж. Д.А. 20:18-21,26,27. – Изобличавай. 
Виж. бел. на 1Тим. 1:20. – Порицавай276. За употребата на тази дума в Гръцки, 
виж. Мт. 8:26, 12:16, 16:22, 17:18, 19:13, 20:31; Лк. 4:35,39, 18:15; Юда ст. 9. Когато 
стане нужда, свещеннослужителят трябва да говори с власт в името Христово, за да 
укори грехът и поддържа чистотата, която евангелието изисква. Но това трябва да е 
придружено с търпеливо увещание и поучение. Виж. гл. 2:24,25. – С голямо 
търпение277, - с всичката сила на душата.  

Ст. 3,4. Няма да търпят. Когато верният свещеннослужител вижда, че 
мнозина мразят истината, той трябва да работи по-прилежно и по-усърдно. Хората 
искат да имат учители като себе си. За това много е опасно да имаме 
непреобърнати човеци (сир., човеци чиито умове може да са прави, но чиито сърца 
са криви) в църквата; защото такива хора обикновенно ще се повдигат против 
трудовете на истинно верни, набожни свещеннослужители, и ще искат да вземат 
пастири, които да проповядват и работят не според както Павел е искал. Виж. 
1Кор. 2:1-5; Ез. 33:30-33; Ер. 5:31. 

Ст. 5. Благовестител, - проповедник на евангелието. Виж. бел. на 1Тим. 3:1; 
Еф. 4:11. – Изпълнявай службата си, - във всичките му части, и чрез постоянна 
бодрост и дълготърпение в изпълнение на разните му длъжности. 

Ст. 6. Аз вече ставам принос278, т.е., “По причина на наближаващата ми 
смърт, труди се да запълниш мястото ми в работата, която аз наскоро ще трябва да 
напусна”. Жертвата беше обречена; и последният удар еше да се нанесе. 

Ст. 7. Аз се подвизах, и пр. Апостолът се усеща, че е излязъл победител в 
Християнската борба, и че е в края на своето световно поприще. Той бил опазил 
като свещен залог вярата в Христа, въпреки разни изкушения да бъде неверен. Той 
не казва това, за да се гордее, но за да благодари, и да насърчи другите. 

Ст. 8. Се пази за мене венецът279. Той не мисли за смъртта си, че е наблизо, 
но гледа зад смъртта и гроба победителският венец, който е приготвен за него. – 
Правдата280. Другаде се нарича венец на живот и на слава. Не че е заслужен като 
награда за достойнство, но е благодатен дар, който прави стопанина си да 
участвува напълно в правдата в Христа, и следователно е свързан с вечен живот и 
                                                           
275 В бел. на тълкуванието стои “всякога”, а в текста на Цгр. “на време и без време” 
276 Цгр. “запрети” 
277 Цгр. “с дълготърпение” 
278 Цгр. “жертва” 
279 Цгр. “остава ми венецът” 
280 Цгр. “на правдата” 
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блаженство. Този венец той ще получи явно в денят, когато Христос се яви със 
светиите си и всичките свети ангели. Той счита за нищо времето, което ще се 
измине между смъртта му и него ден. Срав. с 2Кор. 5:1-10. – Праведният Съдия, - 
съпоставен на неправедния съдия, който е щял наскоро да го осъди. Съдията на 
всичките хора е верен и праведен в прощаване на грехове, и очистване от неправда 
тези грешници, които вярват в Него като в свой Спасител (1Йн. 1:9). Той ще съди 
хората според делата им, и ще награди щедро с духовно благословение всички 
дела, които са били извършени от истинна любов към него (Евр. 6:10; Отк. 22:12; 
Рим. 2:6-10; Мт. 10:40-42). Виж. в края на всяко от Посланията до Седемте Църкви 
на Азия обещанието дадено на този “който победи” (Отк. гл. 2 и 3). – Но и на 
всички, които са обикнали Неговото явление. В земни борби сполуката на един 
значи поражение на друг; но в Християнското поприще този, който сполучи помага 
на другите, и се радва и за тях и за себе си. Всички верни ламтят за второто 
Христово пришествие. “Ей, дойди, Господи Исусе” (Отк. 22:20). 

Ст. 9-12. Постарай се да дойдеш скоро при мене. При всичката си 
пламтяща надежда и вяра, апостолът се чувствувал осамотен, и силно желаел да се 
види с Тимотей, а най-вече защото другите го оставили. Димас обичал живота си 
твърде много, та не рачил да рискува да го изгуби със стоене при апостола. Той 
може да е бил сребролюбив и да е гледал повечето спокойствието и честа си; но от 
казаното тука не е нужно да го считаме за такъв човек. –Крискент, и пр. За 
Крискент не знаем нищо, нито защо бил отишъл в Галатия. – Тит може да е бил 
пратен от Павел, или да е отишъл с негово удобрение в Далмация, на източния бряг 
на Адриатическия Залив. –а Лука, съчинителят на Евангелието (от Лука) и на 
Деянията, бивал често с Павел, и Павел много го обичал. Марко, за когото Павел се 
бил поспречкал с Варнава, беше пак спечелил благоволението му, и бил с него през 
първия му затвор. В това време той е бил вероятно наблизо до Тимотей. – тихик се 
често споменава като сътрудник Павлов. Той, може би, е бил изпратен да работи в 
Ефес, а пък Тимотей да отиде в Рим. 

Ст. 13. Донеси …. особено пергаментите281. Тимотей е можал да се отбие в 
Троада на пътя си за Рим, или да изпрати от Ефес и вземе каквото Павел бил 
оставил там. Макар и да очаквал наскоро да умре, Павел мислил, че може да 
преживее зимата, и за това му трябвал япунджакът. Той нямал средства да си купи 
друг. Какви са били тези книги не се знае; но са били такива, каквито Павел е 
желаел да има. Кожаните книги (пергаментите) може да са били или негови 
съчинения или писма от други, или пък нови, неупотребени пергаменти. Него 
време всички книги са били ръкописани, и за това са били скъпи. Един екземпляр 
от Старо-Заветните Писания трябва да е струвал доста много. Книги всякога са 
потребни за свещеннослужителите; и верният свещеннослужител ще ги употребява 
с прилежание. 

Ст. 14,15. Медникарят Александър282. Не се знае дали този е същия с един 
от тези, които се споменават в 1Тим. 1:20; и също така не се знае именно какво е 
сторил на Павел, освен дето му противоречал и противостоял. Вижда се, обаче, че 
поведението му било много лошо; и святият и кротък апостол е вдъхновен да пише, 

                                                           
281 Цгр. “кожаните” 
282 Цгр. “Александър ковачът” 
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че Бог, пред вид на вредата, която този човек бил сторил на делото на евангелието, 
ще му даде въздаянието, което поведението му заслужило. 

Ст. 16. При първата ми защита, и пр. Според Римския закон, Павловите 
приятели можеха да му помогнат в съда; но те всички се изплашили. Апостолът 
укорява слабостта им, но ги и прощава. 

Ст. 17. Но Господ беше с мене. Макар и да бил оставен от всички човешки 
съчувственници, Господ Исус бил с него, утешавал го и го насърчавал, и го 
укрепил да провъзгласи евангелието дързостно на императора и двореца му, и го 
избавил от яростта на Нерон, която е била по-страшна от устата на един лъв. – И аз 
бях избавен, и пр. Апостолът сега не очаква, че е бъде пак избавен от смърт; но той 
е уверен, че ще бъде упазен от всяко зло, ще може да направи чест на Господа си с 
умирането си, и ще бъде приет да живее при Него във вечна слава. 

Ст. 19,20. Поздрави, и пр. Прискила и Акила били се завърнали в Ефес. 
Виж. бел. на гл. 1:16. – Ераст бил градски строител в Коринт. – Трофим бил 
похристиянчен езичник, невинната причина на бунта против апостола в Ерусалим. 
Той вероятно е искал да придружи Павел в пътуването му, но останал в Милит по 
причина на болест. 

Ст. 21. Постарай се283. Апостолът твърде много желаел да дойде Тимотей 
при него. – Лин, и пр. Вярва се, че Лин е този, който се споменава от Ириней и 
Евсевий като първия епископ (пастир) на църквата в Рим. Другите лица, които се 
споменават тука са били познати на Тимотей, но на нас са непознати. 

Ст. 22. Господ284 …. Амин. Благословението се различава по форма от 
заключението, което Павел обикновенно дава на Посланията си, но по значение е 
същото. Първата част е била само за Тимотей, а втората – за него и за всички 
Християнски братя и сестри. 

 
-------------------------------------------- 

 
В последната сцена на своя живот, както я е изобразил в това си последно 

съчинение, колко велик и благороден ни се показва апостол Павел! Сломен от 
многогодишни трудове и страдания за доброто на своите ближни, той е сега 
затворен, и готов да умре, нежели да бъде неверен на призванието си като слуга 
Господен. Той очаква смъртта си без страх и с чувство на възтържествуване, не 
защото му е омръзнало да живее и желае да се избави от житейските скърби, но 
защото Господ го иска сега да си свали товарите и да приеме наградата на благодат, 
която се дава на верен слуга, когато уреченото му време за слугуване се свърши. 

Той не очаква нищо от своите заслуги: всичката му надежда е в милостта, 
която дава спасение на незаслужилите, когато се разкаят и повярват; но той може 
тържественно да извика, “Аз се подвизавах с добър подвиг, пътят свърших” като 
работник и победител с Христа, “вярата упазих” чрез помощта, която ми е била 
дадена свише: “от сега ми остава венецът на правдата, който Господ, праведният 
Съдия, ще ми въздаде в онзи ден”, когато той ще се появи в слава. И как той се е 
радвал, че може да каже с несебелюбива радост за щастието на другите, “И не само 
на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явление!”. Павловата 
                                                           
283 Цгр. “побързай” 
284 В Цгр. фразата е: “Господ Исус Христос”, а в РИ стои само “Господ” 
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деятелност е била чудесна, но той е работил от любов; и колко по-благороден той 
ни се показва в края на попрището си в сравнение с мнозина други така наречени 
велики мъже, чиято деятелност е била употребена, за да служи на себелюбивите им 
интереси! Наполеон I, например, се нарича велик поради чудесните си умственни 
качества и подвизите си като завоевател. Но погледнете го като заточеник в Св. 
Елена през последните години на живота му. Макар и да бил окръжен от 
спокойствие, макар и да е имал слуги да му слугуват, макар победителите му и да 
се обхождали с почест към него, той постоянно се оплаквал, бил навъсен, злочест, 
нравственно отпаднал като някое влечително растение, което пада на земята, 
когато се отсече дървото, за което се е придържало. Павел се държи строго в 
затвор, няма никаква външна подкрепа и утеха, е хулен като злодеец, има смъртна 
присъда пред очите си; но при всичко това, колко мирен, колко весел е той духом, 
и какъв благороден характер показва! И когато Наполеон сравнително толкова 
скоро се е забравил, и името му трогва на малцина сърцата, влиянието на апостола 
на благоволение и святост, след 1,800 години, се разширява и усилва в света, и ще 
следва да се усилва до свършването на света. Такава е разликата между величие в 
царството небесно, основано на земята, и величието което е световно (Мт. 20:25-
28). 

 
---------------------------------------------- 

 
 
 

 

Послание на апостол Павел до Тит  
 

--------------- 
 

Въведение 
 
 

I. 
 

Тит. 
 

Името на Тит не се споменава в Деяния на Апостолите. От павловите 
Послания добиваме следващите подробности за него. Той бил родом езичник (Гол. 
2:3), бил похристиянчен от апостол Павел (Тит. 1:4), и му станал твърде полезен и 
любезен “другар и сътрудник” (2Кор. 8:23). Най-първо той се споменава, че е бил 
спътник на Павел и Варнава от Антиохия до Ерусалим, когато бил разгледан и 
решен въпросът дали похристиянчените езичници са били длъжни да спазват 
Мойсеевия обреден закон. Похристиянчените евреи, които са поддържали, че 
похристиянчените езичници трябвало да пазят този закон настоявали да се обреже 
Тит съобразно със закона; но Павел смело отказал да стори това, като изисквал за 
езичниците свобода; и съборът признал искането му (Гал. 2:1,3-5; Д.А. 15:1-29). 
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Павел пратил два пъти Тит на важни послания в Коринт, - първият път да 
тури в действие наставленията дадени в Първото му Послание на тамошната 
църква, и да почне да събира милостиня за сиромасите християни в Юдея; а 
вторият път да довърши събирането на милостинята. Влиянието, което Тит 
упражнил било превъзходно; и завръщането му причинило на апостола голяма 
утеха и радост. Виж. 2Кор. 7:6,7,13, 8:16-23, 12:18. След изминаването на няколко 
години той отишъл с апостола в Крит, и останал там, за да доизкара уреждането на 
църквите в острова (гл. 1:5-7); а когато Артема или Тихик пристигнал, Тит 
трябвало да побърза и отиде при Павел в Никопол (гл. 3:12). Когато апостолът, 
тъкмо преди смъртта си, писал Второто си Послание до Тимотей, Тит бил в 
Далмация, вероятно да проповядва евангелието (2Тим. 4:10). Не е за вярване 
преданието, което казва, че Тит бил постоянен епископ на Крит. Евсевий в 4-и век е 
първият църковен писател, който говори за Тит, и просто казва, че “той бил 
назначен да надзирава църквите в Крит”, а това си утвърждение Евсевий се вижда 
да основава върху това Послание (гл. 1:5); но Посланието доказва, че той не стоял 
там за дълго време. 

 
 

II. 
 

Кога и защо е било писано Посланието. 
 

Деянията на Апостолите нищо не споменават за Павловото ходене в Крит и 
трудове там, или за презимуването в Никопол; нито оставят някое празно време за 
тези две събития преди първото му затваряне в Рим. И двете трябва да са се 
случили, и това Послание да е било писано, в промеждутъка между първия и 
втория затвор. Когато се освободил от първия си затвор Павел вероятно е отишъл в 
Ефес, понеже тамошната църква се заплашвала от лъжеучители, после работил в 
Македония, Гърция, Мала Азия, и Крит. Във времето между първия и втория му 
затвор той наистина посетил Милит, Ефес, и Троада. В Крит, където евангелието е 
било разпространено от него, той оставил Тит привременно да доуреди и доустрои 
църквите. След това, той се вижда да се е върнал в Македония, от където от някой 
си град той изпратил това Послание на Тит в Крит, и следващата зима прекарал в 
Никопол в Епир, където Тит дошъл да го види. Не можем да кажем положително 
дали той е работил в Испания преди да работи в Крит, или подир. И тъй, това 
Послание трябва да е било писано няколко месеца след Първото Послание до 
Тимотей. 

Целта и характеристиките на това Послание са почти същите с Посланията 
до Тимотей. Много изречения и форми се намират в тях и в него, които са еднакви. 
Това Послание е било писано не само за Тит, но и за Критските християни; и то го 
насърчава в старанията му да уреди църквите им и да ги положи на здрава основа. 
Макар и да е кратко, Посланието съдържа доста от най-същественните истини на 
Евангелието. 

 
------------------------------------------- 
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Тълкувание 
 

Ст. 1. Павел …. апостол, и пр. Както има обичай и в другите си Послания, 
Павел обявява, че е апостол, и посочва целта на апостолството си. Тази цел е да 
прогласи на света истината, която е за спасение. Познаването на тази истина е 
неизбежно нужно за освобождение от грях и достигане на благочестие; и тя 
произвежда действие чрез вярата на Божиите избрани. Виж. бел. на Рим. 8:28-30; 
Еф. 1:3-12; 1Пет. 1:2-9. Избраните се спасяват чрез жива вяра в Христа, и като 
сърдечно се подчиняват на всяка евангелска истина (1Пет. 1:22). А тези неща 
стават чрез действието на Св. Дух; и плодът и доказателството им се виждат в 
истинно благочестив живот. Виж. бел. на 2Тим. 1:9-11. 

Ст. 2. В надежда. Вярващият притежава вечен живот; но той още не е 
напълно постигнат, и за това може да се каже, че е предмет на надежда. – Е обещал 
Бог. Обещанието било дадено на човека във време; но то е било в Божието 
намерение, и Бог Отец го дал на Сина, преди светът да стане, т.е., преди вековете 
да захванат да вървят (Еф. 1:4). – Който не лъже. Че Бог не може да бъде лъжец 
дава на вярващия утехата на съвършенна увереност (Евр. 6:18). 

Ст. 3. Виж. бел. на Рим. 5:6; Гал. 4:4. Срав. и с Рим. 16:25; Еф. 3:5. 
Ст. 4. Истинното ми чадо. Виж. бел. на 1Тим. 1:2. Силната и нежна обич, 

която Павел имал за Тит е трогателно изказана в 2Кор. 2:13 и 7:6,7,13. – Общата 
ни вяра, - вярата, която всички истинни ученици Христови изповядват. Виж. бел. 
на Юд. ст. 3. 

Ст. 5. Крит, - голям и добре населен остров, вероятно този, който в Стария 
Завет се нарича Кафтор (Вт. 2:23; Ер. 47:4; Ам. 9:7). Омир казва, че имало сто града 
на острова. Във времето на Павел Крит бил населен от гърци и от други племена. В 
старо време жителите му били прочути по праведните си закони и добродетелния 
си характер; но те били ужасно изпаднали, и много години преди времето на 
апостолите се прочули за пороците си, а особенно за лъжене и измама. Между тези, 
които са били в Ерусалим в Денят на Петдесетница (Д.А. 2:11) се споменават и 
Критяни; и вероятно е, че някои от тях са пренесли и посяли евангелието в 
отечеството си. Не знаем до колко е успяло то най-напред. От този стих се вижда, 
че Павел отишъл в Крит с Тит, и че трудовете им били твърде успешни. 
Изречението “на всеки град” може да не означава всичките градове в острова, но 
само тези градове, в които е имало вярващи; а те трябвало да са били доста 
многобройни ако се е изисквало Тит да остане да ги уреди. Назначението на 
презвитери, които да се грижат за църквите в духовно отношение е изисквало здрав 
разсъдък и внимателно размишление. Това църквите сами си го вършили, и си 
избирали хората по предложение на Тит; а Тит тогава ръкополагал избраните, 
както е станало със седемте дякони, за които се говори в Д.А. гл. 6. Че 
презвитерите и епископите, даже и когато се установила разликата помежду им, са 
били избирани от народа преди да се ръкоположат, и че това се е правело така 
дълго време след апостолите, се доказва от свидетелството на стари църковни 
писатели. Даже Киприян, в 3-и век, който е поддържал най-много от всички 
преимуществата на духовенството, свидетелствува, че такъв е бил обичаят в него 
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време, и той го считал за богоопределено, че кандидатите за ръкополагане трябва 
да бъдат гласувани от народа, който е присъствувал, когато ръкополагането се е 
очаквало. Амвросий, епископ на Милан в Италия в 4-и век, като говори на паството 
си, казва: “Вие сте ми бащи, които ме избрахте да ви бъда епископ; вие, казвам го 
явно, сте ми и чада и бащи”. Има мнозина, които против волята си, и даже против 
волята на другите епископи и презвитери, са били избрани от народа, и принудени 
да приемат службата си. – Да туриш в ред285, т.е., чрез поучение и влияние, а не 
чрез власт, като че ли е имал право да управлява. Виж. бел. на 1Пет. 5:2,3. 

Ст. 6. В този и следващите стихове се споменават същите качества, както и в 
1Тим. гл. 3. – Вярващи чада, - добре възпитани, тъй щото челядта е челят на 
истинен християнин, и пример на другите. 

Ст. 7-9. Виж. бел. на 1Тим. 3:1-7. Като Божий настойник286. Виж. бел. на 
1Кор. 4:1,2. Презвитерът или епископът е председател на църквата, която се счита 
за дом Божий. Срав. с 1Тим. 3:15. – Да може и да увещава, и пр. Виж. бел. на 
2Тим. 2:24-26, 4:2-5. 

Ст. 10,11. Има мнозина непокорни, и пр. Същият вид хора се намирали и в 
Крит с каквито Тимотей е имал работа в Ефес. Виж. бел. на 1Тим. 1:6,7; 2Тим. 
3:6,7; 1Тим. 6:4,5,5-10. – Чиито уста, и пр. Устата им трябвало да се запушат, както 
Господ съмлач Фарисеите, Садукеите, и Иродияните (Мт. 22:22-46). – Учат за 
гнусна печалба. Никаква язва не е толкова съсипителна за благочестието, колкото 
лакомство за печалба. 

Ст. 12. Пророк, т.е., поет. Поетите често са се наричали пророци. Авторът, 
за който се загатва тука бил Епименид, един философ и поет, който живял в Крит 
600 години преди Христа. – Лъжци. И други писатели свидетелствуват, че 
Критяните били лъжци. Апостолът никога не се двоумил да каже истината, за кой 
да е народ, когато е имал добра причина за това, макар че някои може да са се 
докачвали от това, което казвал за народа им. В два други случая Павел е 
привеждал изводи от езически поети (Д.А. 17:28; 1Кор. 15:33). 

Ст. 13. Това свидетелство е вярно287. Павел без съмнение е изпитал това в 
сношенията си с Критяните. Той казва сега това, не за да ги унижи, но да ги спаси. 
– Изобличавай ги строго. Това е било нужно; но изобличението е трябвало да 
стане така както се заповядва в Посланията до Тимотей. 

Ст. 14. Да не дадат …. басни, и пр. Виж. бел. на 1Тим. 1:4-6, 4:7, 6:20; 2Тим. 
4:4. Като отхвърля съвършенно такива човешки заповеди, апостолът напълно се 
съгласява в поученията си с поученията на нашия Господ (Мт. 15:1-20; Мк. 7:1-13). 

Ст. 15. За чистите, и пр. Всички външни неща, които Бог е направил са 
чисти за тези, които са чисти отвътре; но, за тези които са нечисти сърдечно, и най-
чистите неща стават мръсни, по причина на нечистотата, която събуждат. Така 
например, за чистите по сърце бракът, и всичко което е свързано с него, е чисто и 
свещенно като постановление Божие за най-високите цели на духовно, вечно, 
общественно, и светско добро; но за нечистите по сърце това, което е най-свещенно 
става грубо и унизително сладострастие. Същото е истина и за придобиване на 
святост чрез външни средства, като, например, въздържание от храна и други 
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телесни удоволствия. Не печелим нищо ако речем да отхвърлим, каквото Бог е 
направил добро и ни го е дал да му се наслаждаваме с благодарение (1Тим. 4:3-5). 
Апостолът изказва същата мисъл и в Рим. 14:20, където виж. бел. – Умът им и 
съвестта им. Цялото умственно и нравственно естество се осквернява от грешната 
нечистота, която се намира в сърцето. Такива хора, прочее, не могат да се очистят 
нравственно с никакви закони или правила на външни обедности, защото, каквото 
и да сторят, това което е само по себе си чисто става средство или случай за 
скверност на тях. 

Ст. 16. Твърдят, че познават, и пр. Такива хора се хвалят със знанието и 
благочестието си, но делата им доказват, че те са или самооблощени или 
съзнателно лицемери. Имало е такива хора в Християнските общини във времето 
на апостолите; такива хора ще ги има и сега. Никой да не се подмами подире им, 
нито да обърне ухо на поучението и поведението им. 

 
----------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Но ти, и пр. След като дал наставления какви хора трябва да се 

ръкополагат за свещеннослужители между Критяните, апостолът сега показва на 
Тит как той трябва да изпълнява свещеннослужителската си длъжност. В 
противоположност на лъжеучителите, които Павел осъжда в гл. 1:14-16, Тит трябва 
да следва примера на Павел и на всички истинни свещеннослужители Христови, 
като говори това, което е истинно и право, според здравото учение на евангелието, 
а не според заблудителните “заповеди на човеци”. Той трябва да наставлява всяко 
съсловие от своите слушатели в онези длъжности, които подобават на положението 
им. 

Ст. 2. Старците да бъдат, и пр. Даже един млад свещеннослужител може да 
наставлява старите, ако рече да го прави скромно и любезно. Виж. 1Тим. 5:1, бел. 
Понеже е пратеник Христов, той е длъжен да поучава и наставлява всичките 
съсловия от своите слушатели в името на Христа, и тъй както Христос би ги 
поучил ако речеше да им говори лично. – Самообладани288, и пр. Качествата, 
които се споменават тука са най-подходящи за старците. Понеже са близо до гроба, 
старците не трябва да се вдават на глупостите на младите, нито да гонят прекалено 
светски работи, нито трябва да бъдат кисели и нетърпеливи в страданията, които 
повече и повече ги сполетяват; но с дълготърпение на болки и слабости и 
страдания те трябва да си показват любовта и вярата, и да бъдат пример на Бодрост 
и мъдрост като раби на Господа Исуса и наследници на царството му. “Грехът, 
който лесно сплита” старците е, че те биват раздразнителни и зовистливи. Колко 
хубаво е сладко и любезно търпение в свойственните на старостта истини! Нека 
всеки старец се труди да бъде такъв по дух и нрав, какъвто е бил “Павел старец” 
(Ф-м ст. 9). 

Ст. 3. Също, и пр. Същият съвет се приспособява и на старите жени. – Да не 
са клеветници. Злословието за един друг е обикновен и скърбен грях между 
християните. Тези, които си нямат много работа, а си прекарват повечето време в 
празнословие, са най-много изложени на този грях. Виж. бел. на 1тим. 5:2-6. 
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Ст. 4,5. Целомъдри. Дасиобуздават както трябва всичките страсти. – Да 
работят у домовете си289. Да не си хабят времето с шляене насам-натам и с 
бръщолевене, но да си гледат добре къщите, да си наглеждат децата, и да вършат 
всичко, което може да съдейства за спокойствието и поддръжката на фамилията. – 
Подчинени на мъжете си, т.е., във всичко, което не е противно на Божията воля. 
Жената е длъжна да почита мъжа си и да му се покорява, както и мъжът е длъжен 
да обича жена си и да се старае да я направи щастлива; и когато те си живеят така 
помежду си, както Христос и невестата Му църквата (Еф. 5:23-33), колко блажени 
са! Срав. с бел. на 1Тим. 2:11; 1Кор. 7:15,16; 1Пет. 3:1-6. 

Ст. 6. Думата целомъдрен обема всяка Християнска добродетел; т.е., ако 
някой момък наистина притежава това качество в Християнския му смисъл, той ще 
има всичко друго заедно с него. 

Ст. 7,8. Показвай себе си пример. Твърде е важно примерът на 
свещеннослужителя да отговаря на проповядването му. Това най-много се изисква 
от един млад свещеннослужител, който има работа с млади хора. – За да се 
засрами противникът. Противниците ще говорят против нас и нашето учение, 
колкото чисто и добро и да е, както са говорели против Христа и апостолите; но е 
добре да не им се дава повод да сторят това. 

Ст. 9,10. Виж. бел. на 1Тим. 6:1,2. – Да не присвояват чуждо. Верен слуга е 
този, който си върши работата напълно и на радо съце, и не се труди да се ползува 
от нещо без знанието и удобрението на господаря си. В иждивяването на парите на 
господаря си, той внимава да иждивява по-малко, като че са негови пари. Крадецът 
слуга, напротив, скришом краде времето на господаря си като си присвоява това, 
което господарят му не му дава, и краде парите на господаря си като ги употребява 
така щото да печели за себе си от тях. Това той може да стори като взима повече от 
господаря си за каквото е купил, отколкото е платил, или като кара тези от които 
пазарува да му дават бакшиш защото купува от тях. Такъв бакшиш, който слугата 
взима без знанието на господаря си, е също като пари крадени от кисията на 
господаря, защото той трябва да се даде на господаря като нещо, което се пада 
нему. Всички такива неща са омразни пред Божиите очи, и омразата им не се 
намалява от обикновенността им; и когато един християнин слуга попадне под 
такъв обичай, той греши против Бога, нанася осъждение на душата си, и 
обезчестява вярата, която изповядва. 

Ст. 11,12. Божията благодат …. ни учи да се отречем. Мнозина се мъчат 
да умирят съвестите си за злодеянията си като казват, “Хора сме; всеки човек е 
грешник”; и те се надяват, че ще бъдат простени понеже евангелието е благовестие 
на спасение за грешниците. Такива хора съвсем изопачават евангелието, и се мамят 
към вечната си погибел. Истина е, че евангелието принася спасение на грешниците, 
и че спасението се дава по благодат, а не по заслуги за добри дела; но то ни спасява 
чрез благодат, която подновява сърцето, прави го да мрази греха, дава му 
възможност ва надвие изкушение, и така прави вярващия, макар и да е човек, да 
престане от грешни работи и навици, и да живее честно с хората и праведно пред 
Бога. Ако слугата има участие в тая благодат, той няма да бъде крадец или скубач, 
но ще бъде верен. Думите “на всите човеци” ни учат, че тази благодат се дава не 
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само на неколцина, но на всички, даже и на най-лошите; така че и най-нечестивите 
могат чрез нея да останат чисти и святи (гл. 3:4-7). 

Ст. 13. Ожидайки …. славното явление, и пр. Няма нужда да решим дали 
“велик Бог”, означава Бога, сир., Отца, в отличие от Христа, или Христа, който се 
нарича велик Бог и наш Спасител (както старите праворни Отци са поддържали в 
противоположност на Арианците, и както повечето от най-добрите днешни учени 
по Гръцки език приемат); заото както и да го разтълкуваме, този стих 
свидетелстува неуспоримо, че Христос е Божествен. Кой друг освен единоравния и 
единовечен Син може да участвува в проявлението на славата на онова велико 
Същество, което е нащ Бог и чрез Христа наш Спасител? Божията слава ще се 
открие когато Христос дойде, чрез когото Бог ще съди света (Д.А. 17:31); и 
невидимия Отец ще стане видим във въплътения Син, който ще се яви като 
праведен Съдия и Цар в славата на властта и величието си, посред страховете и 
радостите на последния ден (2Сол. 1:7-10; Мт. 25:31-46; Отк. 20:11,12). Това е 
главната цел на надеждата на християнина; и това всички истинни вярващи очакват 
ревностн (2Пет. 3:11-14) Уверението в наближаването на този ден е голямо 
подбуждение за нас да си изпълняваме длъжностите (1Кор. 15:58; 1Тим. 6:14). Ние 
не знаем колко близо до нас е този ден; защото промеждутъкът между смъртта ни и 
него може да ни се види да е само един час или една минута. Апостол Павел се 
вижда да не взима под внимание промеждутъка между смъртта и последното 
възкресение и съд; и може да е истина, че безтелесният дух не ще чувствува 
времето както ние го чувстваме сега. Заради това трябва “да очакваме” този ден, 
както Петър казва, и “да бързаме” към него като, че е твърде наблизо, т.е., трябва 
да го имаме за същинска действителност, и да се обхождаме както подобава като го 
имаме постоянно пред вид. 

Ст. 14. Който даде Себе Си за нас. Христос доброволно се жертва за нас; 
той даде себе си жертва от безкрайна любов (1Йн. 3:16; Евр. 10:5-9). Чрез това 
самопожертвувание за изкупуване на грешните, той може да ги избави (Евр. 9:12) и 
да очисти всички, които спаси. Това е спасение: избавление от проклятието на 
Божия нарушен закон и от властта на греха. Тези две неща всякога отиват наедно. – 
Люде290 за Свое притежание. Истинните Християни са избрани люде Христови, 
защото, като станат Негови, те стават чистосърдечни, любители на всичко добро, 
ревностно избягват всяко зло, и правят само добро. Светът ги усмива и мрази, 
защото добротата им прави беззаконниците да се чувствуват осъдени. Виж. Йн. 
5:18,19; 1Йн. 3:1-13. 

Ст. 15. Виж. бел. на 1Тим. 4:11,12; 2Тим. 4:2. 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
Ст. 1,2. Да се покоряват. Критяните били склонни да бъдат буйни; а 

особенно евреите него време са имали нужда от заповедта и поучението, които 
Павел дава тука, и е дал по-напълно в Рим. 13:1-7; виж. бел. там. Духът на 
евангелието е противен на всяко злословие и крамолничество, и е дух на кротост и 
тишина (Мт. 7:12). 
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Ст. 3. И ние някога бяхме, и пр. Християните трябва да бъдат по-търпеливи 
към тези които не са християни, и към взаимните си недостатъци, като помнят 
какви са били сами те едно време, и какво Божията благодат е сторила за тях. 
Апостолът смята и себе си между злите характери, които описва тука. Срав. с бел. 
на 1Тим. 1:15. – Бяхме омразни, и се мразехме един друг. Такъв е човешкия 
характер, както се доказва от цялата история. Грехът разделя и отстранява; 
евангелието на любовта съединява. 

Ст. 4-6. Когато се яви благостта, и пр. Тези стихове хубаво изразяват на 
кратко евангелския план на спасение. Първобитно планът е скроен от любовта 
Божия и състраданието божие за грешните и изгубените. Бог става Спасител във 
възлюбления си Син Христос, Който е дар на любовта Му, за да направи 
умилостивение за греховете ни, и да примири човека с Бога. Това примирение 
между Бога и грешниците не става чрез добрите им дела, но иде само от милостта и 
спасителната Му благодат. Спасинеите става чрез духовно обновление, което се 
постига с действието на св. Дух, и се дава от Христа като милостив и благодатен 
дар на тия, които съзнават нуждата си, търсят го от Христа, и го приемат с 
покаяние и вяра, като се напълно уповават на него. – Окъпването, сиреч, 
новорождението291. Кръщението на Йоан Кръстител се нарича в Мк. 1:4, 
“кръщение на покаяние за прощаване на греховете”. Това не ще каже, че 
кращението само по себе си е било покаяние, или че произвеждало покаяние. Не е 
истина, че който се кръщавал се покайвал чрез кръщението; но истинно значение е, 
че кръщението било знак на покаяние, и се давало на тези които бидейки разкаяни, 
са искали с него да означат, или да изкажат пред хората, разкаянието си. Не може 
да се каже точно, че изречението “окъпване на възраждането” се отнася за 
кръщението като Християнски обред; това може просто да значи измиване на 
възраждане, което е духовно очищение, както измиване с вода е телесно очищение. 
Но ако го разберем, че се отнася за кръщението, то не значи, че самото кръщение е 
възраждане, или че произвежда възраждане. Християнското кръщение има същото 
отношение към възраждането, което Йоановото кръщение е имало към покаянието; 
то е знак на възраждане, както другото е било знак на покаяние, и е външно видимо 
вероизповедание. Понякога знакът или белегът се казва вместо нещото, което той 
означава. Така, например, Исус попитал заради Йоановото кръщение: “От небето 
ли бе или от човеците?” (Мт. 21:25) т.е., Йоановото проповядване, че покаяние е 
потребно, и кръщаването му в знак на покаяние, имаше ли божественна власт, или 
човешка? Така и Християнското кръщение понякога се споменава като да означава 
вяра и покаяние, които само ни доставят духовно благословение, както в Гал. 3:27, 
където кръщение означава изповядване на вяра, за която говори в 26-и и в 
предишните стихове. Върху този предмет виж. бел. на Рим. 4:11, 6:3,4; 1Пет. 3:21. 
Спасените с окъпване на възраждането са се кръщавали, когато са били възрастни 
хора; и те са имали вяра, покаяние, и възраждане преди кръщението си. Виж. Д.А. 
8:37, 2:38, 9:18, 10:47. Кръщението за тях било белег, а не средство, за очищение на 
душата от грях. 

Ст. 6,7. Изобилно, - достатъчно за най-голямата нужда на кой да е грешник. 
– Оправдани. Виж. бел. на Як. 2:21-25; Рим. 3:24-26. – Според надеждата, 
наследници. Виж. бел. на Рим. 5:2, 8:17; Тит 1:2 
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Ст. 8. Вярно. Виж. бел. на 1Тим. 1:15. Апостолът настоява да проповядва 
Тит учението на спасение напълно и ясно, тъй щото да накара всички вярващи да 
се покоряват на евангелието във всичко. –Слово, - това слово, което е казано в 
предишните стихове. – Добри дела, - всички дела на благодеяние, благочестие, 
правда, и послушание на всичко, което Бог изисква. Тези неща са необходими като 
доказателства, че са наследници на вечен живот, и като всячески полезни на 
хората. Виж. бел. на Рим. 5:11. 

Ст. 9. Виж. бел. на 1Тим. 1:4; Тит 1:10. – Глупавите разисквания за работи, 
които нямат никаква важност, и които препятствуват на Християнска вяра и живот, 
са твърде обикновенни и твърде вредни. Разумните християни трябва да ги 
избягват. 

Ст. 10,11. Човек, който е раздорник292, означава този човек, който се труди 
да съсипе единството на църквата ако членовете й не искат да го последват като 
свой водач. Диотреф е добър пример на такъв човек (3Йн. ст. 9,10). Такива хора 
лесно стават учители на лъжливо учение, и са въобще готови да се противят на 
разумни старания за преуспяването на истинен духовен живот, и да се впущат в 
глупави и вредни способи да управляват църковните работи. Те са надъхани с дух 
на надуто самооблощение, и с неразумна, разпалена ревност без кротост и 
самовъздържанност. След като прилични старания да се вразумят излязат 
безплодни, най- доброто нещо е да се оттегли човек от тях, но така както се казва в 
2Сол. 3:15. – От само себе си е осъден. Той съзнава греха си, и съвестта му го 
осъжда; или това ако не се сбъдне, поведението му е толкова противно на 
евангелието, че той сам доставя основа за осъждението си, и нямаме нужда да го 
осъждаме чрез хорско свидетелство. 

Ст. 12. Артема. Не знаем нищо повече за Артема от това, което се загатва 
тука, че е бил полезен работник за евангелието. Тихик се споменава другаде като 
човек, когото Павел искал да прати в Ефес. Никопол е бил град в Епир. Виж. 
Въведение. 

Ст. 13. Зина. Също така и той се споменава само тука. Той и Аполос били 
тогава в Крит, и са щели да тръгнат за някъде, вероятно за да проповядват. Право е 
било за Тит да им помогне до колкото може. 

Ст. 14. Нашите, - нашите съвярващи, или нашите похристиянчени братя. 
Павел е най-много желаел да правят те добри дела, и да не забравят да правят 
благодеяния, като помагат на тези, които са работели за Христа. 

Ст. 15. Които са с мене. Не можем да определим точно кои сътрудници и 
приятели са били с Павел, когато той писал това Послание. – Благодат. Това обема 
всякакъв вид благословение. 

 
----------------------------------------------- 

 
 

Добре казва Лутер: “Нека това Послание ни поучи две неща – вяра и любов, 
или да приемаме благодеяния от Бога и да даваме благодеяния на ближните си. 
Цялото Св. Писание настоява върху тези две неща, и едното не може да съществува 
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без другото. Вярата възбужда любов, а любовта увеличава вярата. Какво нещо по-
очарователно от тези думи може да се каже на една грешна, смутена съвест?”. 

 
----------------------------------------------- 

 
 
 
 

Посланието на апостол Павел до Филимон 
 

--------------- 
 

Въведение 
 

 
Това послание е твърде кратко; но има такива качества, които го правят 

твърде драгоценно, - една от най-скъпоценните останки, които са достигнали до 
нас от Християнската древност. 

То е било писано през първия Павлов затвор в Рим в год. 63 след Р.Х., или в 
първата част на год. 64, и е било изпратено в същото време, когато са били 
изпратени Посланията до Ефесяните, Колосяните, и, може би, Филипяните. 
Филимон живял в Колос, което се познава от това, че Онисим, робът му, се казва да 
“е от вас” в Посланието до Колосяните (4:9). Той се вижда да е бил деятелен 
християнин, похристиянчен от трудовете на апостола, и твърде обикнат от него. 

Причината, която накарала Павел да пише Посланието била да се моли за 
Онисим, който бил избягал от господаря си, и може даже да го е бил ограбил, и 
който, когато бил в Рим, попаднал под влиянието на Павловата проповед, и така се 
похристиянчил. Като станал ново създание в Христа (2Кор. 5:17), той поискал да се 
върне при господаря си, и да му стане верен Християнски слуга. Апостолът на 
драго сърце би го задържал при себе си, като човек, който можеше да бъде полезен 
нему и на евангелското дело в Рим; но той го считал за своя длъжност да насърчи 
Онисим да се върне при господаря си; и понеже се канел да прати Тихик в Ефес 
(Еф. 6:21,22), и Колос (Кол. 4:7), вероятно, за да занесе на тези църкви Посланията 
им, той изпратил Онисим с него (Кол. 4:9), като му дал това писмо за Филимон, с 
което той моли Филимон да приеме благодушно избягалия си роб. Според закона, 
господарят е имал право да накаже виновния си роб най-жестоко. Онисим бил 
повредил и обидил господаря си твърде много. Не знаем що за човек е бил 
Филимон, или какво може да е мислил, че трябва да стори на Онисим като пример 
на другите му роби. Вероятно е, че Онисим се е страхувал от страшно наказание, 
макар господарят му и да бил християнин. За това Павел писал на Филимон с 
голямо изкуство и нежност, и го молил да не се гневи на роба си, но да го приеме 
добродушно, и да се обхожда с него като с Християнски брат. Без да каже ни дума 
за политическия и обществен въпрос за робството, което тогава съществувало в 
Римската държава, той полага началото, че всичките хора са братя, понеже са чада 
Божии, изкупени с кръвта на Христа, която претопява веригите на роба в огъня на 
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Християнска любов. Няма съмнение, че това писмо до Филимон си постигнало 
целта. Според едно старо предание, Онисим бил освободен, и станал епископ или 
пастир на църквата в Берия в Македония, и най-накрая умрял като мъченик в Рим. 

 
----------------------------------------------- 

 
 

Тълкувание 
 

Ст. 1-3. Павел, затворник293 за Христа Исуса. В поздравлението Павел не 
нарича себе си, както обикновенно прави в Посланията си, апостол, но с чудесно 
изкуство и нежност се представя като узник или затворник христов, и сътрудник на 
Филимон в слугуване на небесния им господар. – И брат Тимотей. Тимотей се 
споменава с него в поздравлението на Посланието до Колосяните (и в други 
Послания също така), което е било изпратено в същото време. – Апфия е била 
вероятно Филимоновата жена. – Архип. В посланието до Колосяните на Архип се 
казва: “Внимавай на служението, което си приел в Господа, да го изпълниш”, от 
което, и от факта, че той тука се нарича “споднижник наш”, се заключава, че той е 
бил презвитер. Поздравлението в тези стихове се вижда да е било отправено до 
тези, които са живяли в дома на Филимон. Архип може да е седял у дома му. – 
Твоята домашна църква, - дружината Християни, които са имали обичай да се 
събират там. Църквата в Колос нямала църковно здание или храм, където всички 
християни биха могли да се съберат. Виж. бел. на Рим. 16:5. – Благодат. Павел 
никога не употребява класическата форма на поздравление, която в Д.А. 23:26, е 
преведена поздравление. Тя се употребява, обаче, от Яков (Д.А. 15:23; Як. 1:1). 
Павел може да е мислил, че тази форма не може да изрази Християнската идея, 
както думите благодат и мир, които той употребява, я изразяват. 

Ст. 4-7. Благодаря на моя Бог, и пр. Тези стихове изразяват висока похвала 
на Филимон като ревностен и благочестив християнин. Това не е ласкателство, но 
истина; и е превъзходно въведение в главната цел на Посланието. Макар и да е бил 
затворен и вързан за един войник, апостолът не преставал постоянно да се моли и 
да благодари. Молитва и благодарение трябва всякога да вървят заедно (Фил. 4:6). 
Той тъй също споменавал в молитвите си частни приятели и църкви, и въздавал 
благодарение за всичките плодове, които виждал в тях. – Любов и за вярата. Вяра 
в Христа произвежда добро съразмерно до колкото е съединена с любов, и 
плодовете й за добро стават познати. – Сърцата, - на Гръцки черва, също както и в 
ст. 12. Павел често употребява тази дума да означи седалището на любовта. Виж. 
на Гръцки, 2Кор. 6:12, 7:15; Фил. 1:8, 2:1; Кол. 3:12. 

Ст. 8,9. Предпочитам да те моля. Такава власт, каквато е имал право да 
упражни като апостол и служител Христов, и да изиска поведение подобаващо на 
един християнин, той на иска да я упражни, но се обляга само на въззванието, 
което прави на Филимоновата любов. Той говори като “Павел”, - име, което трябва 
да е звучало сладко в ушите на Филимон, който го е обичал и почитал като апостол 
Христов и като причина на похристиянчването си и на надеждата си за вечен 
живот. Освен това, той представя просбата си като просба на човек прегърбен от 
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“старост” и страдания за Христа. Павел вероятно не е бил повече от 60 години; но 
трудовете и страданията му са били такива, че са го омаломощили, и той се 
чуствува, че е старец с единия крак в гроба. И най-после, той се представя като 
“затворник”294 на Христа Исуса”, за утешението, на когото Филимон би бил готов 
наверно да стори всичко, което може. 

Ст. 10-12. Моето чадо Онисима. Колкото и да бил разнгевен на роба си 
Онисим, можал ли е Филимон да бъде разгневен на един, който бил Павлово чадо! 
“Недей го гледа като нищо и никакъв роб злодей, но гледай го какъв е сега, мое 
духовно чадо, съвсем променен по характер, потребен и на мене и на тебе. Приеми 
го, прочее, като че приемаш мене, моята собственна плът, - като един, когото аз 
нежно обичам, и за когото сърцето ми милее където и да отиде”. – Пращам, - не 
насила, но вероятно по негово собственно желание, или по доброволното му 
съгласие дадено по съвета на апостола. 

Ст. 13,14. Да го задържа …. да ми слугува. Каква служба Онисим е можал 
да извърши за Павел, не знаем. Ако съдим от начина, по който апостолът загатва за 
него в Кол. 4:9, можем да заключим, че той е бил способен човек. Мнозина такива 
способни човеци са били държани в робство. – Окови за благовестието295, - 
оковите ми поради евангелието. – Твоята добрина, т.е., чрез Онисима. 

Ст. 15. Може би за това. Божието намерение в злината на Онисима е било 
като намерението Му спрямо Йосиф, когото братята му продадоха д бъде роб в 
Египет (Бит. 45:5-8, 50:19-21). – За да го имаш за винаги, - като притежание от 
много по-голяма стойност в този и в бъдещия живот. 

Ст. 16. Не …. слуга296, но …. брат. Един прост роб не струва много нещо; 
но един брат в Христа е от неуценима стойност. Ако Филимон го приеме не като 
роб, но като брат в Христа, и му даде телесна свобода, и го почита и обича като 
свободен човек, той ще спечели много и материално и още повече духовно. 

Ст. 17-19. Съдружник, - не само приятел и сътрудник, но участник във 
вярата и надеждата на евангелието. Като отъждествява себе си с Онисима, той 
прави най-силно въззвание на Филимоновата Християнска любов. – И ако те е в 
нещо онеправдал297. Някои предполагат, че Онисим бил откраднал нещо си от 
господаря си, или бил сторил някоя друга злина. Може да е така; но избягването му 
е било неправда и грешка, и апостолът може да загатва тука само за това. Каквато 
пакост и да имало, павел иска да се мине на негова сметка, и той ще я заплати. 
Павел въобще не е пишел саморъчно Посланията си; но това писмо той го е писал 
сам, и това показва с какво присърце той е гледал на работата. – Да ти не кажа, и 
пр. Филимон е дължал на апостола запознаването си с Христа и спасението на 
душата си. За това апостолът казва, “Аз Павел, комуто ти дължиш себе си и всичко 
което имаш, се обзалагам с подписа си да ти наваксам щото си изгубил”. 

Ст. 20,21. Да! брате, нека, и пр. Нищо не би могло да бъде по-нежно и по-
трогателно за Филимоновото сърце от тези думи. 
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Ст. 22. Приготви ми стая298. Макар и да бил в затвор, апостолът очаквал да 
бъде пуснат наскоро (Фил. 1:25, 2:24). Той имал намерение да посети Мала Азия. 
Вероятно той успял да изпълни намерението си. Виж. Въведение на 2Тим. 
промяната на единственото число в множественно показва, че Павел е имал на ум и 
други, които заедно с Филимон се молили. 

Ст. 23-25. Поздравяват те, и пр. Същите лица, с едно изключение, се 
споменават и в Кол. 4:10-14. – Епафрас е бил вероятно основателят на Колоската 
църква (Кол. 1:7), тъй като Павел не е бивал в Колос (Кол. 2:1). Макар и да бил 
родом от Колос и да живеел там, Филимон може да се е срещнал с Павел в Ефес 
или някъде другаде, и да е бил похристиянчен от него. Епафрас бил сега затворен 
заедно с Павел в Рим. Виж. бел. на 2Тим. 4:9-12. 

 
---------------------------------------------- 

 
 

Това писмо до Филимон показва, че от една страна, Павел, като частно лице, 
не искал да се противи на гражданското управление, и да воюва против едно 
узаконено гражданско право, като проповядва, че робството е незаконно; но, от 
друга страна, той прогласява начала, които неизбежно го подкопават и събарят. 
Евангелието говори на сърцето; и когато се приспособи както трябва, то 
тихосъбаря всеки обичай и всяка система на неправда и жестокост. Когато всеки 
господар се отнася към роба си както Филимон се отнесъл към Онисим, робството 
трябва да пропадне. Виж. бел. на 1Кор. 7:21. 

Историята на Онисим е поразителен пример на силата на Божията благодат, 
и на особенността на Божието Провидение. Той бил като блудният син в притчата 
(Лк. 15:11-20), който потънал в дълбока окаяност, но бил избавен по един чудесен 
начин. Като не се подложил на доброто влияние на Християнския дом на господаря 
си, той избягал, и отишъл в Рим, където между окаянни и нечестиви поганци се 
намирал в безнадежно положение. Но в Рим той, така или иначе, достига до затвора 
където един затворник в окови проповядва за любовта и правдата Божия. Това 
разбужда съвестта му, осмилява сърцето му, и спасява душата му. В Христа робът 
става наистина свободен; и той, който бил нищо и никакъв, става твърде полезен. – 
Служителите на евангелието може да повехват в тъмници и окови; но самото 
евангелие не може да се върже. 

 
--------------------------------------------------- 

 
 
Павловият пример на благодарение Богу за благодеяния дадени на другите 

(ст. 4-7), е добро обяснение на несебелюбив и благодетелен дух, който всеки 
християнин трябва да обработва. Когато човек може, без завист и с благодарно 
сърце, да гледа на доброто дадено на другите, той се е наистина поучил от Христа. 
Всеки християнин трябва да се моли за всеки друг християнин и да го обича, не 
само с думи, но и на дело. Такива молитви, като Павловата, за приятели по име, и 
за частни църкви, са най-приятни на Бога, и най-полезни за хората. 
                                                           
298 Цгр. “Приготвяй ми обиталище” 
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Посланието (на апостол Павел) до Евреите 
 

--------------- 
 

Въведение 
 
 

I. 
 

Важност и характер на Посланието. 
 

Ако разберем добре важността и характера на Посланието до Евреите, ние 
ще се убедим, че то е боговдъхновенно и неизбежно нужно за допълнение на Св. 
Писание. То е като мост, който свързва старата наредба с новата. То е като звено 
или брънка в една верига. Ако го премахнем, ще скъсаме връзката. Без него 
Еврейският читател от първото столетие, или, може би, от кое да е столетие, трудно 
би могъл да премина от една наредба на друга; защото никое друго съчинение в 
Новия Завет не излага така напълно и ясно отношението между обредния закон и 
евангелието. 

Това Послание, следователно, е твърде много спомогнало за завоеванията на 
напредващата истина; то е съсипало много заблуждения. Това Послание се е 
употребявало най-много от всяка друга част на Св. Писание, за да се обори 
постоянната наклонност на хората да търсят спасение във формалности и обреди, 
вместо да го търсят в нашия велик и съвършен Първосвещенник, който се е 
възнесъл на небето, и е единственият съвършен Богочовек Спасител. Това 
Послание показва, че той е не само велик Спасител, или велик между спасителите, 
но единственият велик Спасител, или велик между спасителите, но единственият 
Спасител, единственият, който може да ни сближи с Бога, да ни отвори небето, 
единственото същество, което може да ни премахне греховете и ни даде вечен 
живот. То ни показва, че Той е единственото същество, което може да ни смили 
както трябва да бъдем смилени, което ни обича както трябва да бъдем обичани. 
Всяка друга надежда за спасение, която се отряга на човешко свещенници, или на 
човеци светии, или на ангели, или на външни обреди или вътрешни опитности, се 
помита тука като слама, и само Христос си остава като твърда канара на спасението 
ни. 

Това Послание има за предмет божественния Христос, Христос който е 
понесъл греховете ни, Христос съвършенния наш съчувствител, Христос приятел 
на грешниците, Христос на небето наш Ходатай, Христос във всичкия си славен 
характер. Той е толкова по-близо до нас от кой да е друг щото всеки друг ходатай е 
ненужен; той е толкова по-близо до Бога от кой да е друг щото всеки друг е повече 
от ненужен, който дохожда между нас и него. В изучаването на това Послание, ние 
изучаваме най-важния и най-сърцетрогателния предмет, този предмет, в който 
ангели биха желали да се взрат. 
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II. 

 
Боговдъхновение. 

 
В разни векове е имало наистина съмнения за боговдъхновенността на това 

Послание. Но ако го разгледаме внимателно, ще видим, че тези съмнения почиват 
върху нездрави основи. Най-старите Християнски писатели припознават 
Посланието до Евреите да е част от Св. Писание, макар и да не е напълно известно 
кой го е писал. 

Климент, един от първите пастири на църквата в Рим, в едно писмо до 
църквата в Коринт, писано около 96г. след Р.Х. (няколко години преди смъртта на 
апостол Йоан), привежда няколко места от Посланието до Евреите като част от Св. 
Писание, наистина въобще без оговорка, но веднъж с оговорката “Писано е”. 

Юстин Мъченик, около 140г. след Р.Х., в разговора си с Трифон казва за 
Исуса Христа, “Той е който, по чинът на Мелхиседек, е цар Салимски и вечен 
свещенник на Всевишния”, което очевидно е приведено от Евр. 7:1. На друго едно 
място той казва, че Исус се нарича Посланник. Единственото място в Новия Завет 
където той се нарича така е Евр. 3:1. 

Евсевий в своята Църковна История привежда Пантен, който в 180г. след 
Р.Х. бил управител на Християнското училище в Александрия, и разяснявал защо 
Павел не си е турил името на Посланието до Евреите, като казвал, че “понеже 
нашия Господ бил изпратен от Всевишния посланник на Евреите, Павел, бидейки 
апостол на езичниците, от скромност не си написал името като пратеник на 
евреите”. Не е нужно да се занимаваме с доказателството на Пантен. Този 
откъслек от Пантен показва две неща: първо, че Пантен е припознавал Посланието 
до Евреите да е произведение на апостол Павел; и, второ, че други някои са се 
двоумели да го приемат, защото не носило името на апостола. 

Климент Александрийски, Пантеновият наследник, изразил мнение, че 
Павел бил писал Посланието до Евреите на Еврейски, а Лука го превел на Гръцки; 
заради това, казва той, то има същия стил, който се среща в Деяния на Апостолите, 
и Павел блогоразумно се отказал да си постави името, да не би да възбуди 
предразсъдък у някои от читателите. 

Ориген, който наследил Климент в управлението на Александрийското 
училище, и е живял около 220г. след Р.Х., казва в едно от тълкуванията си на това 
Послание, “Стилът е по-съобразен с Гръцкия начин на изразяване (отколкото 
стилът на Павел). Аз съм на мнение, че мислите са мисли на апостола, а начинът на 
изразяване и съчинението мязат на тези на човек, който е писал възпоминания или 
разяснения на думите на учителя си. Ако, прочее, някоя църква го счита за Павлово 
Послание, тя заслужава похвала за това; защото не е без причина дето старите 
човеци (или, човеците от първия период) са ни го предали като Павлово Послание. 
Колкото се касае до въпроса кой е написал Посланието, Бог само знае това наверно. 
Някои от старите казват, че го е написал Климен, който станал епископ на 
Римляните; а други казват, че е бил Лука, който писал Евангелието и Деянията”. 
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Сирийският превод на Новия Завет, който е бил направен рано във второто 
столетие, съдържа Посланието до Евреите; а това показва, че преводачите са го 
считали за боговдъхновенна книга. 

Съборът свикан в Антиохия около 264г. след Р.Х., изпратил писмо, в което 
се привеждат места от Посланието до Евреите, като от произведение на апостол 
Павел. Яков Нисибиский епископ (около 325г. след Р.Х.), и ученикът му Ефрем 
Сирийски, привеждат това Послание; и Ефрем без колебание го приписва на 
апостол Павел. Същото прави и Евсевий църковният историк (323г. след Р.Х.), 
макар и да казва, че някои си, особенно в Рим, са се съмнявали в това. Други 
забележителни писатели от четвърти век, като Епифаний, Василий, Григорий 
Назиянски, Теодор Моспуестийский, и Йоан Златоуст на Изток, и Иларий, 
Амбросий, Йероним, и Руфин на Запад, явно припознават това Посла за апостолско 
авторитетно. От тогава насам то си е запазило мястото между каноничните книги, и 
се намира във всяко копие на Новия Завет, било на Гръцки или в преводите. 

 
 

III. 
 

Кой го е писал. 
 

Пред вид на гореказаното, въпросът за кой е съчинителят на това Послание 
губи доста важността си. Но този въпрос е интересен, и заслужава да кажем 
няколко думи за него. Имало е много съмнение и препиране върху тази точка. В 
Славянското и Ново-Българското Св. Писание то се казва, че е произведение на 
апостол Павел. Стари предания също така го приписват на него; но в по-късно 
време се е породило голямо съмнение за това. По разни причини, някои са го 
приписвали на Варнава, или Климент, или Лука, или други. Една последна теория, 
приета от мнозина забележителни хора, го приписва на Аполос; и за това мнение 
има някои доста добри причини, които ще изложим по-долу. 

Едно от главните доказателства против мнението, че Павел го е съчинил се 
намира в казаното в гл. 2:3, където писателят говори като да е приел евангелието 
посредственно, чрез проповядването на апостолите, а не направо от Христа. Но в 
Гал. 1:11-24, Павел силно утвърждава, че е приел евангелието направо от Христа, а 
не от някого другиго, нито даже от апостолите. Трябва да признаем, че е доста 
чудно, че великият апостол на езичниците в това Послание оставя незабележено 
чудесното откровение дадено нему от Христа, и великата поръчка, която той 
получил направо от Него, и казва за евангелието, че “начна да се говори от 
Господа, и потвърди се нам чрез тези, които бяха го чули”. Това, обаче, не е 
окончателно доказателство; защото, като е нямал причина да говори за своето си 
особенно призвание, той може тука да говори за християните въобще, и да 
употребява нам за християните в него време, а не за себе си. 

Друго едно доказателство е голямата разлика на стилът в това Послание от 
стила на Павловите Послания. Това доказателство е твърде силно. Стилът до 
толкова се различава от стила на Посланията, които се знаят, че са Павлови, че от 
рано още учените мъже са били принудени да разяснят по някои особенни причини 
тази разлика, като са предполагали, че Павел е съчинителят на Посланието. Макар 
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учението и да е Павлово, Гръцкият език, който се употребява е много по-изящен, 
стойт на езика и течението на думите толкова различен, че е, вероятно, доста 
неразумно да считаме Посланието, поне в настоящият му вид, за пряко дело на 
Павел. Някои са предполагали, че Павел го бил писал най-напред на Еврейски, а 
после е било преведено на Гръцки, и този превод ние сега имаме. Това е старо 
мнение у тълкувателите; но се счита за неприемливо, защото Посланието няма 
онези белези, които всеки превод има. Освен това, всичките му приводи от Стария 
Завет са взети от превода на Седемдесетте. Макар да е било писано най-напред на 
Еврейски, по-за вярване е, че приводите в превода щяха да бъдат съобразни с 
Еврейския текст. 

Други пък са предполагали, че Посланието е било писано от устните 
съобщения на Павел, но че писарят, като бил твърде добре образован човек, като 
Аполос, изказал мислите по свой си стил и език, и така ни е изложил мислите на 
Павел със стила на (например) Аполос. Това е възможно; но тогава се поражда 
въпросът, Кой е истинският съчинител? Или може ли да се каже, че единият или 
другият от двамата е единственият съчинител? Освен това, езикът е толкова 
свободен е текущ, щото мъчно може да се предположи, че е бил писан под такова 
ограничение, каквото естественно би придружило написването на мислите на 
някого другиго. Ако някой друг освен Павел е писал това Послание, твърде 
разумно би било да предположим, че той е бил Аполос; и някои учени мъже го 
приписват нему. Понеже той има наистина най-доброто притезание да е бил 
съчинителят му освен Павел, добре би било да изложим основанието, на което това 
мнение почива. Най-добре ще сторим ако кажем какво Алфорд, отличен Английски 
тълкувател, казва за това: 

“Няма съмнение”, казва той, “че съчинителят на това Послание е бил 
евреин. Също така е вярно, че той е бил човек с изящно образование и вещ в 
риторическо изкуство, защото това Послание е пълно с изящни риторически 
свойства. Той е бил човек с хубаво Гръцко образование, което става явно от 
изящността на Гръцкия му стил. Вижда се да е бил запознат с писанията на Филон 
Александрийски (понеже езикословните свидетелства са толкова много и 
поразителни, че не можем да ги считаме, че са произлезли просто случайно), макар 
и да не се вплита във философствуващите му и мистични наклонности. Заради 
това, твърде е вероятно, че е бил родом от Александрия. Като поучител, той е 
заемал високо и независимо място, макар и да не е принадлежал в числото на 
онези, които били приели евангелието направо от Господа. Той много се 
различавал от Павел в начина, по който представял евангелието; и при всичко това, 
във основна точка е бил съвършенно съгласен с него. Той е бил дълбоко вещ в 
Стария Завет, и е имал тъкмо силата да проникне и извлече по-дълбокия смисъл на 
Старо-Заветните писания, и е можал с голяма сила да убеди евреите”. Всички тези 
изисквани качества на автора на това Послание се изпълняват в Аполос. Ако някой 
писател би се наел да изкаже в една или две кратки фрази всичките качества, които 
се изискват за авторството на Посланието до Евреите, не му трябва да стори друго 
нищо освен да напише фразите, които се намират в Д.А. 18:24-28. Но било че е 
било писано оп Павел на еврейски, или по негова диктовка на гръцки, или че той е 
съобщил същественната му част, а изложението е направил някой друг надарен с 
дарбите на непогрешимия Дух, ние можем да кажем това, че мъчно е да си 
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помислим, че това Послание е било писано независимо от влиянието на апостол 
Павел. Влиянието му в Посланието е толкова силно, щото, ако той не го е писал, 
принудени сме почти да предположим, че то трябва да е било поне дело на някой 
негов тесен приятел или ученик. 

 
 

IV. 
 

От къде, кому, и кога е било писано? 
 

Доста голяма тайна покриват тези въпроси. Някои мислят, че Посланието е 
било писано от Рим; и в доказателство на мненията си и двете страни привеждат 
думите в гл. 13:24, “Поздравяват ви които са от Италия”. Други предполагат, че е 
било писано от Кесария, където Павел стоял затворен дълго време. Други мислят, 
че е било отправено до евреите в Юдея, а други казват до Юдеите в Александрия. 
Надписано е до евреите; но е трудно да кажем до кои евреи. 

Относно времето кога е било писано, става явно от съдържанието на 
Посланието, че е било писано преди разрушението на Ерусалим, което се случи в 
год. 70 след Р.Х. Ако разгледаме такива места като гл. 8:4 и 13:10, става явно, че 
Храмът още е стоял, и Еврейските обреди са още следвали, когато тези думи са 
били писани. Ако всичко това да е било престанало, ако Храмът да е бил съсипан 
наравно със земята, и народът разпилян, това вероятно щеше да се спомене в това 
Послание, което говори доста много за такива работи. То е било вероятно писано 
между год. 60 и 70; някои казват в 63, а други в 68. 

 
 

V. 
 

Съдържание. 
 

Без да разискваме повече тези въпроси, ние ще разгледаме съдържанието на 
Посланието. Целта на автора е да покаже възвишението на Христа като Спасител 
на света; да изложи старата наредба в истинската й светлина, не като противна на 
Христа, но като негова сянка; и, с посочването на тези неща, да основе вярата на 
Евреите християни върху истинна основа. Главният предмет е възвишението на 
Христа, велекия Ходатай, над всички други, и на Новия Завет над Стария. 

 
 

Част I. 
 

Възвишението на Христа като Пророк и Цар. 
 

Отдел I. Син Божий е по-голям от всички пророци и ангели; следователно, 
словото му е по-важно. 
1. Великото Откровение, и великия Откровител299 Христос (гл. 1:1-4). 

                                                           
299 Или “Откривател”, бел. ред 
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2. Разликата между Сина и ангелите се доказва от Св. Писание (ст. 5-14). 
3. Предупреждение против занемарение на важното съобщение дадено чрез 
Христа (гл. 2:1-4). 
Отдел II. Положението на Христа като Началник на спасението ни. 
1. Христовото усмирение, без да бъде унижение за Него, е възвишение на 
човека (гл. 2:5-13). 
2. Въчеловечението на Христа го прави подходящ да изпълни делото си като 
човешки Спасител (ст. 14-18). 
3. Христос е по-велик от Мойсей (гл. 3:1-6). 
4. Предупреждение против неверие и коравосърдечие извлечено от този 
предмет (ст. 7-19). 
5. Божието упокоение, което може да се придобие или изгуби (гл. 4:1-11). 
6. Силата на Божието слово е подбуждение към послушание (ст. 12,13). 

 
 

Част II. 
 

Христос, Великия Първосвещеник. 
 

Отдел I. Христовите отличителни черти като Пъросвещеник. 
1. Преминаването му на небето като наш постоянен Ходатай ни дава 
причина да имаме твърдо упокоение (гл. 4:14-16). 
2. Христос е Първосвещеник, който съчувствува с нас (гл. 5:1-3). 
3. Христос е богопризван и послушен (ст. 4-10). 
Отдел II. Христос, Свещенически Цар по чина на Мелхиседек. 
1. Встъпителни забележки: 

а) Гадение за дето са изостанали назад в знание (гл. 5:11-гл.6:3). 
б) Безнадежно състояние на тези, които приемат и злоупотребяват 

благодатното влияние на Християнството (ст. 4-8) 
в) Състоянието на Християните Евреи е още надежно (ст. 9-12). 
г) Неизменимостта на обещанието изисква непоколебимост на вяра 

(ст. 13-20). 
 2. Сравнително достойнство на Мелхиседек и Левий (гл. 7:1-10). 

3. Обредно и привременно естество на Левитското свещенство, и трайността 
на Христовото свещенство: 

а) Свещенството на Аароновия дом е било емблематично и 
привременно (ст. 11-19). 

б) Христовото свещенство потвърдено с клетва (ст. 20-22). 
в) Съпоставяне на променяемото свещенство с непроменяемото (ст. 

23-25). 
4. Съвършенството на Христа, като наш Първосвещеник, в Неговото лице и 
дело (ст. 26-28). 

  Отдел III. Превъзходство на Христовото служение. 
 1. Христос служи в истинното небесно светилище (гл. 8:1-5). 

2. Христос е служител на по-върховен завет (ст. 6-13). 
3. Христовото служение сравнено със служението на скинията (гл. 9:1-14). 
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4. Христовата кръв е необходима за учреждението на този завет (ст. 15-23). 
 5. Христовата вседостатъчна жертва (ст. 24-28). 

6. Постоянното повторение на обредни жертви показва, че те не могат да 
отнемат грехове (гл. 10:1-4). 
7. Грехът се е премахнал веднъж за винаги чрез Христовата жертва (ст. 5-
18). 

 
 

Част III. 
 

Практическо приспособление на предидущите учения във вид на увещания, 
предупреждения, и насърчения. 

 
Отдел I. Увещания за постоянност. 
1. По причина на величието на Християнските преимуества (гл. 10:19-25). 
2. По причина на ужасното наказание на тези, които своеволно пренебрегват 
Христа и тъпчат кръвта му (ст. 26-31). 
3. Като помнят предишните си страдания Христа ради (ст. 32-34). 
4. Защото голяма е бъдещата награда, която ще придобием с търпение (ст. 
35-39). 
Отдел II. Съветва ги да имат вяра, търпение, и предпазване. 
1. Примери на вяра в Стария Завет (гл. 11). 
2. Тези примери, а най-вече примерът на Христа, ни подбуждат да имаме 
дръзновение и вяра (гл. 12:1-4). 
3. Насърчение от Божиите отечески наказания (ст. 5-12). 
4. Внимателност на Християнски дух и поведение, особенно относно 
вероотстъпничество (ст. 13-17). 
5. Той придава още повече сила на тези неща като сравнява преимуществата 
на християнството с ужасите на закона (ст. 18-24). 
6. Предупреждения против отхвърляне на Христовите думи (ст. 25-29). 
Отдел III. Свършек. 
1. Размесени увещания и повторения (гл. 13:1-18). 
2. Прощални думи и поздравления (ст. 19-25). 
 

--------------------------------------------- 
 
 

Тълкувание 
 

Ст. 1. Бог …. говори300. Естественно е за Бога Твореца да говори на 
разумното си създание. Защо човек да бъде надарен със способност и желание да 
знае Бога, и при все това да не му се даде такова познание за Него? Още по-
естественно е за Бога Отца да говори на чадата си. – Много пъти и с много 
начини. Ние навярно бихме очаквали Бог да даде откровение на хората; но кога и 
                                                           
300 В Цгр. стихът е по-различен “Бог, който много пъти и с много начини говори в старо време на 
нашите отци чрез пророците, в тези последни дни говори нам чрез Сина” 
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по кой начин да стори това остава на Божията премъдрост да го реши. Ние можем 
само да кажем, че Той ще го даде по такъв начин, който би бил подходящ за 
естеството на човека. Може да има много начини: цялата Библия можеше да ни се 
изпрати от небето по някой ангел; тя можеше да се даде от Синайската планина с 
гръм и светкавица, т.е., нейните истини и поучения; но къде щеше да се дене тогава 
дългата и твърде поучителна история, която Библията съдържа за отношенията на 
Бога спрямо людете Му, - за опитността на добрите хора във всеки век? 
Действително, онова беблейско учение, което е свързано с библейска история е 
най-драгоценно за поучение на хората, защото те се научават, разбират, и 
чувствуват много по-лесно чрез приказки и опитности нежели чрез просто 
изложение на поучения и повторения на увещания. Опитността на миналото 
придава повече сила даже на Божиите учения и наставления. Но понеже има разни 
умове, които трябва да се повлияят, естественно е и истината да се представи под 
разни видове. За това ние я намираме не само в история, но и във вид на 
първообразни сенки, в свещенни песни, в притчи, в иносказания (алегории). Св. 
Писание е тъй разнообразно както е и светът с разните си видове цветя и плодове. 
Библията е нещо, което е растяло постоянно; истината е почнала да се говори на 
падналия човек преди той да напусне Едемския рай, като му било обещано, че ще 
дойде Спасител. От тогава насетне тя се е говорила от време на време от пророци и 
във видения, според както са изисквали обстоятелствата. Бог е говорил чрез Енох, 
Ной, и други до времето на Мойсей, когато думите започнали да се записват тъй 
щото да се запазят тези неща, които са били нужни за бъдещите поколения. Няма 
съмнение, че много е било отковено, което не се е запазило като част от Св. 
Писание, понеже не е било нужно за бъдещите векове. Но от време на време 
Боговдъхновенни мъже са прибавяли по нещо на Стария Завет, докато се е 
завършил. След това, дошло великото откровение чрез Сина Божий, последвано от 
историята распространението на царството му между народите, и от писма до 
старите църкви; и най-накрая се дава един изглед на безкрайното бъдеще в 
Откровението. По този начен Свещенната Книга се е допълнила. И колко трудно е, 
че тази книга, писана от толкова разни хора в толкова различни обстоятелства, 
събрана в разтояние на толкова векове, се съгласява във всичките си части, и 
съставлява една съвършенна духовна система! Само този факт е достатъчен да 
покаже божественното й потекло. Ако да беше просто човешко произведение, тя 
щеше да е пълна с противоречия. Очевидно е, че когато пророците говорели, Бог е 
говорил чрез тях: авторът е Бог, но каналите на съобщенията са много, - пророци 
надъхани от Св. Дух. Думата пророци обема всички, които са говорили по Божие 
вдъхновение. – В тези последни дни, - дни на новата наредба. Думата често се 
употребява така в Стария Завет, и вероятно обема целия период в новата наредба от 
въплъщението на Христос до края на света. Виж. бел. на гл. 9:26, “свърщването на 
вековете”. – Чрез сина. Това е най-великото дело в историята; и придобива повече 
и повече важност с време и колкото повече се изучава. Чрез кого е говорил Бог, 
кому, какво, и кога, - тези са предмети твърде интересни. Той е говорил чрез Сина 
Си, Който е едно с Него по величие и слава. Той е говорил на грешници в един 
загинал свят, - говорил е по най-трогателен начин чрез снизхождението, 
страданията, и смъртта на Сина Си, - говорил е думи на съжаление, любов, и вечно 
спасение. Единствената трудност, която намираме в този начин на откровение, е че 
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любовта, която то показва е свър-разумна. Но това възражение ли е? Не е ли, 
напротив, това което е най-богоподобаващо, дето едно толкова велико Същество 
благоволява да люби толкова едно такова окаяно и слабо творение като човека? 
Това е най-важното откровине, което е било направено, или, по-право да речем, то 
е върхът на откровенията. 

Ст. 2. Постави. Това е човешки начин на говорене; действително той не се е 
нуждаел от никакво поставяне или назначение, но като се явил на хората, той 
повидимому бил, така да речем поставен или назначен. – Наследник на всичко. 
Първородният син става господар на бащините си имущества; така е и с Христа. 
Виж. Йн. 16:15. Това показва, че той е равен с Бога. – Чрез Когото и направи 
световете301. Йеова, действащия Бог, Творецът, Бог на завета, е Синът. До колкото 
се касае до нас и света, нашия Бог ни се явява главно чрез Христа. Бог Всемогъщия 
Отец без това проявление не е до толкова достъпен за нас колкото любовта му го 
подбужда да бъде. Светът обема всякакви кръгове и видове на съществуване, 
земно, небесно, вещественно, духовно, - всемирния чин и наредба. 

Ст. 3. Сияние на Неговата слава, - както светлината е сияние на слънцето. 
Бог сияе пред човешките очи в Христа; божеството свети в человечеството. 
Христос е точен образ на Бога впечатен на человечеството, както образ на восък 
или глина е точният отпечатък на печата, който го е направил. Всичко, което може 
да се покаже от божиите съвършенства в човечеството се вижда в Христа, - 
Божията милост, любов, святост, и сила; “в него обитава телесно всичката пълнота 
на божеството” (Кол. 2:9). – И държейки302 всичко, и пр. Силата, която поддържа 
и движи към целта й цялата наредба на вселената е еднаква със силата, която ни е 
дала съществуване, т.е., син божий. Тя е силата на словото му, - “Със словото 
Господне станаха небесата, и с диханието на устата му всичкото им войнство” (Пс. 
33:6). Той е казал – “Да бъде светлина”, и стана светлина. То е същото слово, 
което и сега още управлява светове, и което управляваше бесове и разярени морета, 
когато Той живееше на земята. – След като извърши [чрез Себе Си] очищение 
на греховете303. Никое по-долно същество не би могло да очисти греховете ни. 
Понеже грях ще рече бунт против безконечнаго Бога, и незачитане на закона, явно 
е че само Законодателят, или някой равен с Него, би могъл да предприеме да 
премахне престъплението. Кой може да се наеме да навакса сторената пакост? 
Надменно би било за някое създадено същество да каже на Бога, “Остави грешника 
свободен; аз ще възобновя честта на закона Ти; аз ще претърпя наказанието и 
премахна греха”. Нито пък Бог би наложил на някого наказанието на другиго, 
освен ако той сам поиска това. Заради това, който вземе мястото на грешника 
трябва да стори това доброволно. Христос Синът, и Той само, е можал да изпълни 
тези две условия; и той ги е изпълнил. “В това е любовта!”. Създателят и 
законодателят чрез себе си, чрез мъките си, е понесъл проклятието на грешника. 
Ето човека! Ето Бога! Ето Умилостивителя за греха! – Отдясно, - място на най-
голяма чест, благоволение, и сила. Христос претърпя унижение, за да отвори път за 
изкуплението на човека; той се възвиси, за да може да доизкара делото на 
изкуплението. И унижението и възвишението са еднакво нужни, - унижение на 

                                                           
301 Цгр. “чрез когото и светът направи” 
302 Цгр. “държи” 
303 Цгр. “греховете ни” 

 225



божественност, възвишение на человещина. Той се унижи, за да пострада; той се 
възвиси, за да владее. И така той е напълно Спасител. 

Ст. 4. Толкова по-горен от ангелите, и пр. Колко различен е Христос от 
всички пророци и ангели! Евреите бяха съвършенно излъгани, когато казаха за 
него, че “велик пророк” се е появил. Ако да бяха го нарекли ангел, даже ангел 
Гавриил, те пак щяха да бъдат съвършенно излъгани; защото никой пророк или 
ангел не е Спасител на човеците, - никой от тях не е Син Божий, или сияние на 
славата на Отца, или Емануил – Бог с нас. В качеството си на Единороден Син, 
Христос притежава име, на което никой от тях не може да притезава без 
богохулство. Ангелите са пратеници, следователно слуги; и Христос се смири и пое 
на себе си такъв характер като пратеник на човеците. 

Тези истини съдържат голямо насърчение за всичките люде Божии, и за 
неговата църква в земните й борби. Господ, Творецът на всичко, Управителят на 
народи и събития, е Господ и приятел на всеки вярващ. Ние сме също така 
сънаследници с него ако наистина сме негови люде (Рим. 8:17). Той е станал наш 
брат; в него и с него ние ще се наслаждаваме на всичко това, на което 
небесконечни същества могат да се наслаждават. 

Твърде е важно да се впечати силно върху вярващите истинният характер на 
Христа; те трябва да почувствуват божественното Му величие, да не би да посмеят 
да турят друг някой ходатай на мястото Му; те трябва да почувствуват колко нежен 
е Той и колко близо до човека, тъй щото да не пожелаят да турят другиго някого на 
мястото Му, нито да се мъчат по някой непрям път да се приближат до Него. 
Тогава всички други ходатаи ще станат излишни. Като чувствуваме това, ние 
навярно ще слушаме с уважение думите на Тогова, Който “е говорил както никога 
човек не е говорил”, и ще благославяме Бога, че ни е говорил чрез Сина си. 

Ст. 5. Ти си Мой Син. Това е приведено от Пс. 2:7, който Псалом, без 
съмнение, е Месиянски, и представлява яростното противене на земни царе и 
народи против установеното в света владичество на Сина Божий. Тяхната ярост и 
мнимо тържество достигнаха върха си, когато Господ на Славата биде умъртвен 
като злодеец; но наскоро след това, “по Духът на святост, чрез възкресение от 
мъртвите откри се във всичка сила Син Божий”. Царят е бил “поставен на святата 
планина Сион”, и езичниците му “били дадени за наследие”. Можем твърде 
естественно да отнесем обявлението, “Аз днес те родих”, на възкресението на 
Христа, когато, според гореприведените думи, той “се откри във всичка сила Син 
Божий” (Рим. 1:4), когато той напълно се показа на вселенната като Син Божий, 
който е победил най-силният враг, смъртта. И Павел приспособява това изречение 
на възкресението в Д.А. 13:33. И в Отк. 1:5, Той се нарича “първородният от 
мъртвите”, защото има предимство във възкресението и във всичко друго. Виж. 
Кол. 1:18. 

Тука ние виждаме голяма разлика между Сина и всички създадени 
същества. Такъв език не се употребява за някой ангел, макар че названието “синове 
Божии”, се отдава на ангели и на човеци в Св. Писание. (Виж. Бит. 6:2; Йов 38:7; 
Йн. 1:12). Но названието Син Божий, както означение на второто лице на Св. 
Троица, се неизречимо различава от това по значение, както в изречението 
приведено от Пс. 2, и в онова в последния стих на същия Псалом, “Целувайте 
Синът, за да се не разгневи, и погинете в пътът, когато се разпали малко неговата 
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ярост”, - който съвет се дава на земните царе и владетели. Той е толкова различен 
от всички ангели и човеци щото той е Господ и Творец на всички, а те са твари; той 
е обожаемият, а те обожателите. – Аз ще Му бъда Отец, и пр. Тези думи, които са 
приведени от 2Цар. 7:14, първоначално се отнасят на Соломон, както връзката на 
мисълта явно показва. Как тогава писателят на Посланието до Евреите ги отнася на 
Месия? Отговорът на това е, че Соломон беше първообраз на Месия, както е бил и 
сам Давид. С първообраз трябва да разберем лице или нещо, което има не само 
случайна прилика с означеното лице или нещо, но нарочна прилика, постепенно 
раскривана в Божието усмотрение, тъй щото имена, названия, и свойства, които се 
отдават на първообраза биха можли еднакво, или даже по-прилично, да се отдадът 
на противопървообраза, т.е., на означаваното лице или нещо. В Ез. 27:25 Месия се 
нарича Давид (т.е., възлюблен). Понеже това предсказание, че Давид в последните 
дни ще владее над Божиите люде, е било писано повече от 400 години след смъртта 
на Давид, Есеевия Син, всеки набожен читател явно ще разбере, че тука се говори 
за Месия, великия Давидов Син. Така и тука Соломон (миролюбивият цар), когото 
Бог избрал да съгради храма, нарочно се е оприличил на Месия, който щеше да 
съгради духовния храм; и особенното благоволение и покровителство, което се 
подразбира в обещанието, “Аз ще му бъда Отец, и той ще ми бъде Син”, не 
принадлежи само на Соломон, но още по-прилично и в по-висока смисъл на 
великия му потомък, Исуса, Божия Син. 

Това е което може да се каже в оправдание на приспособението на това 
обещание на Месия. Сега нека кажем нещо и за сравнението между него и 
ангелите. Не ще съмнение, че в общ смисъл можем да наречем всичките Божии 
разумни творения негови чада. “Синове Божий”, споменати в Йов 38:7, са били без 
съмнение ангели. Но никой ангел частно не се нарича “син Божий” в Св. Писание. 
Ангелите се представят като Божии верни слуги, които са готови с ревност да му 
изпълняват заповедите; но никой от нях не се нарича Негов син. Така в гл. 3:5,6, 
нашия Господ се сравнява с Мойсей, който “бе верен …. като слуга”, поставен над 
Божия дом, “а Христос като Син”. 

Ст. 6. А когато пък въвежда Първородния във вселената. Христос е 
Първородния. Негово е първородството и предимството над всички. Въвеждането 
му във вселената се тълкува различно. Някои казват, че трябва да се чете, “Когато 
пак ще въведе, и пр.”; и те го отнасят на Христовото второ пришествие, което ще 
стане. Други го отнасят на въвеждане или обявление на света. Ангели и всяко 
създание, разбира се, ще се поклонят на Христос, когато той се яви в облаците на 
небето; но не ни се вижда естественно да се говори за второто му пришествие като 
въвеждане в света. По-добре е, прочее, да го разберем, че се отнася за 
въплъщението му. – “И поклонете се Нему, всички Божии ангели". Ние 
естественно разбираме това да е приведено от някъде, и трябва да го търсим в 
Стария Завет; но то не се намира там. Преводът на Седемдесетте наистина има 
думите (само, че най-добрите текстове казват синове вместо ангели), вместени във 
Вт. 32:43; но никой от другите стари преводи не подкрепя това. “Поклонете му се, 
всички богове” (в Пс. 97:7) има доста отдалечена мисъл; и не може да се счита, че 
приведеното тука е взето от там. Освен това, ако приемем, че то е приведено от 
това място на този Псалом, трудно може да се докаже, че първата част на стиха, 
“Когато въвежда първородния на вселената”, се приспособява на това. 
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Най-доброто разрешение на трудността може да се намери ако 
предположим, че последната част е приведена от някоя Християнска свещенна 
песен, и, следователно, естественно се отнася за Христовото рождение и за 
почитанието, което му са отдали ангелите, които както знаем, с радост 
приветствували и обявили идването му в света. За други примери на вероятни 
приводи от Християнски свещенни песни, виж. бел. на Еф. 5:14 и 1Тим. 3:16. 

Ст. 7. Който прави ангелите Си силни като ветрове, И служителите Си 
като огнен пламък304.  Това е приведено от Пс. 104:4. То може да се преведе, 
“прави пратениците си ветрове, и слугите си пламик огнен”. Значението му 
вероятно е, че Бог прави ангелите си като ветрове и огневе, бързи и силни в 
изпълнението на волята Му; но при все това, те са само слуги, и не трябва да се 
обожават като Сина. 

Ст. 8,9. А за Сина казва, и пр. Това е приведено от Пс. 45:6. Месия, “Цар на 
царете и Господ на Господарите”, е без съмнение предмет на този Псалом, а 
царицата му е Църквата; и приспособяването на думите, “Твоят престол, Боже, и 
пр.”, на Месия, прямо доказва божеството му. Като си припомним, че Син Божий е 
наистина небесен и земен Цар, не е чудно, че тези думи се отдават на Него. Ако 
разгледаме някои други места в Стария Завет, като, например, Ис. 9:6,7, ще видим 
колко добре те се съгласяват с това относно божеството на Месия. – Боже, Твоят 
Бог, т.е., Боже Сине, твоят Бог – Отец, и пр. – Елей (Цгр.)305. - масло или миро, с 
което един цар се помазваше. – Съучастници (Цгр.)306, т.е., други помазаници, 
като царе, свещенници, или пророци. 

Ст. 10-12. Ти, Господи, и пр. Това е приведено от Пс. 102:25-27. Ако четем 
този Псалом и разберем силата му, лесно ще го разберем, че той е изражение на 
страждущий, заробен Израилянин, който се утешава с надежда за един Месия, 
когото като дойде определеното време, Господ ще възтане и помилва Сион, когато 
той “ще се яви в славата си” (колко приспособимо е това на Христовото 
появяване!), когато той ще чуе “въздишането на затворените, за да освободи 
осъдените на смърт, за да възвестяват в Сион името на Господа, и хвалата му в 
Ерусалим”, - а после се утешава с мисълта, че Сионския Цар ще пребъдва за 
винаги, че “синовете на рабите Му ще се населяват, и семето им ще се утвърди 
пред Него”.  

Можем да считаме приспособлението на това място на Месия, че се 
основава на авторитета на боговдъхновенния апостол. Той точно е разбрал 
значението на Псалома, и добре е употребил този привод; и нямало е съмнение, че 
и читателите му ще го признаят за справедливо приспособление. Само този привод, 
приспособен на Христа, достатъчно показва, че тази книга ни поучава, че той е 
божествен. За кого другиго може да се каже, че е “основал земята”, или че делото 
на твоите ръце са небесата”? И с какъв величествен език се излага тука вечността 
му, и непроменяемостта му! Слънца ще прегорят, и небесата ще се свият и скътат 
като някоя стара дреха или книга; но Той ще пребивава во веки! 

                                                           
304 Цгр. “който прави ангелите си духове, и слугите си пламик огнен” 
305 Вместо РИ: “миро” 
306 Вместо РИ: “събратя” 
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Христовото божество се доказва тука от имената, които му се дават, и от 
делата Му, - Той е Създател, Вседържител, и пр. – от свойствата, които му 
принадлежат, и от поклонението, което му се отдава. 

Ст. 13. Седи отдясно Ми, и пр. Ангелите са мъдри и добри (1Цар. 29:9; 
2Цар. 14:18-20); те са войнство Господне (3Цар. 22:19; 2Лет. 18:18; 4Цар. 6:17); те 
са около престола на Йеова (Йов 1:6; Пс. 89:8); те са силни (Пс. 103:20). Но Месия 
заема място различно от тяхното. Той е отдясно на Божията сила и величие. Това е 
взето от Пс. 110, където Давид, като говори за Месия, го нарича “Господ мой”, 
макар и да е знаел, че той щеше да бъде негов син (Мт. 22:44). 

Ст. 14. Служебни духове, т.е., слуги. Слугуването им на наследниците на 
спасение не показва, че те са по-долни от хората, но че те слугуват Богу със 
служението си на хората. И ако техният Господар е слугулал на хора, щото им е 
даже умил краката, защо и ангелите да не слугуват? Не ще съмнение, че те го 
считат за голямо преимущество да слугуват даже и на най-слабите от нас, които 
техният Господар е обичал толкова. По кой начин ни слугуват, това ние не можем 
всякога да знаем; без съмнение, те стоят около нас във време на опасност, 
защитават ни и ни ръководят често пъти без да усещаме това, и, може би, 
действуват върху умовете ни за добро, както Сатана и ангелите му десйствуват за 
зло. 

 Ако знаем, че има зли духове, които работят в света, можем да се радваме 
като знаем, че има и добри духове. И така, макар че трябва да се уповаваме само на 
Бога, и на Него само да се молим, ние можем да се утешаваме с мисълта, че 
Всемогъщия има безбройни ангели служители, които на радо сърце ни любезно 
слугуват като на чада на Бога, Когото те обожават, и наследници на вечния живот и 
вечната слава, на които те се наслаждават. Макар и да са много по-силни от нас, те 
не очакват и не изискват от нас да им се молим или покланяме, както и ние не 
изискваме и не очакваме поклонение от малки деца. 

Когато Йоан, преодолян от блясъка на ангела, който му показал нещата, за 
които ни разказва в книгата Откровение, се канел да коленичи отпреде му и да му 
се поклони, ангелът казал, “Внимавай да не сториш това; защото аз съм съслужител 
твой, …. поклони се на Бога” (Отк. 22:9). Поклонение и молитва трябва да се прави 
на Този, Който безкрайно се различава от ангелите по сила и слава. Ние можем и 
трябва да се покланяме на Христа: когато беше тука на земята, той никога не е 
смъмрял някого, който му се е покланял (Мт. 28:9; Йн. 20:28; Мт. 9:18, 14:33, 
15:25). 

 
---------------------------------------------- 

 
Всичко, което се е казало в първата глава за достойнството на Син Божий, 

който ни говори сега, се употребява да ни накара да внимаваме на думите му и да 
ги слушаме. Характерът на Великия Откровител307 изисква от нас да слушаме с 
ревност и почитание, каквото Той ни казва. Това увещание е било много нужно за 
Християните Евреи, и е нужно и за нас. 

Ст. 1. Туй, което сме чули, - нещата, които Христос ни е открил и които се 
касаят до Христа, - Евангелието, средоточната слава, на което е Христос Синът, 
                                                           
307 Или “откривател”, този който открива Отца, дава откровение – Бел. ред. 
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който сам е дошъл между хората да ги запознае с начина на спасение. – Да не би да 
го изгубим, - буквално, да не се подплъзнем без да го уловим, както кораб можеше 
да се подплъзне през становището си и се отвлича от течението, или както някой 
човек в някое течение се изплъзва невнимателно от мястото, където може да му се 
даде помощ и спасение, и се завлича в погибел. Мнозина в този залисан и лъстив 
живот се изплъзват от надеждата на спасение в Христа и погиват като се вдават в 
очарованията на света, в страха от гонение или друго някое страдание, в тъгите на 
живота, във враждата на сърцето против това, което Христос изисква, в ленност, и 
др. Всяка една от тези причини е в хиляди и хиляди случаи средство на погубление 
на души. 

Ст. 2. Словото, изговорено чрез ангели. Вижда се да е преобладавала 
между евреите идеята, че ангели са участвували в даването на закона, защото 
писателите на Новия Завет споменават това като общоприета идея. Така, например, 
Стефан казва, “Вие, които приехте законът чрез служението на ангели, и го не 
удържахте” (Д.А. 7:53); а Павел пише в Гал. 3:19, “Той закон вчинен бе чрез 
ангелите с ръката на един ходатай”. В Мойсеевите думи намираме загатване, че 
десетки хиляди ангели са присъствували при даването на закона (Вт. 33:2). Не 
знаем какво са вършили ангелите при даването на закона; не ще бъде неразумно 
ако предположим, че те може да са били средството чрез, което голяма част от 
закона е била съобщена на Мойсей и Аарон, само че не можем да предположим 
това за Десетте Заповеди, които са били дадени направо от Бога. Ние трябва да 
правим разлика между другите ангели и Ангела на Завета, т.е., Син Божий, който 
често се явявал. Виж. Бит. 16:9; Съд. 13:9,22; Бит. 18:1,2,22; Д.А. 7:35; Ис. 63:9. –
Отплата308. Колко жестока е била под закона заплатата за престъпление можем да 
видим от случая на Надав и Авиуд, които погинали защото принесли чужд огън 
(Лев. 10:1), и от убиването с камъни или изгарянето на онези, които са правели 
такива престъпления като прелюбодейство, допитване до запитвачи на зли духове, 
и разни други престъпления. Виж. Чис. 15:30,31. 

Ст. 3. То как ще избегнем ние …. Спасение. Колкото по-голяма е 
светлината, толкова по-голямо ще бъде осъждението на непослушните. Ниневия 
щеше да се разруши ако жителите й да не бяха послушали проповедта на Йона. 
Колко по-голямо ще бъде наказанието на тези, които не слушат казаното от 
изпратените от небето ангели, а още повече от Самия Син Божий! Това велико 
спасение, когато го глоупотребим, става причина за по-голямо осъждение. Именно 
защото такова едно спасение ни се предлага, загубата му става страшна. Когато 
никакво спасение не е било обявено, хората са имали право да питат, “Как ще се 
спасим?”. В такъв случай, единствената надежда, която бихме могли да имаме е, че 
някои ще се спасят; но когато спасението е било обявено и пренебрегнато, как 
могат тези, които го пренебрегват да избегнат? Средството за избягване се 
отхвърля. Особенно, когато такова велико спасение се обявява от такъв велик 
Спасител, с такива големи изявления на любов, с такива големи предварителни 
приготовления – от грехопадението до идването на Христа, свързани с такива 
големи изявления на божественна сила и слава, - спасение от такива големи 
престъпления и наказание, - когато това спасение се пренебрегне, как можем да се 
надяваме за друго някое спасение? Ако отхвърлим и презрем Сина Божий, кой друг 
                                                           
308 Цгр. “заплата” 
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ще се наеме да ни избави? Нищо друго не ни остава освен съд и огнен гняв. Думите 
оставим в нерадение заслужават да се забележат. Не е нужно да има някой големи 
външни грухове, за да си съсипе душата, като, например, убийство, 
прелюбодейство, лъжа, кражба; просто нерадение или небрежение може да направи 
това; неправене нищо навярно погубва душата. Този, който е опасно болен ще умре 
ако е просто небрежлив; този, който се намира в някоя къща, която гори ще изгори 
ако само си лежи без грижа в леглото, - няма нужда да скокне в огъня. Който не се 
труди да работи, той ще осиромашее без да се мъчи да си съсипе имането. 
Грешниците са вече загубени; ако те не радеят, те ще загинат вечно. – Се потвърди 
между нас. Някои считат това за неоспоримо доказателство, че това послание не е 
било писано от Павел, защото в Гал. 1:11,12, Павел изрично казва, че бил приел 
евангелието направо от Христа чрез откровение, а не от другите апостоли. Но това 
не е заключително свидетелство, защото писателят може да загатва тука с 
местоимението нам, не за себе си, но за живущите тогава християни, които почти 
всички трябва да са били приели евангелието от апостолите, а не от самия Христос. 
Виж. бел. върху този предмет във Въведението. 

Ст. 4. Като му свидетелствуваше и Бог, и пр. Сам Христос дойде да донесе 
добрата вест; и първо Той сам, а после апостолите му изкараха на яве и потвърдиха 
с неоспорими доказателства цялата истина за спасение чрез Него. Силата Божия е 
тъй напълно засвидетелствувала истината изказана от Христа и апостолите му 
щото вероятно нищо повече – като, например, преместване на планини, глас на 
гръмотевици, или Христовото слизане от кръста и умъртвяване на враговете му – 
би могло да има по-голямо влияние. Наистина, какви по-чудесни работи биха 
могли да станат? Той не слезе от кръста, но въстана от мъртвите; Бог не премести 
планини пред очите на множеството, но той потърси земята и помрачи слънцето. 
Ако всичките чудеса, които Бог направил чрез Христа и апостолите му не можаха 
да убедят онези, които видяха тези чудеса, нищо не би могло да ги убеди. 
Знамение, или чудо, което служи да потвърди някое съобщение от Бога, се 
предполага да е нещо, което сам Бог може да направи. Не можем наистина да си 
въобразим знамения по-свойственни на Божията сила от знаменията извършени за 
потвърждение на евангелието “Раздаванията на Светия Дух”, чрез които те 
говореха с езици, и др., тъй също доказваха истинността на евангелието. Бог 
показал тези знамения и раздал тези чудотворни сили по волята и премъдростта си; 
и не ще съмнение, че той е избрал по-умно средствата за доказателство, отколкото 
хората биха могли да ги изберат. Тези, които искат някой особен вид доказателство 
нямаше да се задоволят с него ако им се дадеше. 

Това е важно предупреждение на всинца ни; и можем да разберем колко 
подходящо е било да възбуди умовете на онези Евреи-Християни, на които е било 
отправен 

Има и друга важна точка, която трябва да отбележим тука. Този писател 
споменава чудесата направени от Христос и апостолите му като работи 
общоизвестни; а това е положително доказателство на историческата им истина. 
Това, което писателят казва тук униожава всичките теории на безверници, които 
поддържат, че тези чудеса са баснословни приказки, израснали с време и 
въображение от някои обикновенни лица и дела. Защото тука имаме един автор, 
който пише преди разрушението на Ерусалимския храм на тези, между които 
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Христос и учениците му са били живели и действували, и казва че тези чудеса са 
неоспорими работи, познати на всекиго, и нямат нужда от доказване. Как би могъл 
той да говори за тях по този начин ако те са били прости басни, а не познати 
факти? 

Ст. 5. Защото не на ангели подчини той бъдещия свят309. Силата на този 
и на следващите стихове се вижда да е тази, - Бъдещия свят, т.е., обновеният под 
евангелската наредба свят, не ще бъде под властта на ангели, но на Богочовека; и 
чрез него людете му ще придобият пак владението си, което са изгубили чрез 
грехопадението. Като се е смирил и станал слаб, незначителен човек, Христос не се 
е унижил, защото с човечеството си той възтържествува над непокорното 
сътворение, както Псалом 8 го представя. По този начин, човечеството се 
възвишава в братство със Син Божий. 

Евреите в старо време вярвали, че разни ангели са били поставени над разни 
народи, и че светът бил разпределен помежду им. Така, например, те си 
предполагали, че “седемдесетте народи”, споменати в Бит. 10 били разделени 
между седемдесет ангели-началници, а само Израил се паднал особенно на Йеова. 
Дири от същата идея се срещат и в Дан. 10:13,20, където началниците на Персия и 
Гърция се споменават като да са ангели. Също така и в Дан. 4:17, наказанието на 
Навуходоносор се казва да е било “по заповед на ангели” (на “стражите” и на 
“святите”). Бъдещата вселена значи “Месиевият свят”, светът под евангелската 
наредба. В този свят, ангелите няма да властвуват, но човечеството в Христа ще 
възтържествува над природата, ще придобие пак главатарството, което е било 
загубено по причина на грехопадението, и даже ще достигне в някои отношения 
по-голямо достойнство от достойнството на ангелите. 

Ст. 6. Някой е засвидетелствувал нейде, - Давид в Псалом 8. Макар човек 
и да е имал естественно право да бъде глава на света, той загубил властта си по 
причина на грехопадението. Когато се разбунтувал против Бога, природата се 
повдигнала против него; животът взел да застрашава от по-долните животни и от 
бури и светкавици, и да става корист на болести, и най-накрая паднал жертва на 
смъртност. Но човечеството в Христа си взима назад всичко, което е било 
изгубено. – Що е човек, и пр. Осмият Псалом съдържа два възгледа относно 
човека, които се съпоставят един с друг, - единия възглед го счита за нищожен, а 
другият го гледа възвисен като глава на света. Последният възглед напълно се е 
срещнал само в един човек от грехопадението насам, именно Исуса. 

Ст. 8. Обаче сега не виждаме още, и пр. Не виждаме човек, че има 
владичеството, което му е обещано в Бит. 1:28, и е описано в Псалом 8; но 
виждаме, че това се е изпълнило в Исуса, съвършенния човек. До когато няма 
надежда, че то ще се изпълни другояче, ние трябва да го считаме, че се е изпълнило 
в него. 

Ст. 9. Малко по-долен. Това може да значи или “за кратко време” или “до 
нейде си”; но и в едното и в другото значение то може по право да се отдаде на 
Исуса. – Увенчан …. поради претърпяната смърт. Това може да се разбере така: 
кръстът му е славата му, унижението му служи да го възвиши. Наградата на кръста 
е венец от слава и чест. Но някои го разбират да значи, “направен малко нещо по-
долен от ангелите, за да пострада смърт”. Може би по-правото значение да е това: 
                                                           
309 Цгр. “Защото не покори на ангелите бъдещата вселена” 
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“венчан със слава и чест, защото пострадал смърт, като бил направен малко нещо 
по-долен от ангелите, за да вкуси, по Богия благодат, смърт за всеки човек”. 
Вкусване смърт ще рече опитване на смърт. Това станало п Божия благодат, защото 
само тая благодат е доставила път на спасение – смъртта на Божия Син, вместо 
смъртта на всички нас. – За всеки човек. Спасение, което смъртта на Христа е 
доставило е достатъчно за всички човеци, и искренно се предлага на всекиго, макар 
и всеки да не го приема. Бог е провъзгласил, “Който иска, нека земе даром водата 
на живота”. Божието предузнание за кой ще приеме и кой не ще приеме не 
отслабва искренността, с която предложението се прави. Никой не може да каже, 
“За мене няма приготвено спасение”. 

Ст. 10. Беше уместно, щото Онзи310, т.е., Бог Който щеше да приведе много 
синове в слава. Понеже вселената била създадена и съществува, за да покаже 
Божиите съвършенства, а най-вече да му достави поприще за неговото 
благоволение, също така, и даже по-особенно, планът на спасение му прави чест, 
му подобава, е план достоен за Бога, защото прави чест на най-великите му 
свойства. – Усъвършенствува чрез страдания, - не нравственно, но служебно 
съвършен, т.е., съвършенно окачествен, подходящ за работата си. Той не можеше 
да бъде това, от което хората се нуждаеха, и което Божий закон изискваше ако той 
да не станеше човек, да не опиташе човешки скърби, и понесеше греховете на 
човека. За това, той е съвършен съчувственник, съвършен умилостивител, 
съвършен във всяко отношение. Това беше чрез страдание, нераделимо от 
грешното състояние на човека; Той пострада, но Той нямаше грях. – 
Начинателя311 на тяхното спасение, - или авторът, т.е., Христос, Неговия Син. 

Ст. 11. Който освещава, и ония, които се освещават, всички са от 
Едного,  т.е., Христос и людете му, които са всички от едно потекло, сир., от един 
Бог, като една фамилия. Вярващите съучаствуват в Христа в нов и освещен и 
прославен живот, както Христос е станал техен съучастник в човешкия им живот 
от мъки и изкушения. И така цялата Божия фамилия заедно с Христа, по-големия 
брат, понеже са претърпели страдание наедно, ще се увенчаят със слава наедно. Но 
кой може достатъчно да хвали и обича този Спасител, който е хвърлил жребието си 
с нас окаянни същества, за да може да промени състоянието ни в състояние на 
синовност и слава в Божията фамилия? – Не се срамува да ги нарича братя. 
Христос не се срамува да ни нарича братя, защото той вижда в нас възвишението, 
което принадлежи на синове Божии; колкото окаяни и да сме, той вижда какво 
можем да станем и ще станем чрез спасение. Това е чудно нещо; можахме да 
очакваме, че Син Божий ще се срамува от нас поради непокорността и развратното 
ни естество; но той не се срамува. От друга страна, не можеше да се очаква, че 
окаяни грешници ще се срамуват от него; но те се срамуват, и нищо не кара 
мнозина от тях да се червят толкова, колкото като си помислят, че светът ще ги 
признае за братя на Исуса Христа! 

Ст. 12. “На братята Си”. Тези думи се намират в Пс. 22:22. Този Псалом 
изобразява страданията на отритнатия Месия, а после радостните следствия от 
страданията Му за изкуплението на людете Му. Давид поставя тези думи в устата 

                                                           
310 Цгр. “Защото подобаваше на тогоз” 
311 Цгр. “началникът” 
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на месия, с които той нарича людете си братя. Не ще съмнение, че тези, на които 
това послание е било отправено са разбирали Псалома по този начин. 

Ст. 13. "Аз на Него ще уповавам"312 и пак: "Ето Аз и децата, които Ми е 
дал Бог". Първият привод е взет от 2Цар. 22:3 (малко нещо изменено от същата 
мисъл, както се вижда в Пс. 18:2), а вторият е взет от Ис. 8:18. Първият се отнасял 
първоначално за Давид, а вторият за Исая. Как става тогава, че писателят на 
Посланието до Евреите ги отнася и двете на Месия? Отговаряме: 

1. Приема обикновенното тълкувание на Евреите, и разсъждава с тях от 
това, което те приемат; или, 

2. Счита Давид и Исая за истински първообрази на Христа. 
Последното ни се вижда да е по-предпочтително мнение. И двамата 

пророкували по един забележителен начин за идващия Спасител. И двамата са 
били извънредно изпълнени с Духа, който ги е въодушевявал и управлявал. И 
опитностите и на двамата са били нарочно направени прилични на неговите, тъй 
щото език, който би описал техните възгледи и чувства би описал и неговите тъй 
също. Апостолът, без съмнение, е знаел че приведените тука думи са се отнасяли 
първоначално за Давид и Исая. Но той се вижда да е считал и двамата тези пророци 
като първообрази на Христа, тъй щото, както Професор М. Стюарт казва, “както 
първообразът се е надявал на Бога, защото имал естество зависимо и човешко, така 
и означеното лице трябва да има също такова естество, за да употреби същия език; 
и както първообразът е имал отношение на родител спрямо чада, които са били 
залог на бъдещи благословения (и следователно, е имал също естество като тях), 
така и означеното лице е имало общност на естество с тези, които са били негови 
духовни чада, и бяха залог, че всичките му обещания ще се изпълнят”. 

И така ние виждаме, че Христос, като се смирил, не се унижил, и че в 
побратимяването му с нас човечеството ни се възвишава в слава и чест в Божията 
фамилия. Христос е станал подходящ за делото Си като Спасител като е приел на 
себе си човешко естество. 

Ст. 14. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и 
Той, подобно на тях, взе участие в същото. Плът и кръв, -двете най-силни 
съставни части на земното ни естество. 

От край до край, Христос, в делото на изкупление, се отждествява с тези, 
които той изкупува, но без грях. Той се е родил от жена, и е бил доен от майчино 
мляко. Той работел и почивал както и другите хора. Той ядял с митари и грешници. 
Той участвал в хорски скърби и мъки. Той съчувствувал с тях в радостите им. Той 
се подчинявал на законите им. Той живял живот като тях, и бил заровен в гроб като 
тях. Който би казал, че Христос не е бил наистина човек като нас, по тяло, ум, и 
душа, поучава едно нещо, което се опровергава от всичките думи и дела на Христа, 
и от всичко, което пророците казват за Него. Ние нямаме по-добро свидетелство за 
нашето си съвършенно човечество, отколкото имаме за Христовото. Еднакво 
противоречи на всичката сила на Св. Писание тови, който отрича божеството на 
Христа. Не можем разумно да отритнем което и да е от тези учения без тъй също да 
отритнем Св. Писание. 

Ако попитаме защо е трябвало Христос да стане равен с тези, които е щял 
да спаси, отговорът е че в ума Божий има сгодност и хубост в това, че 
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умилостивението за грях трябвало да бъде в естеството, което е съгрешило, - че 
божеството е трябвало да се срещне с падналото човечество, - че Небето е трябвало 
да се наведе към земята, за да я спаси. Или, може би, ще бъде по-добре ако кажем, 
че този начин на спасение е бил доброволно изявление на божественна любов, с 
която божественната сила и премъдрост се е спосрещнала. Защо Бог да стане 
човек? Една причина само може да се даде, именно, любовта Му за човека. Ако Бог 
обича толкова много човека щото да поеме отгоре си човешко естество, за да 
повдигне човека до себе си, това, вместо да бъде възражение против плана на 
евангелието, показва го, че е по-богоуподобающ. Възражението, че любовта и 
снизхождението, които се обемат в плана на евангелието са толкова велики щото са 
непонятни или невероятно не е никакво възражение: това е, напротив, силно 
доказателство в негова полза, - то показва божественна любов, която човешкия ум 
не може да побере. Казва се изрично, че превъзхожда всяко знание (Еф. 3:19). – Да 
унищожи чрез смъртта. Смъртта и причинителят й, дяволът, са надвити от 
Христовата смърт. Но “в това е любовта”, защото той се вчеловечи за да може да 
умре. Пророците бяха обявили, че Месия ще победи смъртта (Ис. 25:8; Ос. 13:14; 
Дан. 12:2). Сатана е причинител на грях и смърт; и делата на Сатана ще се 
разрушат. 

Ст. 15. И да избави всички ония, които …. са били подчинени на 
робство. Смърт, привременна и вечна, е наказание за грях; и страхът от смъртта е 
това, което отравя всичкото наслаждение на хората в този живот. Този страх се 
нарича тука робство, - ние сме роби на смъртта, и всякога треперим от 
приближаването на тиранина. Кой ще ни избави от окаяността на този страх? 
Богатство ли, сила ли, лекари ли, или приятели? Колко суетни са всички тези 
средства, за да ни избавят от смърт, - от побойника, който ги тъпче като стрънище! 
“Но благодарение Богу, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос”. 
Но тази победа над смъртта се състои в побеждаване на греха, който е жилото й 
(1Кор. 15:56). Само като се освободим от грешното си състояние ние можем да се 
отървем от този робски страх от смъртта; защото силата й се загубва щом се 
примирим с Бога. Извънмерно за окайване са приготовленията с които мнозина, 
които са прекарали грешен живот, се мъчат да посрещнат мирно смъртта, като 
раздават пари на сиромаси или за религиозни цели, като викат някой свещенник та 
се изповядат и причастят, като че искат с няколко обреди да подкупят вечния 
Съдия и да се отърват от наказание. 

Ст. 16. Защото, наистина, Той не помогна на ангелите, но помогна на 
Авраамовото потомство. В Гръцкия оригинал е казано улавя; а улавя тука значи 
“избавям”, “измъквам”, или “извеждам от опасност”. Добрите ангели нямат нужда 
от спасение, а на падналите ангели не е предложено спасение. Авраамовото 
потомство313 може да означава всички истинни вярващи, или може да се отнася за 
факта, че Христос беше от Авраамовото потомство по плът; но и това е било за 
спасението на другите както и за Авраамовите потомци, така че е все същото. 

Ст. 17. За да бъде милостив и верен първосвещеник. Кой може да бъде 
толкова милостив към страдащите както този, който е пострадал същите неща? То 
е и твърде прилично и твърде утешително, че Христос е пострадал всичко щото 
ние страдаме (освен гризене на съвест). Понеже неговите ранени ръце всякога ще 
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бъдат пред него, той ще помни всичките си мъки тука на земята, и следователно и 
нашите. За да бъде съвършен първосвещенник, е нужно Христос да има нещо друго 
освен достойнство, - достъп до Бога, или божество. Той трябва да бъде близо и до 
човека, - трябва да има човечество. По този начин той представлява нашето 
положение като да е негово: Той знае и чувствува всичко, следователно, той ще 
направи за нас всичко, което ние бихме могли да сторим за себе си ако да имахме 
силата, която той има. – Умилостивение ще рече “прикриване на грях”, тъй щото 
пред очите на Бога всяка причина за гняв ще се премахне. Греховете на вярващите 
се закопават за винаги в гроба Христов, та се не виждат вече. 

Ст. 18. Понеже в това дето …. пострада, и пр.  Христос не само премахва 
следствията на греха относно наказание, но става и съчувствителен приятел на 
тези, които той спасява. Той не само избавя загубената овца от устата на вълка, но 
и нежно я занася у дома й. Така той пренася всичките свои през пустинята на този 
живот. 

Ако има нещо, от което окаянни като нас същества се нуждаят най-много, то 
е да бъдем уверени, че има Приятел, който може достатъчно да съчувствува с нас в 
изкушение, и който е достатъчно силен да ни избави. Ето защо разказът за 
Христовите изкушения е наизказано драгоценен за нас. Всичките страдания на 
живота му от детинство до кръста – обикновенните злощастия на живота, 
нападенията на Сатана, презрението и омразата на народа му, горчивата борба в 
Гетсиманската градина, скърбите на Голгота – всичко това е по-свято и по-сладко 
за нас, колкото по-силно е притеснението на изкушенията, които ни връхлитат. 
Колкото по-дълбоко ние опитваме тези неща, толкова по-добре ние познаваме, че 
Исус е приятел, който може и желае да ни помогне. 

 
------------------------------------------------- 

 
 
След като е доказал, че Христос стои по-горе от пророци и ангели, авторът, 

за да направи още по-силно впечатление върху умовете на тези, на които пише, 
сега прави едно сравнение, с което показва, че Христос стои по-горе от Мойсей, 
който се е почитал с безгранична почест от евреите. Защо Бог скрил гроба на 
Мойсей, ако не е било, че той бил предвидял, че израилтяните, от голямо уважение 
към Мойсей, ще му се кланят на гроба като на светилище? Но тука писателят 
показва, че Мойсей е бил само служител Божий, а наредбата му само сянка на 
Христа. 

Ст. 1. Свети братя314, - в Християнското им призвание, а не като евреи. 
Всички истинни християни са братя, от какъвто народ и да са, и може да се нарекат 
святи, понеже са призвани за святост и се стремят да я постигнат. Освен това, 
понеже са се оправдали чрез Христовата кръв, те вече се считат за святи пред очите 
на Бога. Небесното звание е призвание от небето, призвание за небесна чистота и 
небесно блаженство. – Посланника и първосвещенника на нашето изповедание 
(Цгр.)315. Посланник ще рече “пратеник”. Това име не се дава никъде другаде на 
Христа, но тука е на мястото си, понеже Христос се сравнява с Мойсей, великия 
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пратеник на старата наредба, който е бил пратен в Египет, и пращан няколко пъти 
с поръчения от Бога до Фараона и Израил. И Христос може да се нарече наш 
Пратеник, защото той е бил пратен до нас от небето. Бог изпратил Сина Си, и пр. 
(Йн. 3:17; 1Йн. 4:14, и пр.). Той е бил тъй също и Първосвещеник, който е принесъл 
умилостивение за греховете ни, и по този начин е извършвал службата на Мойсей и 
на Аарон. И тъй Христос е средоточие на нашето изповедание, - върху Него се 
основава вярата ни, и върху Него надеждата ни почива. Него ние изповядваме пред 
света като наш Господ и Водител. Писателят съветва читателите си да разумеят 
характера на този велик Посланник и Първосвещеник, защото това е най-великото 
нещо за сериозно мислене. – Исуса Христа (Цгр.)316. Исус на еврейски значи 
“Спасение на Йеова”. Христос значи “Помазаник”, сир. Цар, или Посвещен317. 

Ст. 2. Който бе верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей в 
целия негов дом. Христос като човек бил поставен на службата си като Ходатай, и 
той верно извършил работата, която Отец му поверил (Йн. 4:34, 17:4). Той “прие 
образ на слуга”, “послушен бе даже до смърт” (Фил. 2:7). Не може да има по-
голяма степен на верност от тази. Относно верност Мойсей и Христос си приличат. 
Мойсей беше твърде кротък, но не беше съвършенно послушен. Негов дом ще рече 
“Божий дом”, защото Бог го поставил. Виж. Чис. 12:7. 

Ст. 3. Понеже Той се удостои със слава толкоз по-голяма от Моисеевата, 
и пр. Макар и да си приличат в някои отношения, Христос и Мойсей огромно се 
различават относно достойнство, - толкова се различават, колкото къща и 
строителят й. От това не трябва да разберем, че Мойсей е къщата, а Христос 
строителят; но трябва да разберем, че Мойсей е слугата на къщата, като да се брои 
част от домът, а Христос е Господарят на целия дом. С “дом” трябва да разберем 
“Мойсеевата наредба”. Скинията, която Мойсей съградил е била особенно жилище 
Божие между людете му: Мойсеевата наредба е била избраното средство, чрез 
което Той се е явил в него време. 

Ст. 4. Защото всяка къща318 се строи от някого, и пр. Всеки дом (или 
наредба) си има своят основател, и повидимому, Мойсей е бил основател на 
старата наредба, а Исус на новата; но действително Бог е основателят и на двете и 
на всичко. И така, Мойсей не е действително основател на наредбата, която той 
уредил; но Исус, в качеството си на Син Божий, е истинският основател на новата 
наредба, и следователно е много по-горен от Мойсей. Старата наредба не е 
действително Мойсеев дом; новата наредба е Исусов дом, и включва Мойсей и 
цялата стара наредба. 

Ст. 5. За да засвидетелствува за онова, и пр. Главната цел на Мойсеевата 
служба била да засвидетелствува за Христа. Виж. Йн. 5:46,47. Това той сторил по 
един косвен начин. Цялата обредна наредба е, както ще видим по-после, 
свидетелство, че човек се нуждае от Спасител; и тази наредба се изпълнява в 
Христа Спасителя. 

Ст. 6. Неговият дом сме ние, ако удържим, и пр. Ние сме Християнската 
църква, вечно здание, ако се покажем, че сме основани на вяра в Христа, ако имаме 
онази свята дързост, която чадата трябва да имат, и се хвалим само с Христа, а не с 
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храмове, обреди, и д.т. Вижда се, че вярващите евреи са били твърде страхливи, и 
са бедствали да отпаднат от вярата си. Толкова трудно им е било да се отцепят от 
стария обреден закон и храмовото служение, на което са били научени, щото не са 
могли да имат смелост да се уловят за Христа дързостно, и да се хвалят с него 
както по-преди се хвалили с Мойсей. От това виждаме, че е било нужно да им се 
говори с такъв език, какъвто се употребява тука. 

Ст. 7-11. Израилтяните в пустинята ожесточили сърцата си и не послушали, 
въпреки всичките чудеса, които Бог направил пред очите им. Това тяхно 
непослушание, и разрушението, което последвало, са били трогателни примери за 
всички, които са дошли след тях. Онова множество възрастни Израилтяни са имали 
големи преимущества; но при все това те всички загинали в пустинята, освен 
двама! Особенно уместно е сравнението на тези, които са отхвърляли Христовите 
поръчки, придружени от всички онези доказателства на божественното му 
послание, с онези непослушни Израилтяни, които ожесточили сърцата си против 
Бога в пустинята. – Както казва Светият Дух, и пр. Св. Дух е автор на всичкото 
Св. Писание, където или от когото и да е писано то. Тези думи са взети от Пс. 
95:7,8, и правят част от увещание да хвалим, обичаме, и слушаме Бога поради 
величието, славата, и благостта му. Това увещание е приспособимо всякога. – 
“Днес”. Днес е всякога времето, когато трябва да слушаме; каквито причини и да 
има някой да не се покорява, - било работа, грижи, къщи, земи, сиромашия, страх 
от повреда, срам, отчаяние по причина на минали грехове, или какви и да са други 
причини, - нито една от тях не може да важи. Всеки човек е длъжен да слуша Бога 
днес. – “Не закоравявайте сърцата си”319. Да ожесточиш сърцето си ще рече да 
искаш да изпълниш волята си, вместо да се подчиниш на Божията воля. Ако някой 
човек ожесточи сърцето си, той сам прави това. Макар и да е казано, че Бог 
ожесточил сърцето на Фараона (Из. 7:3), това значи просто, че Бог оставил Фараона 
да си остане с ожесточеното си сърце, и оттеглил от него онези влияния, които са 
можали да го убедят. – “Преогорчението …. изкушението ….  изпитаха Ме”. 
Всичките тези думи се отнасят за израилтяните, които изкусиха и преогорчиха 
Йеова, като да са опитали търпението му до колко ще трае. Ако това е било 
намерението им, те не биха могли да го изпълнят по-напълно. – “Четиридесет 
години”. Това може да загатва за времето, което се било изминало откакто Христос 
започнал публичното си служение; може да е имало почти четиридесет години 
откакто Исус бил разпнат; или, може би писателят иска да каже – Пазете се, О 
израилтяни! вие сте изкушавали Христа почти четиридесет години, както бащите 
ви са изкусили Бога в пустинята. Пазете се да не ви постигне същата участ, която 
постигна тях, чиито кости сега се търкалят из пустинята. – Възнегодувах, - 
оскърбих се, погнусих се. Никакво име или поколение или образ на религия 
възпира Бога да не се гнуси от тези, чиито сърца се бунтуват против Него. Заветът 
му с Авраам не го възпря да не се погнуси от Израиля и да го отритне. – Всякога се 
заблуждават със сърцата си. През всичките четиридесет години в пустинята, те 
показали с упоритостта си в непослушание, че са били недостойни за упокоението 
на Ханаан. – Така се заклех в гнева Си. Божието заклеване не е нужно, за да 
обвърже него, но за да увери и повлияе човека. Божият гняв не е,както човешкия 
гняв често пъти бива, избухване на страст, но е просто повдигане на праведният му 
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гняв против нечестие. Това, което той каже в гнева си, той после не се кае за него, 
както слабите и непостоянни човеци правят. Казаното от него произлиза от 
безкрайната му мъдрост и правда. Както той обича доброто, така мрази и злото, и 
гневът му се разпалва против него. Това негово ненавиждане на злото е свято, 
както и любовта му за доброто е свята. 

Ст. 12. Внимавайте320. Те се намирали в такава голяма опасност да паднат в 
осъждение, в каквато са били и израилтяните в пустинята. Колко ужасно е било 
осъждението на евреите за дето отхвърлили Христа можем да видим ако 
разгледаме историята на страданията им от разрушението на Ерусалим насам. – 
Нечестиво, невярващо сърце. Причината на всяко непослушание е неверието на 
сърцето. Който има пълно упование в Бога, той ще прави всичко, което Бог му 
заповядва. “Колко окаяно е”, казва един тълкувател, “състоянието на онова 
общество, в което хората не се вярват един друг, - чадата не вярват родителите си, 
и мъжете – жените си. Никой не може да спи през ноща спокойно; всеки се мъчи 
постоянно да измами другиго; всички се намират в състояние на омраза и окаяние. 
Същото е истинно между Бога и човека. Който не вярва Бога, той го счита за 
неприятел. Тези в сърцата на които това неверие се таи имат в себе си източник на 
непослушание спрямо Бога”. – Живия Бог. Живият и истинен Бог, който е същ и 
непроменяем във всяко време и всяка наредба, е този против когото невярващото 
сърце се е всякога бунтувало. Както Бог е същ във всички векове, така е и 
невярващото сърце. Всеки грях е еднакъв по естеството си с греха на израилтяните 
в пустинята, - той е именно неверие. 

Ст. 13. Увещавайте се един друг всеки ден. Увещанието всякога е било 
едно от главните средства за християните да бъдат твърди във вярата си. То е най-
много нужно във време на големи изкушения, като тези които еврейските 
християни са търпели във времето, когато това Послание е било писано. Но този, 
който увещава трябва да се старае щото примерът му да бъде съобразен с 
увещанията му. – Докле още е "днес", - докле времето на изпитание трае, защото 
никой не знае колко кратко то може да бъде. – Да не би някой от вас да се 
закорави321 чрез измамата на греха. Грехът е голям прелъстител. Обикновенно се 
показва, че не е грях, или че е малък грях; и така, “има път, който се вижда прав на 
човека, но краят му е пътища към смърт” (Пр. 16:25). Въобще причината защо 
хората се мислят, че не са големи грешници е, че сърцата им се мамят и са 
безчувственни към състоянието си. Това е което тика хората стъпка по стъпка към 
най-големи пороци по лесният път на самооблощение. 

Ст. 14. Защото ние участвуваме в Христа. Християните са “сънаследници” 
с нашия Господ Исус Христос (Рим. 8:17) в “наследие нетленно, неоскверняемо, и 
неповехващо” (1Пет. 1:4). Но да ли те наверно ще спечелят това наследие зависи от 
верността им до край. 

Ст. 15. Днес, и пр. Приведените от Псалома думи се повтарят, за да се 
придаде още повече сила на увещанието. 

Ст. 16. Защото кои …. преогорчиха,  и пр. Всичките мъже от двадесет 
години нагоре, освен Халев и Исус Навин, преогорчили Бога. Едва ли е за вярване, 
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че писателят би казал, че някои си322 преогорчили, когато действително всички, 
освен двама, 600,000 преогорчили. Мнозина тълкуватели, следователно, 
предпочитат да четат фразата като въпросителна, “кои преогорчиха? Не всички ли 
които излязоха от Египет?”. И това се съгласява по-добре с направлението на 
доказателството, а най-вече със следващите стихове. Наистина те всички не 
преогорчили Бога, но те са били почти всички, тъй щото тези, които не 
преогорчили като че се не виждав измежду множеството на преогорчившите. 

Следващите стихове повтарят въпросите по един силен начин, който 
показва, че неверието и ожесточението323 на сърцата, за които той предупреждава 
читателите си, е самото нещо, което е погубило онова голямо множество, което 
било излязло от Египет. Макар и да се отървали от ръката на Фараона със силна 
десница посред чудесни Божии наказания за в тяхна полза, макар Червено море и 
да се разделило за тях и огненият стълб да ги е водел, макар от небето и да падало 
хляб и канарите да им доставяли вода, те загинали най-накрая, и костите им 
паднали в пустинята, по причина на неверието им. Това е, следователно, едно 
твърде остро предупреждение против неверието, и против непослушност, която 
произлиза от него.  

 
--------------------------------------------- 

 
 

В стихове 1-11, писателят показва, че надеждата за славно упокоение се 
представя на Божиите люде, както надеждата за упокоение в Ханаан била 
представена на израилтяните в пустинята, и че както болшинството от 
израилтяните не успяло да влезе в това упокоение по причина на непослушание 
причинено от неверие, опасно е че и ние може да не сполучим да влезем в 
небесното упокоение по същата причина. На това се основава увещанието, че 
трябва да се трудим да влезем. 

Ст. 1. Понеже ни остава обещание да влезем, и пр. Макар и да се дало 
обещание на упокоение на Божиите люде в старо време, и те стигнали в 
обетованата земя, то било твърде несъвършенно упокоение, както е всяко земно 
упокоение; заради това, обещанието на упокоение остава още да се изпълни. Ако 
то е било изпълнено в световен смисъл в Ханаан, то остава за нас да се изпълни в 
по-висок смисъл в съвършенното упокоение на небето. Упокоение не значи 
безделие. Истинско упокоение се състои повечето в свободна, свята деятелност. 
Когато всяко желание се наситва, и всяка сила свободно се упражнява, тогава, 
разбира се, не може да има безпокойствие. Макар и да се вижда много чудно, 
истинска почивка се състои повечето в съвършенна свобода на действие. Когато 
нашите желания ще бъдат святи, и ще правим каквото искаме без пречка, закачка, 
досада, болка, страх, смутена съвест, тогава ние ще бъдем в съвършенно 
упокоение. – Нека се боим. Когато няма страх в едно сърце, често пъти има най-
голяма опасност, както и най-голяма безопасност често върви заедно с благоговеен 
Божий страх. Това, за което трябва да се боим е, че не ще успеем да придобием 
упокоението, което остава за нас. Всичкото практическо направление на 
                                                           
322 В Цгр. е: “защото някои си като чуха преогорчиха го, и пр.” 
323 РИ превежда “закоравяването” 
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Посланието се познава от това място, - увещание да избегнем да не отпаднем от 
послушание на вярата в Исуса Христа. – Че някой от вас, не е достигнал до нея, - 
защото не е изпълнил условието, и не е следвал Христа, Великият водач, както се 
искало и от израилтяните да следват Исус Навин. 

Ст. 2.  Известието за упокоение в Ханаан е било благовестие за 
израилтяните, когато били роби в Египет; такова е и евангелието за нас, като ни 
благовествува избавление от грях и скръб, и упокоение на небето. – Не ги ползува. 
Понеже израилтяните нямали вяра и не слушали водача си, известието не ги 
ползувало; напротив, те били под по-голямо осъждение, защото отхвърлили 
Божията милост и презряли обещаното упокоение. Тука се подразумява нещо, 
което не се казва, т.е., както тяхното благовестие не ги ползувало, така и нашето 
няма да ни ползува ако сме неверни. Какво престъпление е, прочее, неверното 
слушане на божието послание на благодат! 

Ст. 3-6. Ние, повярвалите, влизаме в тая почивка. Влизане в упокоение 
зависи от вярване; вярата ни опътва към упокоение. – Както рече, т.е., както Бог 
казва в Св. Писание. – Моята почивка324. Макар Бог никога да не се уморява, Той 
говори по човешки, че си е починал от работата, когато свършил сътворението на 
света. Бог съществува в състояние на свята почивка; и той прави всички святи 
същества да участвуват в тази блаженна почивка. Такова е обещанието дадено на 
вярващите – че ще почиват с Бога – че ще се наслаждават, след като трудовете на 
живота им се свършват, със същата почивка, с която и Той се наслаждава. Ако 
израилтяните да са били послушни, те не само щяха да се наслаждават на 
Ханаанското упокоение, но щяха и да участвуват в това съвършенно, вечно 
упокоение Божие. Авторът на Посланието доказва с приведените от Псалом 96 
думи, че същинското упокоение ще дойде по-късно, и че то не е само Ханаанската 
земя. 

Ст. 7. Толкоз време по-после, - 500 години след даването на обещанието. 
Ст. 9. Следователно …. остава една съботна почивка325. Това е 

заключението извадено от доказателството в ст. 4-8. 
Друг вид доказателство може да би било по-подходящо за други умове; но 

никое друго доказателство не можеше да бъде по-подходящо да убеди един евреин. 
Доказателство от Св. Писание, колкото косвенно и да е, щеше да има по-голяма 
тежест с него, отколкото всичките доказателства за бъдеще упокоение, които ние 
можем да дадем, като, например, вероятността на бъдеще упокоение извлечена от 
безпокойствието на добри хора в този живот, свидетелствата на човешкото 
безсмъртие, и пр. 

Един отличен Американски тълкувател така излага на кратко това 
доказателство: (1) Има упокоение, Божие упокоение, в което Бог влязъл, когато 
свършил сътворението на света; (2) Израилтяните не успяха да придобият 
обещаното упокоение по причина на неверието си; (3) Бог е възнамерявал някои си 
да влязат в това упокоение, за да се види, че то не е било приготвено напразно; (4) 
Дълго време след несполуката на израилтяните да влязат в това упокоение, Давид 
увещава хората да се трудят да влязат в това упокоение; (5) Следователно, 

                                                           
324 Цгр. “моето упокоение” 
325 Цгр. “упокоение” 
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предназначеното упокоение е нещо друго, а не Ханаанската земя, - т.е., небесно 
упокоение, на което сам Бог се наслаждава. 

Ст. 10. Той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. 
Макар нашите дела и да са толкова различни от Божиите дела в сътворението на 
света, и ние ще си починем, както и той си починал. Но каква почивка ще бъде 
това? Не, разбира се, спане, или мързел. Колко безкрайна е още Божията 
деятелност! Но той е престанал от нещо – от сътворение. И ние ще престанем от 
нещо – от изкушение, от уморение, от слабост, и от всяка болка. 

Ст. 11. Затова нека се постараем, и пр. Не само е голямо утешение, което 
добиваме от надеждата на такова упокоение, но силно е и подбуждението, което ни 
се доставя, за да се стараем с всичка сила да достигнем обещаното упокоение. Няма 
да сбъркаме ако предположим, че тези надежди, заедно с поразителния пример на 
загиването на израилтяните в пустинята, както и мисълта, че загиването на тези, 
които не слушат евангелието ще бъде още по-ужасно, са трогнали дълбоко умовете 
на тези, които за първи път са чели това Послание. 

Ст. 12. До тука авторът е посочил важността на Божието слово; а сега той 
посочва силата му. – Божието слово. Макар някои да са разбирали това в 
различно значение, че се отнася за Христа Словото (Йн. 1:1), въобще и по-право го 
отнасят на Св. Писание. – Живо, деятелно. Този, който е създал душата на човека 
може да й говори силно. Думите му са живи и деятелни, защото са чиста истина, 
приспособима на човешкото нравственно естество, и удостоверена от неговата 
съвест. Но тези думи може да станат безсилни по причина на човешка глупост. Те 
може да бъдат силни за наказание, както когато Съдията казва, “Махнете се от 
мене, вие проклети”; и може да бъдат силни с благодат, както когато Св. Дух ги 
приспособява на сърцето за да го изобличи за грях, правда, и съдба, като накара 
душата да се предаде на Христа, или когато същият благодатен Дух открие на 
вярващите утешенията и богатството на словото. – Пронизва до разделяне, и пр. 
Тука ни се представя образ на меч остър и от двете страни, който пронизва всичко 
до разделението на най-тайното и деликатно вътрешно устройство. Това не значи, 
че Божието слово прорязва тайните елементи на нашето същество, но че то влиза в 
самите източници на подбужденията и чувствата ни, и достига с влиянието си най-
деликатните чувства и помисли, където никоя сътворена сила не може да действува 
и управлява човека. 

Ст. 13. И няма създание, което да не е явно, и пр. Разбира се, че Този, 
който е сътворил всяко създание, който е дал на всяко творение всичките сили и 
качества, които то притежава, е поставил в душата му най-тънките влакница на 
чувствителност, може да влияе върху тези сили, и може да барне тази обтегната 
струна. Колкото и да е недостъпно за човека, цялото естество на всяко създание е 
достъпно за Бога, - е съвършенно отворено за Него. Докато сме изложени на силата 
на такова изпитателно слово, ние сме подбудени да бъдем послушни на това слово, 
щото силата му да бъде в нас благодатна сила, а не меч остър и от двете страни, 
който да пронизва и убива, нито огън пояждащ както е Бог, който го говори. 

Ст. 14. Надеждата на християнина в Този, който като е станал негов брат по 
въплъщение, е преминал в най-горното небе до самия престол на Всемогъщия, - 
тази надежда трябва навярно да му даде упование. Той трябва да се улови за нея 
със здрава ръка, и без колебание да изповяда Христа пред света. Той трябва да се 
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покаже ревностен и искренно предаден. – Преминал до най-високите небеса, - до 
най-високото място, от дясната страна на Бога. Понеже тук се загатва за 
преминаването на Първосвещенника през отделенията на скинията или храма в 
светая светих, където Божията слава се е виждала (Лев. 16:42-44), не е невероятно, 
че “небесата” тука се въображават в образ на скинията, и обемат външният двор, 
светилището, и светая светих, и че последното може да представлява жилището на 
светите духове, където Божията слава сияе. 

Ст. 15. В хубаво съпоставяне с гореизложената идея, че Христос се е 
възвисил над небесата, сега ни се дава уверение, че той напълно съчувствува с нас 
в нашата слабост. Той е бил изкушаван, притесняван, и обезпокояван от същите 
неща, които изкушават, притесняват, и обезпокояват нас; но той никога не е падал 
колкото косъм даже в грях. При все това, той е бил така действително изкушаван 
както и ние. Той е чувствувал привлечен от желания, които ако да се беше вдал на 
тях, щяха да го вкарат в грях. Когато, например, той беше изкушаван от глад в 
пустинята, той е чувствувал силно желание за хляб, като нас; и ако да се беше вдал 
на това желание, както Сатана го караше да стори, и беше заповядал на камъните 
да се преобърнат на хляб, той щеше да съгреши. 

Ст. 16. Затова, нека пристъпваме с дръзновение. Понеже имаме такъв 
Първосвещеник, всемогъщ и всесъчувствителен, Който ходатайствува за нас, ние 
нямаме вече причина защо да се боим от да се доближим до святия Бог; Христос е 
отишъл преди нас до самия престол – седи на престола, и така той е престол на 
благодат. Не трябва да се страхуваме да последваме Водача си, и да паднем 
коленичком пред престола, където той сам седи и ни призовава. 

Няма съмнение, че тука се загатва за доближаването до Божието светилище 
в старата наредба, където поклонникът е можал да се приближи само чрез жертва 
принесена от свещеника, а не по някой друг начин. – Която да помага 
благовременно326. Ние винаги имаме нужда от Спасител и Помощник; но ние 
имаме особени нужди, свойствени нам изкушения, и за това е особено приятно за 
нас да знаем, че можем да се доближим до такъв престол на благодат. 

 
------------------------------------------------ 

 
 
Ст. 1. Всеки първосвещеник, всеки човешки първосвещеник. Това се 

познава от думите в ст. 3, “и за това е длъжен, както за народа, така и за себе си, да 
принася жертва за греховете”; но Христос е нямал свои си грехове, за които да 
принесе жертва, следователно, тука се описва човешки първосвещеник; но това 
описание може напълно да се приспособи на Христос, освен принасянето жертва за 
свиете си грехове. Аарон е бил длъжен да принесе жертва за греховете си. Виж. 
Лев. 4:3, 9:7, 16:6. – Се поставя да принася …. за греховете на човеците. Това е 
самата идея на първосвещенството, - този който стои между човека и Бога като 
посредник и ходатай, който чувствува човешките нужди и има сила пред Бога. Тази 
е причината защо не може да има освен един жрец в евангелската наредба. По-
право ако говорим, сега няма жрец освен Христа; всичките свещеници преди 
Христос бяха първообрази на Него; но откакто той е дошъл няма вече нужда от 
                                                           
326 Цгр. “във време на нужда” – “…. и да намерим благодат за помощ във време на нужда” 
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първообрази. Евангелието изисква проповедници, пастири, и пр., но не допуска 
жреци; защото работата на жрецът е да отнеме грехове, а тази работа никой не 
може да извърши освен Христа. 

Ст. 2. Който може да състрадава. Който не знае по опит положението на 
своите поданници, той не е достоен да управлява; нито този може да изпълнява 
службата на жрец, който не е опитал слабостта на хората и силата на изкушенията 
им. Първосвещеникът Аарон е бил слаб и грешен човек, и за това е можал да има 
състрадание със слабите и грешните. Всичката тази слабост и чувство на 
зависимост Христос е имал без да падне в грях; а пък Аарон и наследниците му, 
макар и да са можали да имат състрадание с грешниците, са били сами грешници. 
Тука, без съмнение, се загатва за греховете на невежество и за разни други грехове, 
които се споменават в Левитския закон (Лев. гл. 4,5, и 6). – Обиколен с немощ327. 
Никой, който не е призован от Бога не може да притезава да прави умилостивение 
за греховете на човеците (виж. бел. на гл. 1). 

Ст. 3. Както за людете328, така и за себе си. Това очевидно се отнася за 
грешен човешки първосвещеник, а не за Христос, безгрешният Първосвещеник 
(виж. ст. 1). Достатъчно е, че Христос е имал всичката слабост и изкушение на 
грешниците, без да е имал грях. Аарон не можал да бъде истинен първосвещеник, 
понеже бил грешен; той бил само сянка на първосвещеник. Макар и да бил сгоден 
чрез падането си в изкушение да има състрадание с другите, той не бил сгоден 
поради това да прави умилостивение за греховете им; следователно, неговото 
умилостивение е било сянка на умилостивение, а истинското умилостивение бива 
чрез Христа. 

Ст. 4. На себе, и пр. Пример от ужасно наказание, което постига тези, които 
поемат отгоре си работата на свещеник без да бъдат призовани от Бога, можем да 
видим в Чис. гл. 16 в съдбата на Корей, Датан, и Авирон. 

Ст. 5,6. Христос не присвои на Себе Си, и пр. Христос не е принадлежал на 
свещеническо коляно, понеже е бил от Юдовото племе, а не от Левиевото; при все 
това, той е бил призован от Бога да бъде свещеник като Мелхиседек. Той не си го 
присвоил като Корей и другарите му, но го поел с кротост от послушание на 
Божията призовка; и понеже бил покорен на всичко, което службата му изисквала, 
даже до смърт, той приел всичките почести, които тази служба дала, и се възвисил 
от дясната страна на Бога (гл. 1:3). – Който Му е казал. Христос не е търсил 
славата на това назначение, но който го назначил, той му я дал. Писателят показва 
тука, че бог определил Христос на тая служба; и нужно е било да покаже това, 
защото евреите трудно са припознавали някого за свещеник, който не е бил от 
Аароновото коляно. – “Ти си Мой Син …. Ти си свещеник”. Тези два привода 
взети заедно показват целия характер – всичките отличителни черти – на 
Христовото свещеничество, - основността му, защото пак Бог е казал, “Ти си Мой 
Син”, - видът му, не Ааронов, но като на Мелхиседек. Последното е взето от Пс. 
110, който е очевидно Месиянски, както се показва по разни начини, и сам Христос 
го привежда като Месиянски (Мт. 22:43,44). – “Според чина Мелхиседеков”.  
Забележителната разлика между Мелхиседековото и Аароновото свещеничество е, 
че първото не подлежи на промяна като второто, което е преминало от баща на син. 
                                                           
327 Цгр. “обложен с немощ” 
328 В Цгр. стои “народът”, вместо РИ “людете” 
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Мелхиседековото свещеничество, без да гледа на род, е служило като първообраз 
на вечното свещеничество на Христа (гл. 7:2). В това отношение, то се е 
различавало от Аароновото свещеничество. Но за това ще говорим по-после. 

Ст. 7. Тоя Христос в дните и плътта Си, т.е., Христос, когато е теглел 
изкушенията на живота. – Като принесе със силен вик и със сълзи молитви и 
молби на Този, Който можеше да го избави от смърт. Това не може да се 
приспособи на нищо друго в Христовия живот толкова, колкото на страданията Му 
в Гетсиманската градина; и въобще тълкувателите го считат, че на това се отнася. 
Целта, с която се представя тука страданието на Христа е, да се посочи пътят на 
унижение и страдание през който е минал като е изпълнявал службата на 
свещеничеството за човеците. По този начин той “се научи на послушание” (ст. 8) 
тому, който го призовал да бъде свещеник. Колко различно е това от похищение на 
службата! В Христа не виждаме предвзимание, славолюбие, самохвалство, но, 
напротив, смиреност, послушание даже до смърт. – Силното викане се изразява с 
думите на Матей (Мт. 26:39-42), и на Лука, който казва, “И понеже бе в тъга, 
молеше се по-усърдно” (Лк. 22:44). За Христовите сълзи не се споменава в 
Евангелията; но можем да предположим, че посред такива мъки той може да е 
плакал; знаем навярно, че е плакал в други случаи, като, например, при гроба на 
Лазар, и за Ерусалим. Христос е претърпял всичкия ужас на онази страшна смърт, 
пред която в онзи полунощен час той е стоял лице с лице. Това не беше престорено 
страдание, нито някоя преструвка на тъга; то е било тъй ужасно действително както 
би било за когото и да е от нас, и даже по-силно, защото той е имал по-дълбоки и 
по-истинни чувства, отколкото един несъвършен човек. Всичко, което е свято и 
трогателно в скръбта на Спасителя, Богочовека, в изпитанията на онази 
достопаметна нощ, - ужасът на това, което го е очаквало и което той ясно е 
предвиждал, -  скършването на едно човешко сърце под извънредното порицание 
на грешници, - тежестта на прегрешенията на цял свят, за които той е направил 
умилостивение, - всичко това придава на скърбите Му толкова дълбока 
действителност, щото ние не можем никога да я разберем. Толкова послушлив той 
е бил на волята на оногова, който го призовал да бъде свещеник. – И като биде 
послушан поради благоговението Си. Защото той е казал с кротост, “Не моята 
воля, но твоята, да бъде”, за това Бог Отец благоволил в него, и милостиво 
послушал молитвата Му. Макар чашата на смъртта и да не се премахнала, Исус 
получил помощ свише, която го подкрепила в страданието му; ангел се явил и го 
укрепил; и след това не виждаме вече знакове от това крайно отпадане на 
естеството (освен викът му на кръста) посред мъките на смъртта му. Той бил 
подкрепен във всичко; той спокойно прекарал съд, порицание, бой, мъчение на 
кръст, до като към края, когато душата му била отъжена, той извикал, “Боже мой! 
Боже мой! Защо си ме оставил?”. Наскоро след този вик той издъхнал. 

Не знаем дали това вътрешно страдание е турило край на живота му, или е 
било телесното му мъчение. Някои предполагат, че е било първото, и че причината 
защо той се бил молил тъй ревностно в градината била, че Той се боял да не би да 
умре на мястото си от умственна тъга, преди да довърши изкупителното си дело. 
Тези, които поддържат това мнение мислят, разбира се, че на молитвата Му било 
буквално отговорено, и че чашата преминала от него, т.е., чашата на 
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преждевременна смърт. Но това не ни се струва да е толкова естествено 
тълкувание, колкото другото, което дадохме по-горе. 

Ст. 8. Ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което 
пострада. Напразно е да разпитваме как Христос, бидейки божествен, е имал 
нужда да се научи на нещо; толкова уместно би било да питаме защо Той стана 
дете, или как, и, най-после, защо или как Той се е въчеловечил; защото това всичко 
зависи от това, - ако е бил наистина човек, той трябвало да се научи, както се учим 
и ние, и да се развива като нас, само без грях. С казването, че Той се научил на 
послушание не се разбира, че той е бил непослушен по-преди; то само значи, че той 
изпитал това послушание, което тези страдания са изисквали. 

Ст. 9. И като се усъвършенствува, и пр. Това не значи, че той се е 
усъвършенствувал нравственно, защото той е бил безгрешен, но служебно, т.е., 
опитността му го направила съвършенно достоен за нужните длъжности на 
службата му, - той не станал съвършенна душа чрез страданията си, но съвършен 
Спасител. – За всички, които Му са послушни, - и на никой друг. Христос не 
пострадал, за да избави хората в грях, но от грях; Той не бил послушен до смърт, 
за да могат те да продължават да бъдат послушни на плътските си похоти без да 
отидат в пъкала. Христос умрял, за да убие греха и избави грешника, а не да избави 
грешника и пощади греха му. 

Ст. 10. Наречен от Бога, и пр. Това е завършването на доказателството, 
което показва как Христос получил свещеническата си служба, и що за 
свещеничество е това. – Според Мелхиседековия чин, т.е., независим чин. Той 
бил свещеник защото бил угоден на Бога, а не защото принадлежал на някой си 
свещенически род. 

Ст. 12-14. Вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да 
станете, имате нужда да ви учи някой. Човек естественно би предположил, че 
евреите християни биха били първите да разберат великите истини относно Христа 
и свещеничеството му. Те са били поучавани отколе, те са имали всякога пред очи 
първообразите на старата наредба; Месия им е бил представен от Мойсей и 
пророците и псалмите. Трябваше да се очаква, че те лесно ще разберат Христа и 
спасението му, и тозчас ще станат учители на езическия свят, който не се е 
наслаждавал на такава светлина. Напротив, евреите най-бавно от всички са 
научили тези неща.  Те загубили духовна прозорливост, и станали роби на буквата 
на обредния закон. Те били толкова слаби, щото писателят тука ги сравнява с 
малки деца, които могат да ядът само мляко, а не могат да смелят твърда храна. 
Това много добре изразява трудноста, която писателят среща, за да накара 
читателите си да разберат истината; той се чувствува като човек, който се старае да 
научи някое малко дете да яде и смели твърда храна. В 12-и стих тъй също се 
изказва идеята, че те са паднали в това детинско положение след като се били 
отчасти отърсили от него; т.е., тези евреи, които били веднъж приели Христа за 
свой единствен и вседостатъчен Спасител после захванали да се повръщат от 
духовното и по-високото на по-началното и външното, както детето, което се 
отбива, когато се разболи или разгевези, се повръща на нянката, и не рачи твърда 
храна. – Обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Както на 
възмъжалият човек вкусът е развит, и той има сила да избира и смила пригодна 
храна, така и опитният християнин може да различава в ученията истината от 
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лъжата и доброто от злото, и да извлича духовна храна от това, което е добро и 
полезно. От тези думи узнаваме колко е нужно да бъдем търпеливи спрямо слаби и 
назадничави християни, и да “разподеляме право словото на истината” (2Тим. 2:15) 
като даваме мляко на децата, а твърда храна на по-опитните, и търпеливо 
поучаваме слабите да напредват, както майките поучават децата си да употребяват 
твърда храна. 

 
--------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се 

стремим към съвършенство, и пр. Христовото евангелие има за свои основни 
начала толкова прости учения, щото едно дете даже може да ги разбере достатъчно, 
за да се спаси. Например, нищо не може да бъде по-просто от това исказване на 
великата, основна истина на евангелието, че “Бог толкова възлюби света, че даде 
своя единороден Син, за да не погине никой, който вярва в Него, на да има живот 
вечен”. Но същото това учение Христово е толкова дълбоко и толкова обширно 
свързано, че най-напредналият християнин не може да каже, че на този свет той го 
е напълно разбрал. За това, наша длъжност е всякога да се поучаваме на истината, и 
всякога да напредваме в опитността на силата й. И истина е, че тези, които се 
задоволяват да научат само първите начала, и не се стараят да напредват в знание и 
опитност, стават небрежни и отиват назад. Същите неща, повторени много пъти без 
някоя по-дълбока прозорливост или чувство, отколкото човек е опитал по-преди, 
стават безвкусни, и престават да имат влияние върху него. Както този, който е 
научил а, б, в, не може никога да се задоволи или ползува ако рече просто да 
повтаря а,б,в, ден след ден и месец след месец, тъй и този, който научава а-бе-вето 
на християнството, и следва да го повтаря през целия си живот, загубва охотата си, 
и престава да расте духовно. Всеки християнин трябва да се стреми към 
съвършенство, и да расте колкото е възможно по-скоро. В това отношение, тези 
евреи християни са били крайно недостатъчни. 

В този и в следващите стихове няколко от тези първоначални учения се 
споменават: (1) Покаяние от мъртви дела. Мъртви дела се наричат дела извършени 
от този, който няма духовен живот. Всички дела извършени без истинна вяра в 
Христа са мъртви дела. Евреите особенно са били предадени на тези мъртви дела, и 
се осланяли на обреди и церемонии, вместо да се осланят на Христа. Заради това, 
учението, че делата на един човек не могат никога да го спасят, и че той трябва 
да се покае и да се отвърне от всички такива надежди, е било едно от простите и 
основни учения на евангелието; (2) Вяра в Бога. Това е допълнение на предишното; 
учението на вяра в Бога, а не в някое друго същество, или в някое наше или чуждо 
дело, е а-бе-вето на спасението; (3) Учението за кръщенията. Кръщение е външно 
действие, което означава вътрешно измиване от грях, очищение което Св. Дух 
извършва. От християните се изисквало да се кръщават; но учението за 
кръщението, т.е., учението, че омиване с вода е само външен знак на вътрешно 
дело, и не е действителен очистител на човека, беше едно от най-простите 
Християнски учения, които няма нужда да се повтаря и разисква всякога. Но даже 
и до днес е нужно да се предупреждават някои християни постоянно, за да не би да 
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се уповават на кръщението за очищение и спасение; (4) Възлагането на ръце. 
Възлагането на ръце понякога е означавало отреждане на някаква служба (Д.А. 
6:6). Понякога е означавало благославение, както, например, когато Яков възложил 
ръцете си на Йосифовите синове (Бит. 48:14), и когато Христос благословил 
малките деца. То се е употребявало и за изцеление на болни (Д.А. 28:8) С възлагане 
на ръцете са се давали и особенните дарове на Св. Дух (Д.А. 8:18). Това 
обикновенно е ставало след кръщението; и вероятно за него се загатва тука. 
Относно учението за възлагане на ръце, макар че ние, може би, не виждаме нещо в 
него, което би трябвало да занимава за дълго време вниманието на едновременните 
християни, може да е имало някои неща свързани с него, които са изисквали доста 
внимание, а най-вече понеже то е било начинът, по който особенни чудотворни 
дарове на духа са били давани; (5) Възкресението на мъртвите. Няма по-важно 
Християнско учение от това. Павел казва (1Кор. 15:12-14), че ако няма възкресение 
вярата на християнина е празна. Между евреите учението за възкресението е 
обемало всичкото учение за бъдещ живот. Садукеите поддържали, че няма 
възкресение, нито ангели, нито духове (Мк. 12:18). Този въпрос много се разисквал 
(Д.А. 23:6-10). Възкресението на Исус от мъртвите било едно от първите неща, 
които апостолите проповядвали където и да отивали (Д.А. 17:31,32), и то е било 
основно учение; (6) Вечният съд. И това е основно начало на евангелието. Христос 
го е разяснил много ясно (Мт. 25:31-46), и Новия Завет постоянно набляга на него. 

Ст. 3. И това ще сторим, т.е., ще вървим към съвършенство, както в ст. 1. – 
Ако Бог позволи. Това не ще рече, че Бог може да не рачи да напредваме в 
съвършенство; то просто признава, че сме зависими, като да бе казал, ако Бог ни 
даде благодат. 

Ст. 4-8. Защото …. невъзможно е, и пр. Връзката между тези стихове и 
трите предишни стиха се вижда да е, че писателят, като загатва за тези, които били 
отпаднали (т.е., били се върнали в Юдейството, и следователно били разпънали 
Христа отново като се присъединили с тези, които Го били отхвърлили и 
разпънали), съветва да не се трудят много да ги повърнат втори път, но да ги 
оставят на присъдата, която заслужават. Ако това мнение е право, цялото място 
може да се изкаже с други думи и съкрати така: “Нека не продължаваме да 
разискваме и повтаряме тези прости начала (като, че се надяваме да върнем втори 
път в християнството тези, които са отпаднали), понеже напразно се надяваме да ги 
обновим пак с покаяние чрез тези старания”. По този начин ние получаваме най-
естественното значение на думата защото в началото на ст. 4, и на действителния 
глагол обновят, на гръцки, в ст. 6, където той значи, че не могат да се възвърнат с 
нашите старания. Срав. с Як. 5:20, “Който е обърнал грешния, и пр.”. 

Като приемаме това мнение, не трябва да разберем, че писателят казва, че е 
съвършенно невъзможно за един вероотстъпник да се възвърне. Явно е, също така, 
че той не зачеква, даже косвенно, теоретическия въпрос дали истинен християнин 
може да отпадне от благодат. Той просто казва, че с постоянно повтаряне на 
първоначалните истини на евангелието е безполезно да се надяваме да възвърнем 
тези, които са напуснали християнството. 
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Забележка. В малката Българска Библия, от 1891-годишното издание, 
думите “и от силата на бъдещият век”329 бяха по неволна погрешка изоставени на 
края на ст. 5. 

Ст. 9. А заради вас възлюблени, и пр. (Цгр.)330. Тука писателят се обръща 
от мрачната картина на отчаяние относно такива вероотстъпници на картина от 
надежда; читателите му, макар и да са слаби и изкушавани, не са още отпаднали 
така, и те още показват белези от нов живот. Той с радост признава в тях плодовете 
на Духа; тука той показва своя нежен Християнски интерес в тях. Такова 
съчувствително уценение и доброволно похваление на всичко, което е добро е 
еднакво силно с изобличението да стресне християните. Вижте същия начин на 
поведение в Посланията до Седемте Църкви (Отк. гл. 2 и 3). – Ако и да говорим 
така, т.е., ако и да употребяваме такъв прост и страшен език за предупреждение. – 
Нещо по-добро, нещо благонадежно, а не отчайващо. – Което води към 
спасението. Произвеждането на тръни и бодили придружава проклятие и 
разрушение; произвеждането на добър плод придружава благословение; а нещата 
които придружават спасение са плодовете, които показват, че който има тези 
плодове е в пътя на спасение. 

Ст. 10. Защото Бог не е неправеден, та да забрави, и пр. Това не ще рече, 
че Бог е длъжен да награди християните за заслугите на добрите им дела; но то 
показва, че Той ще бъде противен на Себе Си ако рече да презре тези дела на 
самоотвержение, чрез които християните изявяват любовта си към името Му. 
Понеже Той е обявил, че ще почита тези, които Го почитат, и понеже Христос 
казва, че нито даже даването на чаша студена вода в името на един ученик ще 
изгуби наградата си, то Бог, ако не изпълни тези обещания, а презре такива дела на 
любов, с това ще наруши думата Си; а това ще бъде неправда. – Това, което 
извършихте и любовта, която показахте към Неговото име. Тази любов те 
показали в служението си на светиите, неговите избрани. Чувствата ни към Бога се 
познават от обходата ни към людете Му. Виж. Мт. 25:35-46. По какъв начин те са 
служили, не знаем. Може да са приемали у дома си и да са хранели бедни вярващи, 
или да са наглеждали християни чужденци. Някои са помислили, че понеже 
Ерусалимската църква била бедна (Рим. 15:26), членовете й не биха могли да 
послужат твърде много на нуждите на бедните, и че следователно ние имаме право 
да предположим, че това Послание не е било отправено до тази църква. Но бедните 
имат толкова начини, по които могат да служат на бедните щото на това не трябва 
да се обръща голямо внимание. Освен това, Ерусалим беше мястото където най-
много се е изисквало от християните да бъдат гостоприемни, понеже там е бил 
източникът и средоточието на евангелското влияние, и там вярващи често са 
ходели. 

Ст. 11. И желаем всеки, и пр. Писателят дълбоко и любезно се грижи за тях; 
и главният предмет на желанието му тука е щото те да покажат толкова голямо 
прилежание или усърдие, за да достигнат пълно уверение в Християнската си 
надежда колкото са показали в служение на светиите. Той не иска да ги увещава да 
следват да правят тъй добре както до тогава били правили, понеже на други места в 

                                                           
329 В РИ: “и от великите дела, които въвеждат бъдещия век” 
330 В Цгр. ст. 9 е: “А заради вас, възлюблени, ако и да говорим така, надеем се за нещо по добро и 
което принадлежи на спасение” 
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Посланието той показва, че те са били доста слаби (гл. 5:12-14). Но той ги увещава 
да правят така добре във всичко както са правили в някои неща, като, например, в 
служение на светиите. – За пълна увереност в надеждата. Явно е, че надеждата 
им не била постоянна, добре затвърдена, както надеждата на християните трябва да 
бъде; те, или поне някои от тях, се колебаели между Юдеизъм и Християнство. 

Ст. 12. Да не бъдете лениви, но да подражавате, и пр. Ленността е начало 
на всяко назадничавание. Както “талантът на труда” е най-добрият талант във 
физическия и умствения свят, така и благодатта да се стараем, да бдим, да се 
молим, да постоянствуваме, да не се колебаем е най-добра благодат. За да ги 
насърчи, той им посочва примера на тези, които са дълготърпели до край, и им 
показва, че обещанията се наследват с непоклатена вяра и неотпадащо търпение. 
През толкова години на очакване Авраам не се поколеба; и големината на заплатата 
му беше съразмерна с тежестта на изпитанията му. Така е било и с Мойсей, и Исус 
Навин, и Давид, и мнозина други. – Обещанията331 които ще бъдат наследени са 
повече от достатъчни да преодолеят над всичките изпитни, които можем да 
изпитаме (Рим. 8:18). 

Ст. 13. Писателят сега привлича вниманието на читателите си върху, 
основата на надеждата им и твърдостта й, - обещанието и клетвата на Бога. 
Относно Божията клетва виж. гл. 4:3, и бел. Да утвърдиш нещо с клетва ще рече да 
го сравниш и изравниш с това, което е най-верно. Жив е Господ беше форма често 
употребявана в Стария Завет, което ще рече “тъй верно както, че Господ живее”. 
Ако Господ желае да удостовери едно обещание с най-сигурното нещо, нищо не 
може да бъде тъй утвърдено или здраво както Той сам; защото слънцето, луната, и 
звездите ще се променят, но той ще си остане същия. Ангели, началства, и власти 
са просто негови създания, а той е непроменяемия Създател. 

Ст. 14. С благословение ще те благословя, и пр. (Цгр.)332. У евреите това 
се считаше за изразително утвърждение, равнозначно на “наверно” или “изобилно 
ще те благословя”. 

Ст. 15. С дълготърпението (Цгр.)333. Разказът за Авраам ни показва с какво 
търпение и вяра той чакал да се изпълни обещанието, че той ще добие семе, в което 
всичките родове на земята ще се благословят. Той не се съмнявал когато повечето 
хора биха се съмнявали, - когато даже Захария се съмнявал по причина на своята 
възраст и на възрастта на жена си. Още по-забележителна била вярата му когато 
той не се подвоумил да пресече повидимому изпълнението на обещанието като 
принесъл за жертва Исаак. Вярата и търпението му били наградени; той получил 
изпълнението на обещанието, до колкото можал да види, в Исаак, в чието 
отърваване от смърт то се особенно изпълнило, и в чието потомство светът е щял 
да се благослови. Това не е несъвместимо с гл. 11:39, където Авраам е включен 
между тези, които са умрели във вяра без да приемат обещанието. Разбира се, той 
не приел цялото обещание, което би изисквало от него да живее 1,500 години – до 
идването на Христа; но той приел началото на изпълнението в Исаак. Не трябва да 
свързваме Авраамовото търпеливо чакане с това само обещание и клетва, като че 
ли е чакал за изпълнението му; другояче, всичките му по-предишни години от 

                                                           
331 В Цгр. края на ст. 12 е: “…. на тези които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията”   
332 Вместо РИ: “наистина ще те благословя” 
333 В Цгр. ст. 15 е: “И така с дълготъпението получи обещанието” 
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чакане и изпитание биха останали незачитани. Напротив, той е търпеливо чакал 
най-повече преди това. Писателят просто показва две неща – Авраамовото 
търпеливо чакане, и Божието потвърждение на обещанието си с клетва. Той не иска 
да каже, че всичкото Авраамово чакане е било след споменатата клетва. 

Ст. 16. Човеците се кълнат в някого по-голям от тях. По-големият тука 
означава вероятно Бога. – И клетвата, дадена в потвърждение на думата, туря 
край на всеки спор между тях. Било е обичай у евреите, както и у много други 
народи, да решават разпри като изисквали тържественна клетва от едната страна, 
че искът им, заявленията им, и д.т. са истинни; и понеже се предполагало, че човек 
не би дръзнал да лъже под клетва, това е туряло края на разпрята. Косвенно, това 
оправдава обичаят на тържественно заклеване в подобни случаи, защото като 
споменава за обичаят, писателят казва, че и Бог, за да утвърди по-силно вярата на 
хората в обещанието му, се съобразява с техния обичай, и се заклева. 

Ст. 17. Така и Бог, като искаше да покаже по-пълно334, и пр. Божията 
клетва е милостива снисходителност към обичаите на хората, за да се уверят по-
пълно поради слабата си вяра; но от Божия страна няма нужда от клетва, защото 
Бог не може да лъже, неговата верност не се променя. Да покаже. Това изречение 
разяснява каква е била клетвата, - не да направи обещанието верно, но да покаже, 
че е верно. – Наследниците на обещанието. Бог подтвърдил обещанието си с 
клетва, за да увери тя всички вярващи, а не само Авраам; и тя и до сега прави 
същото за всички християни. 

Ст. 18. Две неизменими неща, т.е., Божието обещание и клетва. Клетвата 
му, “Жив съм аз”, го прави тъй верно както е съществуването му; тъй щото можем 
да кажем, че двете неизменими неща са Божието слово и Божието съществуване. – 
Не е възможно за Бога да лъже, - то противоречи на нравственното му естество, и 
също така невъзможно както е някое противоречие в математиката. – Голямо 
насърчение335, - насърчение в Християнското ни поприще. – Поставената пред 
нас надежда336, - спасение, - небе. В надтичвания или надпреварвания наградата се 
е посочвала на края на попрището, за да поощрява тези, които са се надтичвали. 
Такава награда очаква вярващите в Християнското поприще, и тя е предлежаща 
надежда. Виж. гл. 12:1. 

Ст. 19. За душата …. котва, която прониква …. вътре завесата. Един 
кораб може да се вардаля из вълните; но когато е заловен за котва, която се държи 
здраво за невидимата земя долу във водата, той не се бои. Така и християнинът 
може да се люшка из бурното житейско море; но душата му е заловена за котва, 
която се държи за неподвижните действителности на невидимия свят. Както земята 
се простира надалеч под морето, и доставя на корабите сигурно място за стоене на 
котва, така и надеждата за небето подпира бурния живот на християнина, - той се 
държи като с котва за света, който търси и където желае да отиде. Най-
вътрешното на завесата337. Това за което се държат надеждите на истинния 
християнин е небето; той се държи за него макар и да е скрито като със завеса от 
смъртните му очи, както светая светих е била покрита със завеса. 

                                                           
334 Цгр. “В което Бог, като искаше да покаже повече” 
335 Цгр. “твърдо утешение” 
336 Цгр. “предлежащата надежда” 
337 В Цгр. втората част на ст. 19, е: “…. и който влиза в най-вътрешното на завесата” 
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Ст. 20. Предтеча. Предтеча е този, който известява, че някой друг идва. 
Това е за нас голямо насърчение. Ако предтечата е влязъл, то и ние ще влезем ако 
постоянствуваме в попрището си. – Първосвещеник до века според 
Мелхиседековия чин. Този, който е влязъл в светая светих е Исус, нашият 
Първосвещеник, който чрез умилостивението си е направил влизането ни там 
възможно. Тук писателят се връща на предмета, от който се беше отклонил в гл. 
5:11 – Христовото свещеничество, означено от Мелхиседековото свещеничество. 

 
----------------------------------------------- 

 
 
Целта на писателя в този параграф (ст. 1-10) е да покаже, че е имало старо 

свещенство по-почтенно от свещенството на Аарон. Това е от голяма важност за 
неговата цел, защото евреите са били до толкова привързани на Левитското 
свещенство, че не са можали да приемат, че Христовото свещенство е правело 
ненужно Левитското. 

Ст. 1. Салимски цар. Имало е разни мнения за този Салим и за 
местоположението му. Най-старото и най-здраво мнение е, че под него се разбира 
Ерусалим, който в Пс. 76:2 се нарича Салим. Други мислят, че е било мястото, 
където Йоан кръщавал (Йн. 3:23); а други мислят, че названието “Салимски цар” е 
просто титла, и значи “цар на мира”, а не е име на някоя местност. – Свещеник на 
Всевишния Бог. Той бил и свещеник и цар. В патриархалните времена, преди да е 
назначил Бог особенно племе за свещеническата длъжност, главата на фамилията е 
бил и свещеник на фамилията. Това ни показва, че в него време е имало 
превъзходни човеци на земята освен Авраам. Всевишния Бог, - този, който е над 
всички господари и всички, които се наричат богове. Виж. Дан. 3:26, 4:34, и пр. 

Ст. 2. Комуто Авраам отдели и десетък, и пр. Авраам припознал 
Мелхиседек за по-голям от себе си, което е твърде важно за доказателството на 
писателя. Това показва, че даването десетък на Господа се е практикувало отдавна 
време. – Цар на правда. Това е значението на Еврейското име; и тъй със самото си 
име Мелхиседек той бил първообраз на Христа, праведния Цар, и едничкият чрез 
правдата, на когото само грешникът може да се оправдае пред Бога. – Салимски 
цар. Понеже името му се взима като първообраз, естественно е, че и поразителният 
факт, че той е бил цар “Салимски” или “на мира” трябва да се вземе за първообраз. 
Името на царят е “Цар на правдата”, а държавата Му е “Мир”. Кой би можал да си 
въобрази по-хубав първообраз на Христа? Христос се нарича “Княз на Мира” (Ис. 
9:6). Само чрез него ние имаме мир с Бога (Рим. 5:1; Еф. 2:14,15). 

Ст. 3. Без баща, без майка, и пр., т.е., без баща му, майка му, поколението 
му, раждането му, или смъртта му да се споменават в историята. Това е твърде 
забележително, защото евреите пазеха с голяма грижа родословията си, а най-вече 
родословията на царските и свещеническите фамилии. Писателят на това Послание 
счита липсването на родословие в този случай като да е нарочно направено, за да 
предобрази Христа, като да е казал, - “Вие евреите налагате толкова да знаете 
всичко за вашите свещеници, - кой е баща им, коя е майка им, кога са се родили, 
кога са умрели; но ето! Тука е един велик свещеник за чието родословие нищо не 
се споменава, нито се казва нещо за неговия баща, майка, рождение, или смърт! 
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Ето ви тука първообразът на Онзи, истинския Първосвещеник, който наистина 
няма нито начало, нито край, който като човек е нямал баща, и като Бог е нямал 
майка. По този начин Мелхиседек е ‘уподобен на Божия Син’. Личността му е 
чудесно подходяща за първообраз, не само от каквото се казва за нея в разказа на 
Св. Писание, но още по-поразително от каквото не се казва за нея”. Това е, 
вероятно, всичкото значение на този стих; и е глупост да си въобразяваме, че има 
някоя тайна в него, като, че Мелхиседек е бил нещо повече от човек. Той е бил 
само един благочестив свещеник и праведен цар, и следователно хубав първообраз 
на Христа. – Остава за винаги свещеник. Той не е приел свещенството си от 
никого, и не го е оставил на никого; и за това можем да кажем, че то си остава 
негово; може да се каже, че той си остава за всякога свещеник. И така, Мелхиседек 
е станал подходящ първообраз на Христа. 

Ст. 4. А помислете, колко велик, и пр. Писателят иска да докаже, че 
Мелхиседековото свещенство е било по-горно от Аароновото; и за това той 
посочва факта, че Авраам, Аароновият велик прародител, давал десетък на 
Мелхиседек, и приел от него благословение, и с това признал, че той е бил по-горен 
от него. В качеството си на цар и свещеник, Мелхиседек е бил по-горен от Авраам. 

Ст. 5,6. Докато ония от Левиевите потомци338, и пр. Виж. Лев. 27:30. Тази 
част от Авраамовото потомство, която е била почетена със свещенството е щяла да 
приема десетък от другите; но ето, че Авраам, баща на свещениците и на целия 
народ, плаща десетък на Мелхиседек! Това е ясно доказателство, че Мелхиседек е 
бил по-горен от Левитите. – И благослови този, комуто бяха дадени обещанията. 
Тука се загатва друга една точка, - Мелхиседек благословил тогова, в когото според 
обещанието, всичките родове на земята са щели да се благославят. Авраам е 
уважил, не върховната личност на Мелхиседек, но върховната му служба. 

Ст. 7.  Никога не чуваме, че някое дете благославя баща си, или че по-
долният благославя по-горният; този който благославя всякога се предполага да е 
по-горен, било по възраст, или по святост, или по достойнство, от този, който се 
благославя. 

Ст. 8. Тоя, за когото се свидетелствува, че живее339. Никъде в Стария 
Завет не е казано, че Мелхиседек не е умрял. Какво значи тогава това свидетелство, 
че той е жив? То значи просто, че за смъртта му не се споменава. Ако трябва да 
разберем, че боговдъхновеният писател утвърждава, че Мелхиседек е бил буквално 
без баща или майка, буквално без начало на дни или край на живот, тогава трябва 
да заключим, както някои от Църковните Отци са заключили, че той е бил наистина 
Син Божий, защото нито даже сътворен ангел може да се каже, че е буквално “без 
начало на дни”. Но връзката на думите не ни дава право да направим подобно 
заключение. Защото ако той сам е бил Син Божий, как е можал да бъде уподобен на 
Сина Божий? Много по-просто и задоволително би било ако разберем, че 
апостолът иска да каже, че Мелхиседек, както свещеният разказ в Стария Завет 
ни го представя, като бил нарочно направен първообраз на Христа, е бил въведен 
без да се спомене за баща му или майка му, или за някакво родословие подобно на 
родословията подобно на родословията толкова внимателно пазени, за да покажат 
произхода на Левитските свещеници от Аарон, и без да се говори за рождението 
                                                           
338 Цгр. “Левиевите синове” 
339 Цгр. “За когото се свидетелствува, че е жив” 
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или смъртта му. Той е представен, също, като по-горен от Авраам, понеже той 
благословил Авраам. “А без всяко противоречие по-малкото се благославя от по-
голямото”. 

По този начин първообразът е бил представен; и когато в Псалом 110, 
Господ иска да покаже, че свещенството на Месия е по-горно от свещенството на 
Левитските свещеници, той просто казва, че е било “по чина на Мелхиседек”. 
Читателят на този псалом би разгледал това, което Битието разказва за Мелхиседек, 
и би намерил там да се разказва за един, който е бил в същото време и цар и 
свещеник на Всевишния Бог, по-горен от уважавания патриарх Авраам, едного за 
когото ни дума не се казва да е приел свещеничеството си от някой предшественик 
или да го е предал на някой наследник, и за когото нищо не се споменава за 
началото на дните му или края на живота му. От всичко това, набожният Еврейски 
читател би заключил, че свещенството на Месия ще различава твърде много от 
свещенството на Аароновите потомци. В останалата част на главата, прочее, 
апостолът означава във всяко отношение разликите и превъзходството на Христа. 

Ст. 9,10. Сам Левий …. даде десетък чрез Авраама. Левиевият велик 
прародител платил десетък преди да му се е родило дете; за това, всичкото му 
потомство може да се счита, че е платило десетък, т.е., че е припознало чрез 
Авраам върховенството на Мелхиседек. 

Ст. 11. Целта на свещенството е да докара човеците близо при Бога, да ги 
примири и възвърне от падналото им състояние в състояние на съвършенно 
избавление от грях. Ако Левитското свещенство е можало да стори това, каква 
нужда е имало да се обещае друг свещеник от съвсем друг чин? – (Защото под 
него людете получиха закона). Тука достойнството на Мойсеевия закон се смесва 
с достойнството на свещенството, защото свещенството е било дадено като основа 
на закона. 

Ст. 12. Защото, ако се промени свещенството, по необходимост става 
промяна и на закона. До когато обредният закон се е основавал на Аароновото 
свещенство, разбира се, че основата не можала да се промени без да не се промени 
и сградата. Тази забележка е като приготовление на доказателството му, че целият 
обреден закон се е унищожил в Христа. 

Ст. 13. На друго племе. Че Месия, който щеше да бъде свещеник во веки по 
чинът Мелхиседеков, щеше да бъде от друго племе, Юдовото племе, става явно от 
много Месиянски пророчества на Стария Завет, а особенно от еднообразното 
прогласяване, че той ще бъде от Давидидовото потомство. 

Ст. 14. Писателят сега се обръща от пророчество на факти. Нашият Господ 
бил от Юдовото племе, според както е обещано в Бит. 49:9,10. 

Ст. 15. Две неща се установяват, именно: (1) че МОйсеевият закон не 
позволява друго свещенство, а се е предсказало за едно свещенство в Юдовото 
племе, което, разбира се, истласва другото; и (2) че това свещенство е от друг вид, 
по чинът Мелхиседеков, трайно, а не преминава от баща на син. 

Ст. 16. Плътска заповед. Заповедите, които са се касаели за Левитското 
свещенство са имали плътски характер, понеже се отнасяли за очищение на плътта 
и за принасяне на животни. Това свещенство се предавало от баща на син, - всичко 
е било външно и привременно. – Силата  на един безконечен живот. Христос 
живее вечно, и има власт да даде вечен живот (Йн. 5:21,25,26); и следователно 
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свещенството му има сила на безконечен живот. Каква голяма разлика между 
сенчавото свещенство на Аарон и свещенството на Христос, което има сила на 
вечен живот! 

Ст. 17. Това има връзка с предишните стихове, и утвърждава факта, че Св. 
Писание припознава такъв един свещеник. 

Ст. 18. Сега той подтвърждава това, което беше загатнал по-преди, че 
наистина Мойсеевата обредност се унищожава от новото свещенство и наредба на 
Христа, който е по чин Мелхиседеков. – Унищожава, - не че Бог си е променил 
ума и развалил това, което бил направил; но той учредил обредния закон с 
намерение да трае само за известно време, докато дойде Христос. Ако евреите да 
бяха духовни и разумни, те щяха да предвидят това. – Слабост и безполезност. 
Понеже бил само обреден, той, разбира се, не е можал да спаси душата, не е можал 
да достигне духовните нужди на душата; той можал само да посочи нуждата и 
начина, по който можала да се удовлетвори. Обредният закон бил показател, който 
посочвал Христа. Виж. Рим. 8:3; Гал. 4:9. 

Ст. 19. (Понеже законът не е усъвършенствувал нищо). Как е можал да 
осъвършенствува нещо, когато той сам е бил просто сянка? –  По-добра надежда, - 
надежда в Христа, който е истински Спасител, чрез когото можем да се 
приближим до Бога както никой не е можал да стори, освен преносно, чрез 
Аароновите жертвоприношения. 

Ст. 20-22. Когато Левитските свещеници са завзимали службата си, те не са 
били потвърдени в нея с никаква клетва; но Всемогъщия Бог с клетва учреждава 
Христовото свещенство. Това показва, че то е по-тържественно и важно нещо. – 
"Господ се закле и не ще се разкае". Това показва, че повелението няма да се 
измени. – По-добър завет, - новият завет в Христа, много по-горен от стария под 
Мойсей. Той е по-добр тъй както веществото е по-добро от сянката, и означеното 
нещо от знака. – Поръчител, т.е., поръчител на хората, че обещанието на спасение 
ще се изпълни. Ние можем безопасно и съвършенно да се уповаем на Христа, 
когато Го приемем под условията, които Той ни предлага, - можем да се уповаваме 
на Него защото Той е Син Божий и всесилен; можем да се уповаваме на Него 
защото Той е Син Човешки и всемилостив; можем да се уповаваме на Него защото 
Той е пролял кръвта Си за нас, и защото Отец с клетва Го е направил свещеник. 

Ст. 23. Поставените свещеници са били мнозина. Тука се показва 
слабостта им; няма нищо трайно. Христос е същият всякога, и свещенството Му е 
непроменимо. 

Ст. 25. Съвършено340, - и най-безнадежните, до края на света. – Понеже 
всякога живее да ходатайства за тях341. Каква драгоценна истина за нас! 
Живеещият е този, който е бил мъртъв, а сега е жив во веки веков (Отк. 1:18). 

Ст. 26. Защото такъв първосвещеник ни трябваше. Във всяко отношение 
Исус Христос е тъкмо такъв първосвещеник, какъвто трябва на нас грешници. Тука 
се изброяват някои от характеристиките му; двете най-видни са, че той няма 
никакво петно от човешкия грях, и че той се е възвисил по-високо от небесата. 

Ст. 27. Който няма нужда всеки ден …. да принася жертви първо за 
своите грехове, и пр. Май мъчно е да кажем дали първосвещениците са имали 
                                                           
340 Цгр. “съвсем” 
341 Цгр. “понеже е всякога жив да ходатайства за тях” 
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обичай да участвуват в ежедневните приношения за грях или не; мнозина 
предполагат, че те са участвували. Но както и да е, поучението в този стих не се 
докача от това; те всеки ден са имали нужда от умилостивение за частните си 
грехове, когато Христос няма такава нужда. Това е главното. – Защото стори това 
веднъж, - т.е., направи приношение за греховете на хората, а не за своите си, 
понеже Той е нямал никакъв грях. – Като принесе Себе Си. Аарон принасял 
животни, и следователно жертвоприносителят се е различавал от 
жертвоприношението, свещеникът от жертвата; но Христос е свещеник и жертва. 
Че Христос е принесъл себе си за греховете ни е най-чудният и трогателен предмет, 
с който човешкия ум може да се занимава. Когато размислим кой е той, 
възвишеният Син Божий, ние трябва така да гледаме на характера и делата му щото 
да считаме за нищожни всяко човешко свещенство и всеки външен обред. 

Ст. 28. Немощни човеци. Те са грешни и смъртни, - две качества, които 
съвършенно разрушават идеята на задоволително свещенство. – Клетвата, която 
беше подир закона, - изказана после в Пс. 110. – Сина, Който е 
усъвършенствуван за винаги342. Христос стана съвършен чрез страдания (гл. 
2:10). Левитските свещеници подлежаха на човешки слабости; те бяха грешни и 
тленни; но Христос победи и грях и смърт, и през пътеката на страдание и 
изкушение премина в прославяне, и стана съвършен Първосвещеник – всичко, 
което човек може да желае. 

 
---------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Ние имаме такъв първосвещеник. Това е главното нещо, което той 

се е трудил да докаже и разясни. Христос е над всички ангели, началства, и сили, 
защото никой от тези не седи на престола. В това отношение, Христос стои много 
по-горе от Еврейския първосвещеник, който е стоял само за минута пред лицето 
Божие в Светая Светих, понеже Той седи на престола вечно. 

Ст. 2. Истинската скиния, - небесното жилище на Бога, не направено от 
ръка, както онова, което Веселил и Елиав направиха, за да живее Господ в него 
помежду Израилевите племена. Както Аарон е служил в това, което е било сянка, 
така Христос служи в това, което е истинно. Няма съмнение, че скинията, която 
Мойсей въздигнал била образ на жилището на Бога, сир., небето; но не трябва да 
разделяме небето на отделения като скинията, както някои са направили като са го 
разделили на външна част, вътрешна част, и още по-вътрешна част, където е 
престолът Божии. Достатъчно е да считаме небето за свято и славно жилище на 
Бога, отделено от зрението на смъртни, грешни хора, както Светая Светих е била 
отделена от събранието на грешниците с тройна преграда. 

Ст. 3. Нещо да принася. Аарон можал да принася тлъстината на агнета, и да 
поръсва кръвта на козли пред Господа; но Исус принесе нещо по-драгоценно, - 
своите си достойнства, своята си кръв. И така той всякога се намира на небето като 
заклано Агне (Отк. 5:6). Той сам е приношение, съвършенно, вечно присъстващо, 
вечно приятно на Отца. Присъствието му е ходатайство. Както кръвта му не може 

                                                           
342 Цгр. “Синът, който е съвършен въ век” 
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никога да се забрави, така и престъплението на вярващия не може никога да се 
помни против него. 

Ст. 4. А ако беше на земята, Той не щеше нито да бъде свещеник. Ако 
Христос да беше просто човешки свещеник като Левиевите синове, той не щеше да 
има да върши нищо, защото те вече изпълняват всичко, което обредният закон 
изисква; няма място за друг такъв свещеник. 

Ст. 5. Които служат на онова, което е само образ и сянка. Служението на 
Левитските свещеници беше да поддържат един обред, който беше сянка, 
първообраз на това, което щеше да дойде; но това, в което Христос служи не е 
сянка или първообраз, но е действително, то е умилостивение за грях, то е 
спасение. – Както бе заповядано на Моисея. На Мойсей било поръчано, и той 
верно изпълнил поръчката, да изпълни точно работата, която му била поверена, и 
да въздигне скинията, и да учреди обреда; и така той бил верен служител, “и 
служил в образ и сянка на небесните”. – “Образеца”. Какъв образ му е бил показан 
на планината, и как, не знаем; ние знаем, че му било поръчно как как да направи 
скинията, но дали той видял образеца във видение, или му е бил представен чертеж 
от частите му, или нещо друго, не можем да кажем. (Виж. Из. 25:40; Чис. 8:4). Това 
място показва, че целият обряден закон е бил първообраз на Христа и делото му. 

Ст. 6. Служение толкоз по-превъзходно. Тука ни се представя поразително 
голямата разлика между Христовото и Мойсеевото служение; Христовото е 
толкова по-високо, колкото завета е по-добър, - новият завет е толкова по-добър от 
стария, колкото едно нещо е по-добро от сянката му. – По-превъзходни обещания. 
Някои от тези обещания се споменават по-късно в ст. 8-12. Действително, всичките 
драгоценни обещания дадени под старата наредба са станали поради новата; тези 
благословения не са били получени чрез кръвта на бикове и козли, или чрез 
служението на Аарон, но чрез Божията милост към Израиля посредством Месия, 
който щеше да дойде. Но някои от обещанията са били изрично за учреждението на 
по-добър завет, както следващото място, приведено от Ер. 31:31-34, показва. 

Ст. 7. Ако Левитското свееничество да беше съвършенно и достатъчно, не 
щеше да има място за Христа; ако старият завет да беше съвършен и достатъчен, не 
щеше да има място за нов; Бог не щеше да даде обещания за по-добър завет. 

Ст. 8. Когато порицава343 израилтяните. Това може да означава и хората и 
завета; като ги е укорявал за греховете им, пророкът е представил и слабостта и 
недостатъчността на завета под който са живели. – Израилевия …. и с Юдовия 
дом. И двата дома са били първобитно Господни люде, и и двамата отишли в плен; 
но това показва, че Бог не забравя своите си. – “Нов завет”. Обещанията са 
можали да се изпълнят са с идватено на Месия.  

Ст. 9. “Не такъв завет, и пр.”. Както първият завет бил недостатъчен да 
премахне греха, така от опит се доказало, че той бил недостатъчен да въздържи от 
грях. Историята на Израилевите люде, от Мойсей до плененението им, е, можал да 
кажем, историята на идолопоклонството им; а от пленението до Христа, те са били 
народ от обредници. В последния период напразно бихме търсили съвършенно 
изпълнение на тези обещания, “Те всички ще ме познаят, и пр.”; ние трябва да 
търсим това под завета на Евангелието. 
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Ст. 10. “Защото, ето заветът, който ще направя, и пр.”344. Този е чисто 
духовен завет противоположен на слабия външен завет. Под този завет сърцата им 
ще се променят, и името и законите Божии ще се напишат на сърцата им, е не 
просто на външни каменни плочи (2Кор. 3:3). – “Аз ще бъда техен Бог, и те ще 
бъдат мои люде”. Това може да стане само тогава, когато човешките сърца се 
променят; нито те могат да му бъдат народ, нито Той може да им бъде Бог, ако те 
не обичат закона му, и той не обича делата им. Така те се намират в станът на 
неприятелите му, и той е за тях огън пояждащ. 

Ст. 11. “И няма вече да учат, и пр.”. Те всички ще бъдат “научени от 
Господа” (Ис. 54:13; Йн. 6:45); те няма да останат в невежество. Евангелието ни 
посочва тъй ясно и просто пътят Божий щото едно дете даже, с прави 
подбуждения, може да го разбере; “този, който пътува, даже и глупавите, няма да 
заблуждават” (Ис. 35:8). 

Този, когото Бог учи няма нужда да се обляга на човешка мъдрост. Колко 
съвършенно противно на това е притезанието на някои си които казват, че простият 
народ не трябва да се труди да чете и разбере Св. Писание защото е много прост, но 
трябва да остави тези, които са по-учени да разясняват словото Божие! Когато 
Божият закон е написан в сърцата на човеците, и Св Дух е техен учител, те могат да 
го разберат по-добре, отколкото ако всичките най-мъдри свещеници биха им го 
разправили. – “Всички ще Ме познават”, т.е., всички Божии люде. Това означава 
духовните люде, които всички наистина го познават; те не са като неговите само на 
име люде, Израил, от които само една малка част го е познавала. 

Ст. 12. “Защото ще покажа милост към неправдите им”. Основата на 
това блаженно състояние и отношение към него е опрощението на греховете; 
всичко почива върху оправдание чрез Христа. 

Ст. 13. А като каза "нов завет". Тези думи са били казани под старата 
наредба; и това доказва, че тази наредба се е считала за нещо, което е щяло да 
премине. – Първия за остарял, т.е., счете го за стар. Фактът, че едно нещо 
остарява показва, че то не може да трае. 

 
---------------------------------------------- 

 
Тука, първо, ни се представя характерът на служението на скинията, като 

сянка на по-добри неща в бъдеще; и, второ, Христовото служение и 
жертвоприношение се съпоставя с това. 

Ст. 1. А даже при първия завет имаше постановления за богослужение. 
Първият завет с обредите си е бил мъдро постановление; той е бил назначен да 
порази чувствата в един чувствен и просташки век; той бил потребен като система 
на първообрази да даде на човеците истинска идея за човешка грешност и нужда от 
Спасител; и той е питаел духовния живот на набожните. Колко дълбоко 
духовноумни хора са можали да се вълнуват от него можем да видим в распалените 
думи на Давид в Псалмите му. Той бил драгоценен за тези, които са съзирали в 
обредите великите истини, които те са означавали; но той бил празна работа за 
тези, които се облягали на самите обреди. – Земно светилище, - принадлежащо на 
този свет, чувствен предмет сравнително с небесното, духовното. 
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Ст. 2. Светилникът, - в скинията, от чисто злато със седем светила (Из. 
25:31-39). В Соломоновия храм имало десет светилника (3Цар. 7:49); във втория 
храм имало един като светилника в скинията. Римляните отнесли този светилник и 
го показвали като трофей в тържественото шествие на Веспасиан; и до сега още се 
вижда издялан изпъкано на триумфалната арка на Тит в Рим, на която това 
тържественно шествие е изобразено. – Трапезата и присътствените хлябове. 
Виж. Из. 25:23-30; Лев. 24:5,6. В Соломоновия храм имало десет такива трапези 
(2Лет. 4:8). – Светото място345. Скинията се е деляла със завеса на две отделения; 
външното отделение се наричало Святото Място или Светая, а вътрешното – 
Пресвятото Място или Светая Светих (Из. 26:33). 

Ст. 3,4. Златната кадилница. Тълкувателите доста много са се съмнявали 
дали това значи златна кадилница или златен олтар за кадене както се описва в Из. 
30:1-10; защото гръцката дума може да значи “кадилница” или “олтар”. Но в закона 
не се казва нищо за такава златна кадилница, че се е намирала в Светая Светих; но 
пак, от друга страна, кадилният олтар не бил в Светая Светих, но пред завесата до 
нея. Тази трудност може да се разясни по два начина: (1) че това е било златна 
кадилница, която не се споменава в Петокнижието, но особенно се споменава в 
Равинските съчинения, - нещо обаче, което се вижда да се отнася само за втория 
храм, а не за скинията; и (2) че тази дума действително значи олтар, а не 
кадилница. Понеже бил турен тъкмо вън от завесата срещу очистилището (Из. 
30:6), и понеже бил поръсван със същата кръв, която се внасяла в Светая Светих в 
Денят на Умилостивението, този олтар се вижда да е имал някакво особенно 
отношение на най-святото място; и това може да е причината защо се споменава с 
него. – Ковчегът на завета. Този ковчег бил в Соломоновия храм; но когато 
Навуходоносор съсипал храма, ковчегът се изгубил, и нищо не се знае вече за него. 
За описанието на ковчега виж. Из. 25:10-22. – Златната стомна, съдържаща 
манната. Виж. Из. 16:32-34. –  Аароновият жезъл. Виж. Чис. 17:1-11. Тези не 
останаха за винаги, защото във времето на Соломон тях ги нямало вече там, понеже 
историкът ни казва в 3Цар. 8:9, че по него време в ковчега нямало нищо друго 
освен скрижалите на закона. За последните виж. Из. 25:16. 

Ст. 5. Херувимите на Божията слава. Виж. Из. 25:18-22. Тези херувими 
вероятно “означават сътворението Божие”, неговите разни сили и разуми. Те са 
имали вероятно четири лица, както се казва в Ез. 1:4-14; и почти същото се казва в 
Отк. 4:6-8. Божията слава сияела посред херувимите; така тя сияе в сътворението. 
Херувимите се представяли, че се кланят с лицата си обърнати към очистилището; 
така и херувимите в Отк. 4:8 викат, “Свят, свят, свят!”. Сътворението се кланя на 
Бога с всичките си сили и всичкия си разум. Върху очистилището се е поръсвала 
кръвта на умилостивение, и за това се е наричало място на умилостивение. 

Ст. 6,7. Свещениците влизаха постоянно. Тези бяха ежедневни служби, - 
жертвоприношение и кадене, наглеждане на светилата, и пр. Виж. Лев. 6:8-13; Из. 
30:7,8. – А във втората, т.е., в Светая Светих зад завесата. – Веднъж в годината 
влизаше само първосвещеникът, - един ден в годината (Из. 30:10). Това ставало 
на великия Ден на Умилостивение, когато той влизал два или три пъти (Лев. гл. 
16). 
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Ст. 8. Пътят за в светилището не е бил открит. Всички били изключени 
освен първосвещеникът, а той влизал само веднъж в годината; това показва, че под 
обредния закон, и чрез него, никакъв действителен достъп до Бога не е имало. – 
Първата част на скинията346. Това, което се обемало в покривалото на кожи се 
деляло на две части, святото и пресвятото места. Първото се нарича в ст. 6 първата 
скиния, а пресвятото място се нарича в ст. 7 втората скиния; тъй щото това 
изречение тук означава предната скиния, или святото място. 

Ст. 9. Образ на сегашното време347. Подобието се вижда да е това, - Светая 
Светих представлявала небето, включително и евангелската наредба; святото 
място, където свещениците служили всеки ден, било отделено от това със завеса; а 
това показва, че под старата наредба богомолците не се припущали близо до Бога. 
От това виждаме, че предната скиния със службите си представлявала за тях 
тяхната обредна наредба, или Юдейщина. Докато тази първа скиния стояла, т.е., 
докле Юдейщината е стояла, нямало е свободен достъп до Бога; техните служби и 
жертвоприношения не са можали никога да премахнат завесата, и да ги удостоят да 
се явят пред Бога. 

В ст. 6-9 глаголите в оригинала са в настоящо време, влезват, принося, и пр.; 
и някои настояват, че така трябва да се преведът, като казват, че тука се описват 
служби, които са били служебни, когато Посланието било писано. Но писателят 
говори тука за скинията, която Мойсей въздигнал, а не за храма. Ст. 1 казва, че този 
завет имаше (а не има) постановления; ст. 2, казва че скинията се направи. След 
това, като започва да описва богослуженията, писателят употребява настоящо 
време; но връзката на думите ни дава право да считаме това за историческо 
настояще, което често се употребява на Гръцки, като, например, той казва вместо 
той каза, той иде вместо той дойде, и пр. Сирийският превод, който е най-стар 
превод, превежда тези глаголи тъкмо тъй както са преведени в нашия превод. 
Писателят в ст. 11,12 казва че, когато Христос дошел, той влезъл веднъж за винаги 
в святото място, и че това показва, че съвършеното му дело е заместило често-
повтаряните богослужения на скинията. И това тъй също ни дава право да разберем 
глаголите в ст. 6-9 в исторически смисъл, че говорят за това, което се било минало. 

Ст. 10. Понеже се състоят само в ядене, пиене. Тези плътски неща били 
направени образи на духовни и истинни неща; но, взети сами по себе си, те не 
можали да спомогнат на душата да стане свята и да се спаси. – Време на 
преобразувание348, - времето когато всичко ще се поправи, и действителните неща 
ще заместят образите и сенките. Това време на поправяне е самото нещо, което 
образува веществото на обещанията приведени в гл. 8:8-12. 

Ст. 11. А понеже349 Христос дойде като първосвещеник на бъдещите 
добрини. Тука се съпоставя Христовото свещенство и следствията му с старо-
наредбеното свещенство и следствията му. Тогава е нямало свещеник, който би 
могъл да достави действително добрите неща – примирение и спасение; но 
Христос доставя всичко. – През по-голямата и по-съвършена скиния. Както 
Аарон служил в и чрез скиния, така и Христос служи в по-съвършенна скиния, т.е., 
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небето. Неговата скиния не е направена от човешки ръце, нито принадлежи на този 
свят. 

Ст. 12. Не с кръв от козли …. но със Собствената Си кръв. Кръвта е била 
образ на живот. Законът казва, “Душата която греши, тя ще умре”; но в 
жертвоприношението, животът на едно животно замества живота на грешника. 
Разбира се, животът на едно животно не струва нищо освен като образ; но 
Христовият живот, който Той положил за греховете ни, имал умилостивителна 
сила. Първосвещеникът можал да влиза в пресвятото място само с кръв (Лев. 
16:14,15), която поръсвал на очистилището; но кръвта, която Христос принася пред 
Бога е негова собственна кръв, която ни спечелва вечно спасение. 

Ст. 13,14. Ако поръсванията с кръвта на животни са очиствали телата на 
човеците, колко повече Христовата кръв ще очисти душите на човеците! – Чрез 
вечния Дух, - Духът, който пребивава в Христа. В същия Дух планът за спасение е 
бил направен преди да стане светът. Той е вечният, божествен Дух; и това направи 
Христовото жертвоприношение духовно и вечно силно. Неговото 
жертвоприношение  се съпоставя с жертвуването на едно животно, чийто 
привременен плътски живот се е жертвувал. – Без недостатък350. Всички животни, 
които се принасяли като жертва трябвало да са без недостатък, което показва, че 
Бог изисква нравственно съвършенство в Изкупителят. Виж. Лев. 1:3 и много други 
места. – Ще очисти съвестта ви от мъртвите дела. Мъртвите дела са делата на 
тези, които нямат духовен живот. – За да служите на живия Бог, - не на Бога, 
който е прикрит със завеси и образи, но до когото осветената душа наистина се 
доближава. 

Ст. 15. По тая причина, - защото принесъл себе си, както е казано в 
предишния стих. Поради това жертвоприношение, то станал Ходатай на новия 
завет. 

Ст. 16. Защото гдето има завещание, трябва, за изпълнението му, да се 
докаже и смъртта на завещателя. Една трудност се поражда тука от нуждата да 
се преведе същата Гръцка дума (диатеке) “завещание”, която другаде право се 
превежда завет. Не трябва, обаче, да считаме тези две значения на думата за 
отделни и независими, но за два смисъла на едно общо значение. Диатитеми ще 
рече разполагам, уреждам. Следователно диатеке значи разположение или 
уреждане на отношенията между Бога и заветните му люде. Людете са били 
наистина милостиво приети в този завет като една от двете страни, и за това го 
наричаме завет. При все това, то е било Божие върховно разположение или 
уреждане, и за това се казва (ст. 20), че той го завещал на людете. Когато се 
употребява за разположението, което човек прави с имота си чрез завещание, 
диатеке право се превежда завещание. Апостолът в тази глава преминава от 
единия смисъл на думата в другия; и той прави това, не невнимателно и неточно, 
но пред вид на великата истина, че благословенията на новия завет могат да се 
дадът само чрез Христовата смърт, и следователно могат да се считат за 
наследство, което наследникът обсебва когато завещателят умре. 

Тази черта на новия завет е била предверене и предобразена от 
посвещението, или въвеждането, на стария завет с проливане на кръв, и с 
Мойсеевото поръсване на кръвта върху книгата и върху народа (ст. 19,20). И 
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нашият Спасител, когато учредил Вечерята, подал чашата на учениците, и казал, 
“Тази чаша е моята кръв на новия завет (или, е новият завет с моята кръв), която се 
пролива за вас и за мнозина за прощение на греховете”. 

Ст. 17. Само гдето се е случила смърт. Тука се приспособява едно 
обикновенно начало. Ние знаем, че завещание означава разположението на имота 
на един човек след като умре; и разбира се, то не дава нищо някому преди смъртта 
на завещателят. 

Ст. 18-21. Тези стихове показват, че смъртта на жертвите е била нужна, за да 
се постигнат онези благословения, които те са щели да доставят, - кръв се 
поръсвала за очищение и приемане на божественни благословения. Това е 
изобразявало също така, че ние ще постигнем, в следствие на Христовата смърт, 
примирение или умилостивение направено чрез кръвта му. Колкото за 
поръсването, виж. Из. 24:5-8; Лев. 16:14-16. – Самата книга и всичките люде351. 
Нищо не се казва в Из. 24:8 за поръсване на книгата от Мойсей; но ние приемаме 
това, защото писателят на Посланието свидетелствува за него. 

Ст. 22. И почти …. всичко, и пр. Някои неща не са били така очиствани; но 
това е било обикновеният начин. – И без проливането на кръв няма прощение. 
Това е едно начало и в закона и в Евангелието. 

Ст. 23. Образите на небесните …. а самите небесни. Скинията и 
богослужението й бяха образи на истинната църква, на небесното царство основано 
от Христа, което ще трае до веки, и което се нарича небесно светилище. Земната 
скиния и богослужението й се очиствали с поръсването на кръв от животни; а 
понякога се употребявала и вода в разни омивания, и пр., на което думата тези 
може да се отнася (виж. ст. 11). Това очищение е било нужно в следствие на 
допирането на грешни човеци до светилището посред тях. Така и истинното 
светелище, небето, се пази да не се оскверни от грешници, защото Христовата кръв 
ги очиства от грях. “Очищението на самите небесни”, т.е., унищожението на 
влиянието на греха върху небесното светилище става с очищението на грешника. 

Ст. 24. Ръкотворено светилище352, скинията въздигната от Мойсей, образ 
на небесната. – Да се яви, и пр., - в наша полза да стори умилостивение, 
ходатайство, и да ни отвори път да влезем. Той е там наше вечно приношение пред 
Бога. 

Ст. 25,26. Да принася Себе Си много пъти … да е страдал много пъти. 
Нашата жертва можеше да бъде заклана само веднъж; Христос е Агнец Божий 
веднъж заклан. Смъртта му щеше да премахне греховете на света; ако тя не 
сполучеше това, тя щеше да не сполучи и втори път; и постоянното й повторение 
щеше да послужи, като Левитските жертвоприношения, да ни напомня греховете, а 
не да ги премахне. Неговото себеприношение пред Бога се обусловява от първото 
му страдание, както животното е трябвало първо да се заколи, та че после кръвта 
му да се внесе в пресвятото място. – С чужда кръв. Тука има разлика между 
Христовото и Аароновото приношение; Аарон принасял живота на едно животно, 
не за да направи истинно удовлетворение за грях, но като образ на такова 
удовлетворение; той не можал да направи истинно умилостивение; той не можал да 
принесе себе си; и ако е можал, той бил грешник и не можал да бъде приет. Но с 
                                                           
351 Цгр. “…. и всичкият народ” 
352 Цгр. “светилища с ръка направени” 

 262



Христа не е така. Той е достоен; Той е и Свещеник и Агнец Божий, и принася 
своята си собственна кръв. – От създанието на света. Грехове се вършат от начало 
до края на света; Христовото умилостивение, ако да беше като Аароновото, би 
трябвало да се повтаря всякога. – Се яви веднъж, и пр. Времето на Христовото 
появяване между човеците се казва в Св. Писание да е “в последните дни”. Срав. 
Д.А. 2:17; Ис. 2:2; Мих. 4:1; Евр. 1:2. Тука се казва, че е “в свършването на 
вековете”; така и в 1Кор. 10:11, “за поучение нам, които сме достигнали 
последните времена”. Тези думи означават периода на последната наредба, 
евангелският век от рождество Христово до страшния съд. Христос говорил по 
същия начин, и за това учениците му мислели, а също са мислели и 
едновременните християни, че свършването на света щяло да настане почти тозчас 
(Мт. 24:3); но те не знаели, че Бог щял да продължи денят на благодатта под 
Евангелието, и щял да даде години и столетия на народите, за да се покаят, както 
дал 120 годири за покаяние във времето на Ной. – Да отмахне греха. Никое друго 
жертвоприношение е премахнало някога, или е можало да премахне, грях, който 
стои като пречка между нас и Бога, но кръвта на Сина Му го премахва, и отваря ни 
път към блаженство, в което цял свет се кани да влезе. 

Ст. 27,28. Веднъж да умрат. Хората веднъж умират, и след това дохожда 
съд; така и Христос веднъж е пострадал, а после се е прославил между светиите си 
пред цялата събрана вселена. Както за един човек дохожда смърт и съд, така и за 
човека Христос дохожда смърт и прославяне. – За да понесе греховете на 
мнозина. Това е взето от Ис. 53:12. Мнозина е като противоположно на един, и не 
решава колцина или каква част от човешкото племе са онези, за които Христос 
умрял. – Без да има работа с грях353. Първият път той се явил претоварен с грях – 
греховете на човешкото племе; когато се яви втори път той не ще има този товар, 
защото, като принесъл себе си, той “веднъж завинаги” направил умилостивение за 
тези грехове. – За спасението, - да избави окончателно от всяко земно страдание 
тези, които верно са го очаквали с опасани чресла и запалени светилници (Лк. 
12:35). 

 
--------------------------------------------- 

 
 

Ст. 1. Законът, т.е., обредният закон. – Съдържа в себе си само сянка на 
бъдещите добрини, представлява с образи примирение, спасение, приобщение, и 
д.т., на които действителността се намервала в Христа. – Не самият образ 
(Цгр.)354. Този образ може да съществува само в самите неща, а те напълно се 
излагат само в Евангелието. – Никога не могат с тях да направят съвършени. 
Защото сянката не е вещество, сянка на умилостивение не е истинско примирение 
или спасение. За това старите жертвоприношения не са могли никога да направят 
съвършенни тези, които са ги принасяли. 

Ст. 2. Другояче те биха престанали да ги принасят. Повторението им 
показва, че те не са постигнали целта си – примирение; а това показва, че са 

                                                           
353 Цгр. “…. ще се яви втори път без грях” 
354 Вместо РИ: “не самата същност”  
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недостатъчни. – Съвестта за грехове, - чувство на осъждение, на неумилостивен 
грях. 

Ст. 3. Всяка година става спомен. Левитските жертвоприношения, 
постоянно повтаряни, са напомняли греха, но не са го премахвали. 

Ст. 4. Защото не е възможно, и пр. Това е такава очевидна истина щото 
няма нужда от доказване. Ако кръвта на животно би могла наистина да премахне 
грях, тогава убиецът, когото законът осъжда на смърт можеше да заколи овца и да 
каже, че то е все също като той да е умрял, според както законът изисква. 

Ст. 5. Затова, т.е., понеже жертвоприношението на животни не може да 
премахне греха. – Като влиза в света, казва. Тези са Давидови думи в Пс. 40:6, и 
пр.; но авторът тука казва, че Христос ги казал когато се появил в света. Давид бил 
за Месиев първообраз в качеството си на Израилски цар, защото бил преследван от 
нечестиви хора, защото от все сърце се покорявал на Бога, и защото бил човек по 
Божието сърце. Давид не се уповавал на обредни жертвоприношения като саул 
(1Цар. 13:8-11, 15:22). Давид знаел, че да се покорява човек на Божия глас струва 
повече от всеизгаряния; и в това отношение той бил първообраз на Христа, чието 
послушание бе съвършенно, и който е нямал нужда да принася кръв на животни и 
обредни дарове. Заради това, тези думи които Давид бил казал се приспособяват на 
Христа при идването му в света да направи умилостивение за грях, и да отдаде 
почит на Божия закон. – “Жертва и принос не си поискал”. Те не са главните 
неща, които Бог изисква. На много други места се изказва същата истина, като, 
например, в Ис. 1:11; Пс. 50:13,14, и пр. – “Но приготвил си Ми тяло”. По 
еврейски това е казано в Пс. 40:6 така: “Отворил си ушите ми”. Тука то е взето от 
превода на Седемдесетте. Ако Еврейското изречение е правото четене, трябва да го 
разберем, че значи, “Ти си ме накарал да чуя”, т.е., да слушам твоите заповеди, да 
върша волята Ти. Срав. със ст. 9 и със Самуиловите думи на Саул (1Цар. 15:22), 
“Послушанието е по-добро от жертвата”. Ако ли предположим, че преводът на 
Седемдесетте е по-правото четене, трябва да разберем Месия че казва, “Не искаш 
жертви от юнци и козли, но си ми приготвил тяло, в което да мога да сторя волята 
ти, и което мога накрая да принеса като истинна и приятна жертва, на която 
старите приношения бяха просто образи”. 

Вижда се, че писателят на Посланието взел стиха както го намерил, и без да 
изпита критически кое е правото четене употребил го, за да представи поразително 
факта, че нашият Спасител дошъл на света да стори волята на Отца, да стори в 
тялото си, като човек, послушание, което Бог повече предпочитал от външно 
приношение, и после да представи това тяло като действителна жертва, на която 
старите жертви са били просто сянка. 

И тъй, даже ако предположим, че четенето на Седемдесетте не е право, 
погрешката не е била такава, която би препятствувала на изречението да изрази 
главната мисъл, която писателят на Посланието искал да представи. Неоспорима 
истина е, че тяло е било приготвено, в което Христос пострадал, и в което той 
съвършенно изпълнил Божията воля. 

Ст. 7. “В свитъка на книгата е писано за Мене”. Такова нещо не се казва в 
Писанията, които Давид имал и от които той е можал да приведе това; но ако тези 
думи, казани от Давида, са били казани като думи на Месия, това може да значи, че 
Христос е дошъл да стори Божията воля вместо да принесе дарове и жертви, и че 

 264



тази истина, че грядущият Месия е щял по този начин да стори Божията воля, се 
означава в разни места и по разни начини в Петокнижието. Виж. Лк. 24:44. 

Ст. 9. Отмахва първото, за да постанови второто, т.е., отнема обредните 
жертвоприношения, за да учреди това, което е по-високо, сир., истинно и 
съвършенно послушание на Божията воля. 

Ст. 10. С тая воля. Ние се освещаваме чрез извършването на Божията воля 
в Христа и от Христа, и от неговото послушание през живота му и до смърт. 

Ст. 11. Стои. Не им беше позволено да седят във вътрешното светилище; 
един слуга трябва да стои прав. Но Христос, като очистил греховете ни, седнал 
отдясно на Бога (ст. 12). Тези думи вероятно показват разликата между Христовото 
достойнство и достойнството на тези свещеници. – Да отмахнат355 грехове. 
Отнемането на грехове чрез Левитските жертвоприношения беше обредно, а не 
действително. 

Ст. 12. Седна. Виж. ст. 11. – За винаги. Първосвещеникът се явявал само за 
кратко време в Светая Светих пред Бога; а Христос седи за винаги на престола. 

Ст. 13. Враговете Му за Негово подножие356, - (Пс. 110:1). Чрез 
достойнството на своето едно съвършенно приношение Христос се приема и 
прославя, и се въздига на мястото на върховна власт (1Кор. 15:25). 

Ст. 14. Усъвършенствувал за винаги, т.е., усъвършенствувал 
оправданието им пред Бога, което Аарон не е можал никога да стори. Пред 
Божиите очи, когато грешникът приеме умилостивението Христово и греховете му 
се измият, той не е вече под осъждение (Рим. 8:1). Но лично съвършенство, - 
постепенно доизкарано освещение, - следва като последствие чрез постоянното 
действие на Св. Дух. 

Ст. 15-18. Като взима същия привод от Еремия, който се намира в гл. 8, 
писателят сега доказва, че Св. Дух бил открил самата тази истина, - оправдание 
веднъж за винаги, и непоменувание на грехове под новия завет, - не обаче с обредни 
дарове и жертвоприношения. – А гдето има прощение за тия неща, там вече 
няма принос за грях. Защо да се продължават приношения, когато причината за 
тях, грехът, се е отнел? По-горе той е доказал, че причината защо Левитските 
жертвоприношения се продължавали била, че не можали да отнемат грехове (ст. 
1,2). От това следва, че който продължава да прави умилостивение за греха си в 
своите си молитви, епитимии, добри дела, и пр., той не е бил никога опростен. 

Съветите, предупрежденията, и насърченията, които следват естественно 
произтичат от нещата, които той е утвърдил в по-горното разсъждение. 

Ст. 19-22. Като имаме …. дръзновение. В предишните глави той е доказал, 
че Христос отворил път за грешниците да дойдат право при Бога, че сега няма вече 
отблъсване или забрана да не се доближават, или завеса, или страх от смърт, ако 
дойдат с “истинно сърце”, както им се казва. Тази дързост не значи надутост, или 
дръзка и надменна претенция; но е смирено и радостно упование в Христа. – Чрез 
кръвта на Исуса. Ако първосвещеникът не донесеше кръвта на определената 
жертва, той не можеше да влезе в пресвятото място; ако се опиташе да стори това, 
той щеше да загине (Лев. 16:2). Така и грешникът може да се доближи до Бога, 
може да влезе в небето и да види лицето му, само чрез Исусовата кръв, т.е., защото 
                                                           
355 Цгр. “отнемат” 
356 Цгр. “враговете му подножие на нозете му” 
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Исус умрял за него и понесъл наказанието за греховете му. – Новия и живия път, - 
нов в сравнение със стария обреден начин и с всички други начини, които са били 
някога опитани. Той е жив път, защото ако ходим по него ние намираме живот; той 
е жизнедающ път; всички други са пътища на смърт. Даже Аароновият път за 
влизане в пресвятото място беше само път на духовна смърт, освен ако той 
виждаше зад образа действително спасение чрез вяра в Бога. – През завесата, 
сиреч, плътта Си. Тука Христовото тяло се представя като завеса, през която той 
влязъл в истинното светилище. Истина беше, че Христос прие на себе си човешка 
плът, за да направи умилостивение за грях и отвори път за влизане пред Бога; също 
така е истина, че пътят не се отвори до като плътта му не се раздра от смърт, когато 
отварянето на този път стана познато със същевременното раздиране на храмовата 
завеса. – Велик Свещеник. Както Израилтяните се приближавали до Бога, или са 
били приети от него, чрез първосвещеника си, така и ние биваме приети чрез 
нашия Първосвещеник, великия, истинния Свещеник над домът, т.е., църквата 
Божия. – С искрено сърце, - с искренно желание да се примирим с Бога, и да 
избегнем осквернението на греха. Този нов и жив път не е път за тези, които са с 
лукаво сърце, които искат да си държат обичните грехове, и не щат да се избавят от 
греховете си. – Пълна вяра, - непоколебиво упование в Този, който ни предлага 
спасение. Ако само припознаем любовта, която ни предлага спасение по този път, 
ние ще обичаме в замяна Този, който ни прави това благодатно предложение. Няма 
тогава да се съмняваме в Него, защото любовта има упование в любов, и ние ще 
имаме пълна вяра с пълна любов. – Сърца очистени от лукава съвест, сир., 
очистени с Христовата кръв от осъдителната сила на греха, както свещениците се 
очиствали с поръсване на кръв (Лев. 8:30). – Тяло измито в чиста вода. Имало 
много измивания с вода във връзка с богослужението в скинията; очистване на 
тялото се изисквало, за да може човек да бъде приет. Виж. Из. 30:20, 40:30-32; Лев. 
16:4. Това измиване с чиста вода, т.е., кръщение, стана в Християнската наредба 
белег на “измиване на възраждане”, на очистителното влияние на Св. Дух. Няма 
съмнение, че тука се загатва за кръщение; но писателят разбира нещо повече от 
просто измиване на тялото във външно кръщение; той разбира и това, което 
кръщението означава, именно, очистване на човека от сквернотата на греха. 

Ст. 23. Нека държим непоколебимо надеждата, и пр. Великите 
благословения обещани под новия завет, и залозите дадени за изпълнението им, 
трябва наверно да придадът на християнина решителен и твърд характер. Бог със 
словото си и с клетва е учредил този завет (гл. 7:20,21); и кръвта на възлюбления 
Син Божий е засвидетелствувала, че той искренно желае да ни спаси. 

Ст. 24. И нека се грижим един за друг. Който има наистина нов живот в 
Христа, и върви в този жизнедающ път, той ще има и това, в което новият живот се 
състои – любов. Той ще мисли за другите, ще се грижи за духовното им добро, и ще 
желае да ги види, че правят добри дела, и че живеят любовен живот. – Да се 
поощряваме. Това е добро поощрение, което ни предизвиква да любим и правим 
добри дела. 

Ст. 25. Като не преставаме да се събираме, и пр. Вижда се, че това 
пренебрегване на Християнско публично поклонение било почнало; а това е често 
пъти предтеча на отпадане и вероотстъпление. Тези, които пренебрегват 
общественна религия ще пренебрегнат и частна религия. То е празно и лъжливо 
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извинение, когато човек каже: “Аз мога да се кланям на Бога и у дома си както и в 
храмът”. Никой не може да направи едно нещо така добре по един начин, който е 
противен на Божиите заповеди, както може да го направи ако се съобрази с тези 
заповеди. – Колкото виждате, че денят наближава. Това се отнася за идването на 
Христа. Христос бил дошъл със страшен съд, когато Ерусалим се съсипал, което се 
случило наскоро след написването на това Послание; но има друго и по-голямо 
идване за съд, и относно това всички християни трябва да се подканват ежедневно, 
както и относително идването Му на смъртния им час. 

Ст. 26. Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали 
истината. Не може да има съмнение, че грехът, за който се загатва тука е 
отстъпване от Християнството. Ако тези евреи, които били познали Исус Христос, 
и го били приели за свой Спасител, отсетне самоволно са грешили против 
виделината, която били приели, и се повръщали в Юдейство, те са били в 
безнадежно състояние, както земя, която прорастява тръни и репей (гл. 6:8). – Не 
остава вече жертва за грехове. Това Послание често пъти показва, че има само 
една жертва за грях; когато тази жертва се отритне, друга няма, и човек остава без 
никаква надежда. Като се отнеме всяка жертва за грях, друго не остава освен 
наказание за грях; нищо не можем да очакваме освен съд и разярение на огън. Тези 
са страшни думи, но страхотиите на наказанието, което ще се струпа върху тези, 
които потъпкват Христовата благодат са големи съразмерно с големината на тая 
благодат. Това “страшно ожидане” може да бъде в съвършенно нечувстветилно 
състояние. Закоравелият в грехове човек не разбира за какво чака; той е небрежлив 
и глупав, когато препълва чашата си на нечестие, сърцето му е в света, той е улисан 
в работата си, той се смее с приятелите си, той не знае що му виси над главата. Ако 
той се би загрижил, ако той би се смислил за пътят по който ходи, ако той би 
пожелал да се избави от греховете си, за него би имало надежда; но той нито се 
грижи, нито му мисли, нито се моли. Нека небрежливите се позамислят за тези 
работи, - може би, това е тяхното състояние; но нека тези, които треперят, като ги е 
страх, че това им е състоянието, се одързостят, защото това може да е средство, с 
което Бог иска да ги разбуди да потърсят спасение, както някой страшен сън 
дохожда на някой заспал човек, за да го разбуди и избави от смърт, когато 
другояче, заспалото му сърце може да се не помръдне. Нека тези хора помнят, че 
Христос казва, “Който иска нека вземе даром водата на живота”. Едничкото 
ограничение на божията благодат е човешката воля; ако човек иска да дойде, той 
може да дойде; и ако той има това желание, нека благодари на Бога, защото това 
желание е от Бога, и е доказателство, че Бог ще го приеме. – Огнено негодуване357. 
Нищо не е по-страшно и по-опустошително от огън; заради това, огънят се 
употребява да представи колко Бог се гневи на греха (виж. Мт. 4:1). – Което ще 
изпояде противниците. Всички, които отхвърлят Христа се считат за негови 
противници, и приемат същото наказание, което Сатана и ангелите му са приели 
(Мт. 12:20, 25:41). 

Ст. 28,29. Във Вт. 17:2-7, се казва какво наказание ще се наложи на този 
израилтянин, който напусне истинния Бог и се предаде на идолопоклонство; той 
трябвало да бъде погубен немилостиво, и най-ближните му приятели трябвало да 
го накажат. Това е само слабо представление на страшното наказание на тези, 
                                                           
357 Цгр. “разярение на огънят” 
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които явно приемат, а после се откажат от и потъпчат, кръвта на Божия Син. Макар 
и да не получат земно наказание, и може да живеят небрежливо с години, когато 
гневът на Агнеца ги връхлети, то ще бъде толкова по-строго от каквото и да е 
видимо наказание наложено под Мойсеевия закон, колкото по-голям е ужасът на 
престъплението им. Думата потъпкал значи “презрял като нещо безполезно”. Това, 
което се потъпква е Син Божий! Какво ужасно престъпление! Колко негодуваме 
когато чуем, че някой добър човек в някой нечестив град е бил търан в улиците и 
стъпкан в калта от някоя побесняла тълпа! Но нека си предположим, че някой свят 
ангел е бил така потъпкан, колко ще се ужасим! Но презрените грешници тъпчат 
Сина Божий! – Проляната при завета кръв358. Христос казал, “Това е Моята кръв 
на новият завет, която се заради мнозина излива, и пр.” (Мт. 26:28). Христовата 
кръв е запечатала завета на благодатта, чрез който грешниците се приемат и 
спасяват. – С която е осветен, т.е., повидимому, - считан като един от светиите, 
между които бил причислен, и от които той бил до колкото другите са можали да 
съдят. Писателят тука говори според видимостта; той не иска да каже като 
догматическо учение, че тези които са били сърдечно осветени с Христовата кръв 
наистина падат или могат да паднат; това би било противно на 1Йн. 2:19, “От нас 
излязоха, но не бяха от нас”. Но истина е, че мнозина, които си мислят, че са от 
светиите, и които другите мислят за светии, отпадат и стават виновни и осъдени. 
Това е най-вече истина за два класа: (1) Тези които, като са изповядали Христа, се 
обръщат и се отричат от него пред света, и похулват името му; (2) Тези които 
казват, “Аз веднъж се промених сърдечно, осветих се с Христовата кръв, 
следователно, не мога да загина макар и да се предам на грях”. – И е оскърбил, - 
презрял, отнесъл се с него като с нещо за презрение. – Духа на благодатта, - 
Духът, който дава благодат. 

Ст. 30. "На Мене принадлежи възмездието359, и пр. Тези думи се намират 
и в Рим. 12:19. Те са взети от Вт. 32:35; но тука има думите, “казва Господ”, които 
ги няма нито в Еврейския оригинал, нито в превода на Седемдесетте. Това е едно 
от доказателствата, които се дават, че това е Павлово Послание, макар че някои 
предполагат това изречение да е приведено от Павловото Послание до Римляните, 
а други мислят, че е било обикновенният начин, по който мисълта се е привеждала, 
и за това и двамата писатели го употребяват. – "Ще съди людете Си360". Виж. Вт. 
32:36. 

Ст. 31. Страшно е, и пр. Давид казва, “Нека прочее паднем в ръката на 
Господа, защото са много милостите Му” (2Цар. 24:14). Това може всякога да се 
каже от едно чадо Божие, защото, колкото силни и да са наказанията му, те няма 
никога да погубят в ада душа и тяло. Но за враговете си “Бог наш е огън пояждащ” 
(гл. 12:29). Той е праведният, святият, истинният Всевишен Бог, но най-повече с 
всичките си свойства той е живият Бог; неговият вечен непроменяем живот е 
радост и живот за праведниците, които тържествуват в тая мисъл. Но в същото 
време живият Бог е страх за нечестивите, които биха желали да бъде мъртъв, или 
да се променя; самото име жив поразява едните с възторг, а другите с ужас. В този 
стих се съдържа ядката на предупрежденията, които писателят до тука е дал против 

                                                           
358 Цгр. “кръвта на завета” 
359 Цгр. “отмъщението” 
360 Цгр. “ще съди своя народ” 
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отпадане от Бога, както се е открил в Сина си Исуса Христа, които предупреждения 
имали за цел да предпазят тези Християнски Евреи от такова повинно поведение. 
Силата на тези предупреждения става по-силна и по-силна, колкото по-
наближаваме края на Посланието. 

Ст. 32. Припомняйте си още, и пр. Писателят сега прибягва до друго едно 
средство, за да утвърди читателите си във вярата им, т.е., като прави възвание на 
миналата им опитност, и на страданията, които били претърпели заради Христа. 
Това е като насърчение. Както е насърчително за един човек в някое трудно 
пътуване да се обърне назад и види колко път е изминал, така насърчително е и за 
християнина, който се съмнява да помни през какви борби той е преминал. – 
Голяма борба от страдания. Къде или как тези страдания са били претърпявани, 
ние не знаем; но можем да си предположим, че учениците са били преследвани от 
евреи, а не от езичници, защото от цялото съдържание на Посланието виждаме, че 
главната им опасност била да отпаднат пак в Юдейство. Тази опасност показва, че 
евреите са ги притискали; и от това можем да предположим, че те са живели 
някъде, където Юдейството е било силно. Къде другаде то е било толкова силно, 
колкото в Ерусалим? Но ние знаем, че евреите силно са гонели християните и по 
други места където са имали сила в ръцете. Виж. Д.А. гл. 14, и пр. 

Ст. 33. Кога опозорявани, и пр. Това показва начина по който са страдали. 
Два начина се споменават, и двата от които показват Християнския им дух, - те 
понякога били сами хулени, а понякога са навличали върху си тези хули защото 
защитавали тези, които били опозорявани. Това е голяма препоръка за тях. 

Ст. 34. Показвахте състрадание на моите окови (Цгр.). Тука има разлика в 
ръкописите, в много от които е казано, “показахте състрадание на тези, които са в 
окови”; тъй щото това изречение не може да се даде като доказателство, че Павел е 
писал това Послание. –Но и радостно посрещахте разграбването на имота си, 
като знаете, и пр. Сърцата им били толкова дълбоко трогнати от надеждите на 
вечно блаженство, които им били представени в Христа щото не отдавали голяма 
важност на светските си имущества, и без жалост видели разрушението им. Това 
показва колко силно е било мъжеството им. 

Ст. 35. И тъй, не напущайте, и пр. Да напуснем Христа ще рече да 
напуснем всичко, което той ни обещава. Глупостта на този, който захвърля някой 
елмаз, или изгаря крепостния акт на някой имот, не може да се сравни с това; то е 
да захвърлиш едничката надежда за вечен живот. Тази молба да не захвърляме 
това, което е драгоценно и жизнено придобива повече сила от всичко каквото 
писателят казва в по-предишните разисквания. – Голяма награда. Кратко чакане 
във вяра, кратко изпитание на търпение, кратка болка и позор, подире – вечна 
тежина на слава. Голяма е наградата на вярата (2Кор. 4:17)! 

Ст. 36. Защото ви е нужно търпение. Търпение се е нарекло цар на 
добродетелите; то е най-трудното нещо да го има човек в дълготрайни изпитни. 
Малцина са тези, които могат да устоят изпитанието на времето и продължителна 
борба със себе си и със света. Както тези евреи-християни отпърво търпели тъй 
добре хули и разграбвания на имот, а после, с течението на години, почнали да се 
обезсърчават от натиска на страдания, така и мнозина, които отначало тичат добре 
после отмаляват из пътя. Колцина са лежали в тъмница заради Христа, а сега са 
позор на Христовото име! Колцина са загубили имота си заради Евангелието, а сега 
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живеят живот противен на Евангелието! – Та, като извършите Божията воля, да 
получите обещаното. Обещанието е само за тези, които вършат Божията воля. 
Който иска да се ползува от Божието обещание, той трябва да изпълнява Божията 
воля. 

Ст. 37,38. Защото още твърде малко време, и пр. Това е приспособяване на 
думите от Ав. 2:3,4 на намерението, което писателят има на ум. То е взето от 
превода на Седемдесетте, който се различава от Еврейското. Значителността му се 
състои в насърчението, което се придобива от уверенността, че Христос скоро ще 
дойде, и в нуждата от вяра и постоянство докато дойде. Приведените думи са 
подходящи за тази цел; и не вреди, че първоначално думите са били казани с друга 
цел, както всеки би видял като прочете Ав. гЛ. 2. Виж. употребата на привода, 
“Праведният чрез вяра ще бъде жив” в Рим. 1:17 и Гал. 3:11. Колкото за дръпване 
назад, “Помнете Лотовата жена”, и виж. Лк. 9:62. 

Ст. 39. Ние, обаче, не сме, и пр. Това изречение няма никаква сила освен 
ако се признава за истинно учението, че истинните вярващи не са “от тези, които се 
дръпват назад в погибел”, и че истинната вяра има за следствие душевното 
спасение. Кого включва думата “ние” ако няма никой, който да не може да отпадне 
в погибел? То е все същото като да беше казал, - Има такива отстъпници, но ние не 
сме от тях; има такива които излизат от нас, но те не са от нас (1Йн. 2:19). 
Следователно, ние представлява истинни вярващи, а тези на глед само вярващи. 

 
-------------------------------------------- 

 
 

Понеже главната цел на писателя е да утвърди вярата на читателите си, 
която е била разклатена по причина на страданията им, той естественно пак им 
привлича вниманието на славни примери от вяра, които се споменават в Свещените 
им Писания, които те са оценявали толкова високо. Това той прави като им дава 
разни примери, които могат да се приспособят на всички умове и на всякакви 
случаи. 

Ст. 1. А вярата е даване твърда увереност …. убеждения361, и пр. Това е 
вяра в общ смисъл, а не особенно спасителна вяра, - вярата, с която уповаваме на 
истинността на онези, които знаем, че са достойни за упование. – Осъществувание 
на онези неща, за които се надяваме (Цгр.)362. Вярата придава същност на 
нещата, за които се надяваме, и прави явни неща, които не сме видели. Това 
упование върху верността на вечни и невидими неща може и трябва да е толкова 
силно щото да надвие света; за това Йоан казва: “Тая е победата, която е светът 
победила, вярата наша” (1Йн. 5:4). 

Ст. 2. Защото поради нея за старовременните добре се 
свидетелствуваше. Каквото благоприятно свидетелство Св. Писание дава за 
едновремешните благочестиви мъже, та го дава по причина на тяхната вяра в Бога. 
“Без вяра не е възможно да угоди някой на Бога”. 

                                                           
361 В Цгр. ст. 1 е: “А вярата е осъществувание на онези неща, за които се надеем, и изявение на 
неща, които не се виждат” 
362 Вместо РИ: “даване твърда увереност в ония неща за които се надяваме” 
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Ст. 3. С вяра разбираме, че световете са били създадени363, и пр. 
Естественно има у нас убеждение, че видимият свят е имал някой творец. 
Писателят тука твърде уместно казва, че чрез вяра се убеждаваме, че всичките 
неща са сътворени. Ние не сме видели сътворението на света, нито виждаме с очите 
си причина на съществувание; ние приемаме това чрез вяра. 

Ст. 4. С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата. В Битие 
е казано, че “Господ погледна благосклонно на Авел и на приношението му, а на 
Каина и на приношението му не погледна” (Бит. 4:4,5). Тука ни се казва, че 
Авелевата вяра била причината, поради която Господ погледнал с добро око на 
Авел и на приношението му. Каин нямал вяра. Няма съмнение, че Авелевата вяра 
го накарала да принесе богоприятно приношение, т.е., кървава жертва, чрез което 
признал вината си като грешник; но Каин принесъл само приношения от земни 
плодове, както приятел принася на приятел, - в неговото приношение е нямало 
смирение или признаване на грях. – Бог свидетелствува. Как е дал свидетелство? 
Може да е пратил огън от небето да изгори приношението на олтаря, както 
отговорил на Илия (3Цар. 18:24). – и чрез …. и след смъртта си още говори. В гл. 
12:24 се казва, че Христовата кръв говори по-добре от Авелевата. Вероятно 
казаното тука и там се отнася за Бит. 4:10, където се казва, че Авелевата кръв вика 
от земята. По причина на вярата си, Авел, макар и да е отдавна умрял, още говори; 
ужасната му смърт се споменава в началото на Св. Писание; тя е викала в ушите на 
всеки век против братоубиеца и против всеки убиец. Освен това, авел, като 
първомъченик, с примера си е проповядвал на цял свят от тогава насам, и е стоял 
на чело на славната сбирщина от тези, които са проляли кръвта си от любов към 
Бога. 

Ст. 5,6. Енох е друг прочут пример на вяра, който избягал от ръцете на 
човешкия неумолим враг, смъртта. По причина на вярата си Енох бил толкова 
богоугоден; Бог толкова много благоволил към него, че го отървал от мъките на 
смъртта, и по някой безболезнен начин направил онази велика промяна, която го 
облякла с безсмъртие. – А без вяра не е възможно да се угоди Богу. Това е 
очевидно, защото “който не вярва в Бога направил го е лъжец” (1Йн. 5:10); а как 
може този човек да угоди на Бога, който Го счита за лъжец? Лошото неверническо 
сърце е самото нещо, което Бог ненавижда (гл. 3:12). – Който дохожда при Бога, и 
пр. Човек не може да бъде приет от Бога ако той дойде при Него и в същото време 
се съмнява или за съществуването Му, или че Той не е такъв, какъвто казва че е, - 
мъздоваздател на тези, които Го търсят; и така дали човек ще бъде приет или не 
зависи от вярата му. 

Ст. 7. С вяра Ное. Това е също таа забележителен пример на 
превъзходството и богатата награда на вярата. Нищо не може да бъде по-
невероятно, по-противно на всяка човешка сметка, отколкото такъв потоп, какъвто 
бил предсказан на Ной. Като направил това, което цял свят е считал за смешна 
глупост, именно, като построил чудовищен кораб навътре в сушата, от където 
всичките жители на света не биха могли да го домъкнат до морето, - Ной станал 
един от най-отличните примери на вяра, които светът е виждал. Той се показал 
мъдър защото се покорил на Бога, въпреки мнението и подигравките на цял свят; 
но тази проста вяра е тъкво това, което осъдило света, т.е., показала греха и 
                                                           
363 В Цгр. е в ед. ч., “с вяра разбираме, че светът биде създаден” 
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глупостта им в сравнение с послушанието му. – Стана наследник на правдата, 
която е чрез вяра. Когато вярваме в Бога, това ни се вменява за правда (Рим. 4:3). 
Правдата от вяра е едничката истинска правда (Рим. 3:22, 4:13), защото когато 
вярваме в Бога Той ни прощава, и ни смята за праведни чрез достойнствата на 
Спасителя. Чрез вярата си в Бога Ной се счел за праведен пред Бога, и така станал 
наследник на правдата, която е от вярата. 

Ст. 8. С вяра Авраам послуша …. и да отиде на едно място, което щеше 
да получи в наследство, и пр. Авраам отишъл, без да знае къде отивал, но бил 
заведен в самата земя, която щял да наследи. Целият му живот бил живот на 
забележителна вяра; никакво гледане на свой частен интерес, нито даже на разум 
можало да го възпре да не стори това, което знаел, че е божия воля; и свидетелство 
на това е било принасянето на сина му. 

Ст. 9,10. Се засели в обещаната земя като в чужда. Като ходел по тези 
чужди страни Авраам можал с вяра да каже, “Те са мои, заедно с всичките им 
градове, богатства, и величие”, макар че той и фамилията му живеели в шатри и се 
местили от място на място. –Града, който има вечни основи, и пр. Няма 
съмнение, че това се отнася за небесният Ерусалим. Авраам се е признавал, че е 
странник и пришълец на земята; и надеждите му се основавали, не само на земния 
Ханаан, който семето му щяло да наследи, но и на земя след този живот, земя на 
вечен покой и блаженство. Колкото за новия Ерусалим и основите му, виж. 
преносното представяне в Отк. 21:10-27. 

Ст. 11. Сама Сара. Отпърво Сара не вярвала (Бит. 18:12); но, без съмнение, 
отпосле тя участвувала във вярата на мъжа си. 

Ст. 12. И той замъртвял, - великото следствие от вяра, където всичко било 
безнадежно. Това уприличение на едно множество със звездите и пясъка често 
пъти се употребява в Св. Писание. 

Ст. 13. Умряха във вяра. Тези патриарси умрели, както и живели, във вяра. 
Те не придобили действителното изпълнение на тези обещания, но само началото 
на изпълнението им; но чрез вяра те са ги виждали от далеч. – Думите “и увериха 
се” са изоставени във всичките най-нови критически издания. – Изповядаха, че са 
чужденци и пришелци. Авраам се изповядал, че е такъв пред жителите на Ханаан 
(Бит. 23:4); и в по-обширен смисъл можем да кажем, че той се признал за такъв на 
този свят. 

Ст. 14. Показват, че търсят свое отечество. Тези, които се признават, че са 
просто странници и пришелци на земята показват с това, че търсят отечеството или 
домът си на другия свят. 

Ст. 15,16. Са имали в ума си онова, и пр. Ако Авраам или Исак или Яков 
си били вдали сърцата на земно отечество и роднинство, те можаха да се завърнат 
при тях, и да потърсят делът си на този свят; но те са съсредоточили любовта си на 
небесни неща. Те предпочели Бога и обещанията му нежели светът и всичко, което 
той може да им даде; заради това, Бог не се срамувал от тях, но ги приел във 
вечната си благосклонност, и им приготвил по-славен град от който и да е земен 
град, където те още се наслаждават на благословеното му присъствие, и той им е 
Бог. Честити са тези, които ще седнат с Авраам, Исаак и Яков в царството Божие 
(Лк. 13:28,29). 
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Ст. 17-19. С вяра Авраам …. принесе Исаака, и пр. Авраамовото 
послушание, когато той принесъл едничкия си син, чадото на обещанието, беше 
толкова чудесно щото Авраам всякога ще бъде най-забележителен пример от 
човешка вяра от създанието на света. То е било много по-мъчно изпитание нежели 
мъженичество. Да загинеше сам от нож или в пламъците щеше да бъде лесно нещо 
в сравнение с изпитанията да заколи с ръката си любезния си син Исаак. Но даже и 
това беше само половината изпитня, защото, повече от всичко това, имаше 
повидимому несъобразност в поведението на Бога, който изискваше 
жертвоприношението. Той беше повярвал Бога, беше приел всичките му обещания 
за истинни – размножението на семето му, обсебването на Ханаанската земя, - той 
се беше безпорно поверил на тези обещания, макар изпълнението им да му се 
виждало невероятно; но ето че идва заповед Божия, която направо противоречала 
на всичките тези обещания, и не само това, но била противна на всичките прави 
идеи за истинния Бог, като Бог на любов и благост. Никой не би могъл да послуша 
тази заповед без да си затвори очите на човещина и на разум. Авраам си затворил 
очите, и дързостно ходил само във вяра. Вярата му възтържествувала, като казала, 
“Бог може да възкреси Исаак от мъртвите”. – По един начин на възкресение, - 
като Исаак да беше умрял и възкресен от мъртвите. 

Ст. 20. С вяра Исаак благослови, и пр. Вярата му се показала в това, че 
произнесъл с уверение благословения съвършенно невидими, и като се уповавал, 
че Бог наверно ще изпълни обещанията си. 

Ст. 21. С вяра Яков, на умиране, благослови, и пр. Виж. разказът в бит. 
48:15-20. Една голяма особенност в Якововата вяра се вижда в това, че той нарочно 
турил дясната си ръка на Ефремовата глава, а лявата си на Манасиевата; такова 
точно понятие на бъдещето, и упование на него, е могло да произлезе само от силна 
вяра. – “И поклони се Богу подпирайки се върху края на тоягата си” (или на 
главата на леглото си). Това се споменава в Бит. 47:31. Думата, която там е 
преведена одръ, с едни Еврейски гласни се чете митта, което ще рече легло или 
одръ, а с други гласни се чете матте, което значи тояга. Това Яковово поклонение 
станало, когато той бил слаб от старостта и наближаваща смърт, и се нуждаел от 
подпорка и то станало когато той повикал Йосиф и го заклел да му занесе костите и 
ги погребе в Ханаанската земя. 

Ст. 22. С вяра Иосиф, и пр. Макар и да живял като цар в Египет, Йосиф 
живял с вяра; и сърцето му било в обетованата земя, където желаел да бъде 
погребан. Той имал непоколебима вяра в завръщането на народа си в Ханаан, и 
желаел там да бъде погребан. 

Ст. 23. С вяра …. родителите му го криха, и пр. Мойсеевите родители, в 
притеснението си, но можали да сторят нищо друго освен да поверят хубавото си 
дете на Бога. Изисквало се е вяра в Него, за да могат да сложат любезното си дете в 
едно ковчеже, и да го оставят покрай реката, изложено на толкова опасности. Но 
колко трогателно отговорил Бог на вярата им, като докарал самата Фараонова 
дъщеря на която й домиляло за плачещото дете, и тя го усиновила и го дала на 
майка му да го дои! На коя майка любовта е била по-богато наградена? Когато 
оставила пеленачето си на ръката, то било дете на роби; а когато го пак притиснала 
на гърдите си, то било царско дете. – И не се бояха от царската заповед. Фараон 
бил заповядал да погубят всичките мъжки деца (Из. 1:22); но Мойсеевите родители 
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предпочели да изложат на опасност живота си, и да послушат Бога, и да действуват 
съобразно с естеството си, като избавят детето си. 

Ст. 24-28. С вяра Моисей …. се отказа да се нарича син, и пр. Не ще 
съмнение, че според преобладаващото между евреите предание, Мойсей имал 
възможността да се възкачи на престола. Той бил учен и даровит (Д.А. 7:22), и бил 
осиновен в царската фамилия, и лесно е можал да стигне до престола. Ако той не 
достигнал това, причината е била че той не е искал. Той предпочел нещо друго, - да 
свърже съдбата си с бедния си и потъпкан народ, защото се уповавал на техния Бог. 
Виждало му се по-добро да стане изгнанник със съотечественниците си, отколкото 
да бъде княз между грешници. Това е било наистина драгоценна вяра пред очите на 
Бога. – Като разсъди, че укорът за Христа, и пр. Укорът, който Христос и людете 
му търпят в света е едно и също; и двамата се наричат глупци, луди, беснуеми. 
Мойсей в Египет, който избрал да бъде с презрените израилтяни, Христос, който 
бил поругаван от фарисеите или разпънат посред разбойници, или Павел 
подиграван в Атина, - това всичко е еднакъв укор; и понеже Христос беше 
едничкият забележителен пример от свръхземно превъзходство отхвърлено и 
презряно на земята, всеки или който и да е пример от злословена благост може 
справедливо да се нарече укор за Христа. – По-голямо богатство от египетските 
съкровища. Това е поразително противопоставяне, - укорът се счита по-почтен, 
по-драгоценен от всичките Египетски царски съкровища! – Защото гледаше на 
бъдещата награда364. С окото на вярата Мойсей видял великото бъдеще добро, 
което щяло да се даде на Божиите люде, особенно вечната слава, която се пазила за 
тях, и в сравнение с която Египетските палати са били нищо. – С вяра напусна 
Египет, без да се бои от царския гняв. Някои разбират, че това излизане от 
Египет се отнася за Мойсеевото бягане в земята Мадиам (Из. 2:15); а други го 
разбират да е окончателното тръгване от Египет (Из. 12:37,51). Ако приемем 
първото мнение, понеже в Из. 2:14, се казва, че Мойсей се уплашил, трябва да 
разберем думите “без да се убои от царския гняв” да значат, че страхът му от царя 
не е бил едничкото или най-високо му подбуждение. Той се боял от Бога, и избрал 
да бъде с Божиите люде, и за това се отрекъл от всяко очакване на повишение в 
Египет. Но се вижда въобще най-естественно да отнесем тези думи на 
окончателното му тръгване, когато той дързостно противостоил на царя и му 
известил Божията поръка, желание, и заплашване. Виж. Из. 8:29, 9:29,30, 10:3-6,29, 
11:4-10. – С вяра установи пасхата, и пр. Това е било наистина дело на вяра; 
изисквало се е вяра, за да повярва, че погубителят щял да дойде на полунощ, и че 
попръсканата на вратата кръв щяла да избави някоя къща. Може би, тъй също, 
Мойсей е гледал по-далеч от това, и видял в него образ на по-голямо бъдеще 
спасение. 

Ст. 29. Вярата разделила морето пред израилтяните; а нямането на вяра 
повърнало натрупаната вода и удавило египтяните. Вярващите преминават морета, 
които поглъщат невярващите. 

Ст. 30. Чрез вяра ерихонските стени паднаха. Това е поразителен пример. 
Гласът на тръби и на викове не е достатъчно силен да може да събори огромни 
стени направени от камъни; но вярата е била достатъчно силна да стори това, 
защото тя подвижила Божията десница. Виж. И.Н. гл. 6. 
                                                           
364 Цгр. “защото гледаше на бъдещето мъздовъздаяние” 
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Ст. 31. С вяра Раав блудницата не погина. Вярата е толкова драгоценно 
нещо пред Бога, щото е можала да спаси даже една блудница, която имала до нейде 
си вяра. След избавлението си тя заживяла друг живот, обитавала у Израиля (И.Н. 
6:25), и станала толкова почтенна щото Салмон се оженил за нея (Мт. 1:5), от 
когото добила Вооз, прадядо на Давид, от когото произлязъл Христос. Но когато 
още живяла лаш живот в езическото си невежество, тя била чула за Израилския 
Бог, и се бояла от него; и за това скрила съгледвачите (виж. И.Н. 2:8-13). 

Ст. 32. И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време, и пр. 
Споменатите примери са само една малка част от тези, които Стария Завет 
представя; и писателят тука набързо споменава още няколко имена, и тогава 
започва да изброява, без да споменава имена, разни неща, които са били извършени 
с вяра. 

Ст. 33. С вяра побеждаваха365 царства. Историята на войните, в които 
главатарите Израилски са воювали е пълна с подвизи на вяра, - мъжеството на 
Гедеон, който с триста мъже разбива и съсипва войската на Мадиам, храбростта на 
Самсон, честитите победи, които Давид нанесъл на Филистимците, и д.т. – 
Раздаваха правда. Всяка истинна правда е плод на вяра. Тези достойни мъже са 
притежавали противното на “сърце лукаво на неверство” (гл. 3:12); те имали 
вярващи, послушни сърца, и за това станали мощни. – Получаваха обещания, т.е., 
получиха изпълнението на обещания. В колко много случаи Божиите верни люде 
са получили това, като, например, Авраам, Яков, Анна, Давид, и мнозина други! – 
Затуляха366 устата на лъвове. Вероятно е, че тука се загатва най-вече за Даниил в 
ровът на лъвовете (Дан. 6:22). Самсон също така се показал по-силен от лъв (Съд. 
14:6); също така и Давид в младостта си (1Цар. 17:34). 

Ст. 34. Угасваха силата на огъня. Виж. разказа за Седрах, Мисах, и 
Авденаго (Д.А. 3:21-27). Мнозина мъченици са надвили страха от огън, - както 
един който бил изгорен в Брюксел, и който казал, когато пламъците го обградили, 
че се чувствувал като че някой пръска трендафили под краката му. – Избягваха 
острото на ножа. Виж. разказите за Илия и Араав (3Цар. 21:20, и пр.), Елисей и 
Сирийският цар, който искал да го погуби (4Цар. 6:14, и пр.), и много други. – 
Ставаха силни във война. Виж. разказа за Йонатан и оръженосеца му (1Цар. гл. 
14), и други примери където един е гонил хиляда, а най-вече историята на времето 
на Макавеите, когато велики юнашки подвизи са били извършени. 

Ст. 35. Жени приемаха мъртвите си. Това се отнася за възкресението на 
сина на вдовицата (3Цар. гл. 17) и на Сунамката (4Цар. 4:32-37). – А други бяха 
мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение. Последната част на стиха 
се вижда да е съпоставяне на първата: тези жени с вярата си получили големи 
земни милости, и мъртвите им били повърнати; но други с вяра имали благодат да 
посрещнат смърт с мъки, с надежда за по-добро възкресение от това. Синовете на 
тези жени били възкресени и пак умрели; но те очаквали възкресение в живот и 
безсмъртие. Това вероятно се отнася за мъки претърпени във времето на 
Макавеите. Един от тези герои казал: “Царят на света ще възкреси във вечен живот 
нас, които сме умрели за този закон” (2Мак. 7:9). 

                                                           
365 Цгр. “победиха” 
366 Цгр. “затулиха” 
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Ст. 36. Присмехи и бичувания. Мъчените са били обикновенно усмивани. 
Понякога мъчениците били разпъвани на колело и бити до смърт. – Окови и 
тъмници. Това вероятно включва пророците, които са били мъчени по този начин, 
като Еремия и Михей. 

Ст. 37. С камъни биваха убити. Захария, синът на Йодай, бил убит с 
камъни (2Лет. 24:21). – С трион претрити. Разказва се по предание, че Исая е бил 
така погубен по заповед на Манасия. – С мъки мъчени. Във всичките тези мъки е 
съществувало великото и жестоко изкушение да се откажат от Бога, за да се 
отърват от мъка. Такива борби с естеството са често пъти по-жестоки, отколкото 
смъртни страдания; страхът е по-лош от нещото, от което се страхуваме. Мнозина 
мъченици, които са се радвали посред пламъци са бивали страшно изкушавани 
преди да се примирят с идеята на такава смърт. – В овчи и кози кожи. Така са 
били принудени да се облекат тези, които са живели в пустини и в бърлоги и в 
пещери, като пророк Илия, изгонени от обществото на хората, преследвани като 
диви зверове от нечестиви царе като Ахаав. 

Ст. 38. Те, за които светът не беше достоен. Светът не можал да ги търпи, 
и за това ги изгонил. Това е било доказателство, че те са били свети, а светът 
нечестив; ако светът да е бил достоен за тях, той е щял да ги оцени. 

Ст. 39,40. Не получиха …. обещанието. Макар и да приели много 
обещания, те не видели изпълнението на онова велико обещание, което е било по-
мило от всичките други обещания за сърцето на всеки израилтянин, именно, пълно 
спасение чрез Месия, на което ние се наслаждаваме. – Да не би да постигнат в 
съвършенство без нас. Религията на старата наредба била несъвършенна; даже и 
най-добрите светии ходели като в тъмнина. Ние, обаче, гледаме пълна светлина. – 
Защото за нас Бог промисли нещо по-добро, т.е., Той ни се откри явно в Исуса 
Христа. “Мнозина пророци и праведници пожелаха да видят, и пр.” (Мт. 13:17). 

 
---------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Следователно, т.е., пред вид на всички тези забележителни примери. 

– Облак свидетели. Тука имаме хубав и поразителен образ, като че ние сме 
поставени в някой голям театър, заобиколени с множество от небесни зрители като 
един облак, които гледат с любопитство следствието на нашата борба. Този образ 
има още по-голямо значение; те не само ни гледат, но и ни съчувствуват; и те като 
нас са се борили, и са търпели, и са си проливали кръвта. Това множество не е 
жадно за кръв, и не обича да гледа на страхотии, но е сонмъ от чисти и блаженни 
същества, които са наши братя, и желаят да ни пригърнат като победители, и да ни 
приемат в почестите, на които се наслаждават. Каква сила, какво насърчение има за 
нас в тази мисъл! А особенно колко благословена е мисълта, че най-главен във 
всичкия този прославен сонмъ от приятели и братя, които ни гледат и чакат е сам 
Исус, който е изпитал най-мъчната борба от всички, и е изпил най-горчивата чаша! 
Те всички ни насърчават да бъдем търпеливи още малко в попрището, и после ще 
ни приемат радостно в светлите си чинове. – Всяка тегота и греха, и пр. Кои са 
тези теготи? Всяко нещо, което пречи на християнина в тичането му на това 
поприще е тегота. Тези които тичаха в Олимпийските надпреварвания не носеха 
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много дрехи, или какви и да е закачки, които можеха да им пречат; те тичаха почти 
голи, едничкото нещо, за което се грижеха беше да тичат бързо. Така и 
християнинът трябва да тича; той трябва да захвърли всичко, което може да му 
пречи. Тука се споменават две неща, тегота и грях. Наверно християнинът трябва 
да напусне всеки грях, и всичко, което макар и да не е вредно само по себе си, виси 
на него като облекло и му пречи във вървежа. Борците в Олимпийските игри 
тичаха почти голи. Християнинът не трябва да счита за тегота само това, което е 
особенно криво, или което е положително грешно само по себе си, но и това, което 
може да му пречи в тичането. Тези, които тичали в тези игри внимавали да уравнят 
даже тежината на телата си, и да станат толкова леки и жилави, колкото са можали. 

Ст. 2. Като гледаме на Исуса. Христос е наш пример, наш предводител, 
наш наградител. – Начинателя367 и усъвършителя на вярата ни. Христос е 
създател и усъвършител на вярата ни. Той сам е бил съвършен пример на вяра; той 
захванал от началото и я доосъвършенствувал в живота си; и чрез неговата помощ 
и ние ще можем да сторим същото. Ние имаме в Христа съвършенството на вяра 
относно учение и практика. – Заради предстоящата Нему радост, - радостта да 
избави хората, и да “доведе много синове в слава”. Тази радост произтича от 
любов, тя е задоволението на безконечна благост. Тя се слабо представлява от 
радостта на пастиря, когото намери заблудена овца (Мт. 18:12-14). Когато 
погледнем кръста и позора, който Исус претърпя и презря поради радостта, която 
е щял да усети в спасението на човеците, ние можем да си съставим понятие за 
великата му любов към тях, и за удоволствието, което е почувствувал като си е 
мислел да ги спаси. – И седна отдясно, и пр. Виж. гл. 1:3. 

Ст. 3. Противоречие, - съпротивление, не само с думи, но и на дело. – Да 
ви не дотегва. Това показва колко малко причини за обезсърчение са имали те в 
сравнение с Христа. 

Ст. 4. Не сте се още съпротивили до кръв. В Олимпийските игри борците 
често се натъртваха и нараняваха един друг; този, който би желал да се бори в това 
поприще трябваше да не се страхува да си пролее кръвта. Колко вярващи са 
пролели буквално кръвта си в борбата си против греха и нечестивия свят! Но 
писателят укорява обезсърчението на читателите си като им напомня, че те още не 
са достигнали до там. 

Ст. 5,6. И сте забравили. Тука той показва късогледството им и 
невнимателността им на Божието слово, когато се обезсърчили за това нещо, което 
доказвало синовността им, именно, наказание (виж. Пр. 3:11,12). 

Ст. 7,8. Тука се показва причината защо те трябва да имат търпение в 
наказание. За тяхно добро е, а не за тяхна вреда, дето Бог наказва чадата си; 
наказанията му служат да доказват, че ние сме негови любезни чада. Но който иска 
да избегне тези наказания, той трябва да се откаже и от синовност; защото Господ 
наказва всеки син, когото приема. – Незаконно родени368, -които носят названието 
без любовта, и които изповядват това, което не притежават. 

Ст. 9. Имали сме бащи по плът …. Отца на духовете. Мястото и честта на 
земните ни бащи, които са бащи на телата ни, се съпоставят с мястото и честта на 
Небесния Отец, Бащата на нашите духове и на всички духове земни и небесни. 
                                                           
367 Цгр. “началникът” 
368 Цгр. “прелюбодейчища” 
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Доказателството е, че ако почитаме бедни, слаби, земни бащи, и търпим 
наказанията им, колко повече трябва да почитаме Небесния си Отец, и да търпим 
неговите наказания за наше добро!  

Ст. 10. Това ни дава причината защо трябва да гледаме така на Божиите 
наказания. Нашите земни родители ни наказват според разсъдъка си, който често 
може да е погрешен, но Бог ни наказва непогрешно “за наша полза”, - те според 
както мислят за най-добре ни обучават за късо време, а Бог, който знае съвършенно 
що е най-добро за нас, така ни приготвя да станем съучастници на святостта му и 
на вечните й благости. 

Ст. 11. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост …. но 
после, и пр. Всеки признава това. Стига само да погледнем на детството си, и ние 
ще видим колко нужни и полезни за нас са били онези наказания, които тогава са 
ни причинили толкова скръб. Нашето страдание ни причинява за малко време 
голямо безпокойствие и борба, но произвежда правда, на която плодът е “покой и 
безопасност во веки” (Ис. 32:17). 

Ст. 12. “Немощните ръце и ослабналите колена". Това показва 
обезсърчение и страх. 

Ст. 13. Да не се изкълчи куцото, и пр. Слабите и обезсърчените ще имат 
лошо влияние върху другите, и ще бъдат камък на препъване на нерешителните. По 
същата причина Гедеон бил накаран да изпрати да си отидат всичките слаби и 
страхливи мъже (Съд. 7:3). 

Ст. 14. Мир с всички. Това трябва да се отнася особенно за своите по 
Христа. Християнските братя трябва да живеят в мир и любов помежду си, и до 
колкото е съвместимо със святост, в мир с външния свят, макар че човеци святи 
никога не могат да очакват да бъдат приятели с нечестив свет: Христос не е бил 
приятел с този свят. – Освещение369, без което, и пр. От голяма важност е да 
помним, че при всичко, че искаме да живеем мирно с хората, а най-вече с тези, 
които са наши братя по вяра, не трябва никога да напущаме пътят на святостта; 
другояче, като станем приятели с нечестиви хора, ние ставаме неприятели на Бога. 
“Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви ненавижда” (1Йн. 3:13). “Блаженни 
чистосърдечните; защото те ще видят Бога” (Мт. 5:8). Тези, които не са святи не 
могат да търпят да бъдат при Бога, нито може Бог да ги търпи при себе си; те са 
мерзост за Него, а Той е огън пояждащ за тях. 

Ст. 15. И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията 
благодат370. Тука има повторение на предупреждението против 
вероотстъпничество. Виж. гл. 4:1. – Горчив корен. Писателят има на ум мисълта, 
която е изказана във Вт. 29:18; той казва почти същото. “Горчив корен” там се 
нарича “корен, който ражда яд и пелин”. Значението е, че отстъпване от Бога е 
грях, който, като корен посаден в сърцето, с време ще роди плод; и този плод ще 
бъде горчиво проклятие. “Грехът, който се извърши, ражда смърт” (Як. 1:15). –
Мнозинството да се зарази371. Заразителното влияние на едного се разпространява 
на другите; никой в църквата не пада самичък; той завлича и другите със себе си, 
както опашката на змията завлякла третата част от звездите небесни (Отк. 12:4). 

                                                           
369 Цгр. “святост” 
370 Цгр. “гледайте да не би да е лишен някой от Божията благодат” 
371 Цгр. “да се заразят мнозина” 

 278



Ст. 16. Блудник или нечестив, както Исав. Исав жертвувал най-
драгоценното си притежание, първородството си, за да насити корема си. Това 
показвало, че той не можал да оцени както трябваше духовните неща. Неговото 
продаване на първородството си за къшей храна е поразителен образ на тези, които 
от светски сметки напущат небесното си първородство в Христа, - продават вечен 
живот за кратковременно удоволствие, продават го за да придобият малко чест 
между тези, които са червеи като тях, продават го за малко нищожно злато. По-
добър представител на тази глупост от Исав не би могъл да се избере, защото за 
вариво от леща продал правото си на всичките благословения обещани на Авраам, - 
прародителството на всичките Израилски царе и на Месия, в когото всичките 
родове на света щели да се благословят. 

Ст. 17. Не намери място за промяна372, и пр. Когато Исав продал 
първородството си, той не можал ваче да си го вземе назад, нито благословението, 
което се дало заедно с първородството. Не се казва, че не намерил място за лично 
покаяние или окончателно спасение, но, както се вижда от прибавените в превода 
думи у баща си, никакво място за промяна на присъдата, която била паднала върху 
него чрез даването на благословението на Яков. Сълзи би могли да ползуват 
душата му, но те не биха могли да му върнат изгубеното благословение; то било 
отишло за винаги. Какъв ужасен урок за тези, които презират първородството си в 
Христа за небесно наследие, нетленен венец, небесно жилище! 

Ст. 18,19. Ужасите на Синайската планина, “осезаемата планина”, които 
тука са представени даже по-живо, отколкото в Из. гл. 19, са представлявали само 
на телесните чувства ужасите на Божия гняв против греха. Те се излагат тука, за да 
покажат в по-ясна светлина кротостта и любовта, които царуват под евангелската 
наредба. 

Ст. 20,21. “Даже животно, ако се допре”. Даже животно не можало да 
доближи до планината, толкова свята се считала защото Бог бил на нея. Това е 
имало за цел да направи впечатление на людете за Божията святост. – Моисей 
рече. Тези думи не се споменават никъде, че са били казани от Мойсей; но във Вт. 
9:19 има подобно изречение, което Мойсей употребил когато разказвал за страха си 
защото людете съгрешили като направили златното теле. В Из. 19:16 се казва, че 
всичките люде потреперали от зрелищата и гласовете, посред които законът бил 
даден. И Мойсей се уплашил, и като си припомнил този страх той се разтреперал 
като видял, че людете били направили и обожавали един идол в самото подножие 
на планината от където били дадени заповедите. 

Ст. 22,23. Хълма Сион373, и пр. Това означава Божията църква. Гората Сион 
беше гора на поклонение, представителка на църквата, и Давид и пророците са я 
считали за такава. – До града на живия Бог, - небесния Ерусалим (виж. Отк. 
21:22-24), който представя тържествуващата църква. – Безчетни ангели …. и 
църквата (Цгр.)374, и пр. Ще бъде по-право ако разберем “мирияди” или десет 
хиляди (т.е., безбройно множество) и “тържеството” или панаир (т.е., събор) да са 
като припоставени едно на друго, така, “на мирияди – тържествен сбор – от ангели, 

                                                           
372 Цгр. “не намери място за покаяние” 
373 Цгр. “гората”, или “планината” – бел. ред. 
374 В Цгр. края на ст. 22 и 23 са: “…. небесния Ерусалим, и до безчетни ангели, При тържеството и 
църквата на първородните, които са написани на небеса, и при бога Съдникът, и пр.” 
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и на църквата, и пр.” – Първородните, които са записани на небесата. Малко по-
горе се загатва за първородството на Исав; между него и Яков имало само едно 
първородство, но наследниците на славата са всички първородни; те всички имат 
пълното достойнство на чада Божии, и са сънаследници с Христа на пълното 
небесно наследство (Лк. 10:20; Фил. 4:3). – Бога, Съдията на всички. Под новата 
наредба ние се приближаваме до Бога и Съдията на всичките. – Духовете на 
усъвършенствуваните праведници375, - духовете на всички, които са умрели във 
вяра, и са достигнали до съвършенна святост чрез Христа. Този стих показва, че 
тези души не са нито заспали, нито в очистилище. 

Ст. 24. Исуса, Посредника376 на новия завет. Най-доброто и най-
драгоценното се казва най-после, - влизаме във всичко друго чрез ходатайството на 
Христа. Исус е човешкото име на Христа, и най-сладко от всичко, защото най-
повече изразява близостта му до нас. Новият завет. Виж. гл. 10:14-20. – 
Поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Авеловата кръв 
викала от земята за отмъщение против братоубиеца; а Христовата кръв вика от 
Голгота към Бога за милост към грешника, и не само говори по-добре от Авеловата, 
но и говори по-силно. Нарича се кръв на поръсване, защото както поръсването на 
кръв се изисквало, за да се получи Божия благодат под старата наредба, така се 
казва и за Христовата кръв в преносно значение под новата наредба, че се поръсва 
върху вярващите (1Пет. 1:2). 

Ст. 25. Внимавайте, да не презрете, и пр. Това предупреждение да не бъдат 
невнимателни към гласа, който говори такива неща по такъв начин е твърде на 
място и впечатлително тук. – Който ги предупреждаваше на земята …. който 
предупреждава от небесата377. И двете изречения се отнасят за Бога, който 
говорил “с много начини”, а най-вече с ужасите на Синайската планина, а сега под 
новата наредба “говори нам чрез Сина”, когото изпратил от небето. Съпоставят се 
тука не две личности, но два начина на говорене. Виж. ст. 26, “на когото гласът 
разклати, и пр.” Защото ако те не избегнаха, и пр. Виж. бел. на гл. 10:28. 

Ст. 26. Чийто глас разтърси тогава земята, и пр. Казва се в Из. 19:18, че 
“цялата планина (Синайска) се тресеше силно”. Виж. Пс. 114:4,7. Но в Книгата на 
Пророк Агей е казано, че Бог “ще потресе всичките народи, и избраните неща на 
всичките народи ще дойдат” (Аг. 2:6,7). Това пророчество било казано относно 
съдбата на втория храм и славата Божия, която щеше да се открие в него, когато 
дойде Месия. Първото “потресение” било потресението на Синайската планина, 
когато бил даден законът; но щяло да стане по-силно потресение на небето и 
земята, когато Син Божий щял да се открие. Вижда се, че тези две неща трябва да 
се противопоставят, - потресението, когато законът бил даден, и потресението, 
когато Евангелието било дадено. Що е било последното? То е било всичко, - 
всичкото вещественно, политическо, религиозно, небесно потресение, което 
придружавало новата наредба. Небето и земята били разклатени; Еврейският народ 
бил страшно развълнуван, най-вече заради преминаването на обредната наредба; 
Римската Държава е била цяла разклатена; имало земетресение и войни и гладове и 
болести; и потресението още следва, и ще следва до край, до като крепостите на 

                                                           
375 Цгр. “духовете на праведните, които са стигнали до съвършенство” 
376 Цгр. “ходатая” 
377 Цгр. “който им говореше на земята …. който говори от небеса” 
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Сатана се растърсят и всичко вещественно се промени при второто пришествие на 
Христос. 

Ст. 27. Означава премахването, и пр. Потресението разрушава това, което 
е привременно. Всичко, което е само външно и земно ще премине, а ще остане само 
това, което е същественно и не загива. Обредния закон бил привременен и 
преминал, но Евангелската основа е вечна; земни царства траят за кратко време, но 
Христовото царство ще трае во веки; земни съкровища са тленни, но небесното 
наследие е вечно; самият свят ще се разруши, но небето никога няма да изгние. 

Ст. 28. Приемаме царство. Бог дава на чадата си такава чест и 
преимущество в Христа, които се казват да са царски достойнства. Малцина могат 
да имат царство на този свят, и понякога те не се чувствуват блаженни даже ако го 
имат; но небесното царство е наистина честито и блаженно имущество, стои много 
по-горе от всичко земно, свободно е от всичко, което грози на най-доброто земно 
състояние, и е вечно. – Трябва да имаме благодатта (Цгр.)378. Някои превеждат 
това, “трябва да имаме благодарност” – уценяващ, признателен дух, чрез който да 
можем да служим на Бога; и за потвърждение на този превод те се облягат на Пс. 
50:23. Но най-добрите стари и нови тълкуватели го превеждат така, както е в нашия 
превод. Нека се трудим да получим божественна помощ, чрез която само можем да 
служим на Бога благоприятно. – Благоговение и страхопочитание379. 
Неограничената власт на Бога над нас, неограничената му благост към нас, и 
съвършенното му право над нас ни карат към тази преданна, благоговейна служба. 
Той ни дава царство, но той изисква сърцето ни; всемогъщата му сила ни пази, но 
той изисква от нас покорност и смирение. 

Ст. 29. Нашият Бог е огън, който пояжда380. Това е приведено от Вт. 4:24, 
9:3. Нищо не представлява така добре разрушителна сила както огънят. Същият 
огън, който изгори Божиите врагове пред людете Му ще изгори и всичките Му 
врагове, - тези чиито сърца са враждебни на Него, и които не живеят според 
законите Му. Чудно е ако този, който разгледа, било в Божието слово или в 
историята на човечеството, Божиите ужасни наказания на човешкото племе 
откакто грехът е влязъл в света може да заключи, че той е само милостив Бог, а не 
и ужасно праведен Бог. Да вярваме така е страшно заблуждение. Както милостта 
му надминава небето, така и гневът му пояжда до дълбочините на ада. Това 
изречение, че Бог е “огън пояждаш” е също така истинно, както е истинно и 
изречението на Йоан, че “Бог е любов”. 

 
-------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Постоянствувайте в братолюбието381, - най-важната от проявените 

Християнски благодати, която предполага всичките други (Рим. 13:8,10; Гал. 5:14; 
Кол. 3:14, и пр.). С удоволствие се научаваме от това Послание, че тази 

                                                           
378 В Цгр. ст. 28 е: “За това, понеже приимаме царство, което се не колебае, трябва да имаме 
благодатта, чрез която да служим Богу благоприятно с почест и благоговение” 
379 Цгр. “почест и благоговение” 
380 Цгр. “нашия Бог е огън пояждащ” 
381 Цгр. “братолюбието да пребъдва” 
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Християнска любов не била изгаснала между тези, на които то било писано (виж. 
гл. 6:10) При всичките си недостатъци, те са притежавали едно от най-
драгоценните свидетелства на истинна вяра; и писателят ги увещава да не го 
изоставят. Тази добродетел била толкова явна у едновремешните християни щото 
езическите им врагове са се удивлявали на нея; тя била неопровержимо 
доказателство за в полза на вярата им. 

Ст. 2. Не забравяйте гостолюбието382. Един от главните начини да си 
покажем Християнската любов е да се отнасяме приятелски към странните, които 
имат нужда от приятелство повече от някого другиго, и да даваме убежище, храна, 
и топливо на тези, които са далеч от домашно спокойствие. Гостоприемството е 
едно от най-приятните добродетели; сладостта му никой не може да разбере, който 
не “познава сърцето на един странник”. То е тъй също добродетел, която дава най-
добри следствия. Никой не може да забрави добрината, която е получил, когато е 
бил осамотен и скитник, и когато някой друг от любов го е приел и развеселил в 
своя приятелски ако и, може би, скромен дом. – Някои, без да знаят, са приели на 
гости ангели, - както се случило на Авраам и Лот (Бит. Гл. 18,19). Наградите на 
страннолюбието са тъй също големи. Ние може да не очакваме сега да приемем 
ангели, но може да очакваме самия Христос в лицето на учениците Му; а той като 
помни това ще рече, “Странен бях, и прибрахте ме, - на мене сте го сторили”. Виж. 
други увещания за страннолюбие в Рим. 12:13; 1Тим. 3:2; Тит. 1:8). 

Ст. 3. Помнете затворените. “В тъмница бях, и дойдохте при мене” е един 
от белезите, с които Христос отбелязва истинните си ученици. Това е един друг 
начин, за да си покажем Християнската любов, и е особенно задължителен за нас 
във време на религиозно гонение, когато е опасно да съчувствуваме със 
затворените. Че тези евреи християни са се отличавали с тази добродетел става 
явно от гл. 10:32-34. – Като сте и сами вие в тяло, - в телесно състояние, 
подчинени на същите страдания, които те теглят. 

Ст. 4. Женитбата е честна (Цгр.)383. Понеже предишните и последващите 
изречения са в повелително наклонение, някои превеждат и това в повелително 
наклонение, “Нека бъде женитбата честна”; но Сирийският превод, от втори век, се 
съгласява с нашия превод384. Даже ако, по причина на връзката на мисълта, 
приемем повелителното наклонение, значението ще е, “нека се счита женитбата за 
честна”, и следователно ще бъде същественно същото, каквото е и в изявително 
наклонение. – Бог ще съди, т.е., ще осъди. Относно блуднишко отношение между 
мъже и жени, един Немски тълкувател (Ригеръ) казва: “Ужасната присъда 
произнесена върху блудници и прелюбодейци не обръща внимание на лъжливите 
мъдрувания и ухищренни тълкувания, които извиняват такива нечистотии с лютите 
похоти на хората, общия вървеж на света, и мъчнотиите на обикновенна женитба. 
Пред Божия съд ще стане явно колко сила и светлина познанието на Бога и на 
нашия Господ Исус Христос е доставило на всеки, чрез които да избегне 
развраението на света; ще стане явно също така, че повечето са изпаднали, не от 
някоя непобедима сила на естеството си, но от похоти на които доброволно са се 
предали, и които са усилили чрез четене на вредни книги и чрез развратни 

                                                           
382 Цгр. “страннолюбието не забравяйте” 
383 Вместо РИ: “женитбата нека бъде на почит” 
384 Цариградския превод 
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сношения; ще стане явно също така, че те сами са разпалвали и подклаждали 
естеството, което е било изнурено от слугуване на греха, и с погнусяване се е 
оттегляло от него. Тогава също така е стане явно до какви извъртвания хората са 
прибегвали, за да избегнат хорски осъждения, и защо мнозина са помагали така на 
другите, и колцина са предпочели да носят похотите си със себе си пред Божието 
съдилище нежели да се оттърват от тях, даже на смъртното си легло”. 

Ст. 5,6. Не се впримчвайте в сребролюбието385. Сребролюбието тука се 
брои заедно с нестраннолюбие, нехайство към страданията на другите, блуд, и 
прелюбодейство, и се осъжда заедно с тях; всички тези неща са непристойни за 
чадата на светлината. – Задоволявайте се. Каквото земно благо всемъдрият 
небесен Отец ни дава не е нито твърде малко, нито твърде много; ние трябва да го 
приемем с благодарение. – “Няма да те оставя”. Тези думи същественно се 
намират в И.Н. 1:5; Бит. 28:15; Вт. 31:6,8; 1Лет. 28:20, и пр. – “Господ ми е 
помощник, няма да се убоя, и пр.”. Виж. Ис. 56:4,11. Тука се дава истинската 
основа на дръзновението ни; не е защото имаме приготвени за всяко време на 
нужда пари, къщи, земи, приятели, но защото Бог е наш помощник, - Той е 
господар на всички тези неща. 

Ст. 7. Помнете ония, които са ви били наставници, и пр. Това вероятно се 
отнася за тези, които са били техни Християнски началници, и са свършили живота 
си, може би някои от тях, с мъченическа смърт. Трябва да подражаваме на тези, 
които след живот на вяра умират във вяра, но най-вече когато те умират за вярата 
си. 

Ст. 8. Исус Христос е същият, и пр. Като споменава за постоянството на 
умрелите светии до края на живота им (ст. 7), дохожда му на ум непроменяемостта 
на Христа и нуждата от непоколебима вяра в него. Каква важна истина е тази, че 
Исус Христос е винаги същия по чувство и верност, и във всичките си свойства! 
Той и днес е такъв, какъвто е бил когато е умрял на Голгота, когато е плакал над 
Лазаревия гроб, когато е пригърнал малките деца, когато е излязъл вълруу 
лицемерните книжници и фарисеи ужасните си изобличения, когато е сияел в 
славата на Планината на Преображението, и когато ослепил със славата си 
гонителя по пътя за Дамаск. Същият Исус Христос е сигурен приятел, помощник, 
утешител на людете Си, и ще съди всички. 

Ст. 9. Разни и странни учения, - каквото и да е учение което е странно за 
вяра в Исуса Христа само, - вярване във външни обреди или церемонии. Евреите, 
които са били склонни към обредност са се намирали в голяма опасност да бъдат 
отвърнати от истинска вяра в Христа. Тази склонност към обредност и сега е още 
преобладаваща и едно от най-силните изкушения. Тези “разни и странни учения” 
Христос нарича “човешки заповеди” (Мт. 15:9), неща които нямат божественна 
власт. – Сърцето да се укрепява с благодат, а не с наредби за ястия. Чудно е 
дето някои искат да заместят Божията благодат с ястия, миения, обреди, и д.т.; но 
това е така. Сърцето може да се укрепи в святост само когато има в него благодат; 
ядене на тази или онази храна, или неядене, мъчението на тялото с мъка или глад 
или жажда, не може да промени състоянието на душата. То е също като да искаме с 
триене или вапсване на една къща отвън да изцерим болния, който лежи в нея. 
Виж. какво поучава Христос в Мт. 15:10-20. – От които не са се ползували ония, 
                                                           
385 Цгр. “да не е сребролюбиво поведението ви” 
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които не са се водили по тях. Тези, които са живели под обредния закон и се 
уповавали само на него не са получили духовна полза от обредите му; едничката 
полза, която можала да се придобие е била от нещата, които тези обреди са 
означавали, а не от самите външни правения на тези обреди. Ние се ползуваме от 
религиозни служби само чрез вяра. 

Ст. 10. Имаме олтар, и пр. Тези, които принасяли жертви под старата 
наредба често ядели от принесените жертви, и с това означавали съобщението си с 
Бога (Лев. 22:30, и пр.). но яденето им от олтаря било външен обред, който често 
пъти не бил придружен от никакво съответстващо вътрешно съобщение. Олтарът 
на християнина е съвсем друг; жертвата, от която той яде е Агнеца Божий заклан за 
него. Това не се отнася само за причащение; защото и то е външен белег на 
вътрешно съобщение. Ние ядем от Христовата жертва само духовно; тези, които 
мислят, че се съобщават с Христа като ядът от хляба и пият от виното на 
причастието се провиняват в същата глупост, която се споменава тука, т.е., те се 
стараят да укрепят сърцата си с ястие, а не с благодат (виж. ст. 9). Сам Христос е 
казал, че Той е имал на ум духовно значение, когато е говорил за последователите 
си, които ядът тялото му и пият кръвта му: “Духът е онова, което дава живот; 
плътта нищо не ползува; думите, които аз ви говоря дух са и живот са” (Йн. 6:63). – 
Нямат право386 да ядат. От Лев. 6:30, узнаваме, че под старата наредба нито 
свещениците, нито народът имали право да ядът от плътта на приношения за грях, 
които са били изгаряни вън от станът. Христос бил такова приношение за грях, 
жертвуван позорно вън от вратата на Ерусалим като нещо проклето. Следователно, 
както свещениците и народът, които са се кланяли в скинията не са имали право да 
ядът месото на изгореното вън от станът животно, така и тези, които се придържат 
към обредната наредба не могат да ядът от жертвата Христова. Двете не могат да се 
съединят; те или трябва да стоят в лагера на Юдейството и да сматрят Христа за 
проклет и отритнат, или трябва да напуснат Юдейството, да отидат при Него, и да 
поемат отгоре си порицанието Му. Не може човек да приеме Христа без да се 
откопче от упование в обреди; не е възможно да пригърнеш Христа с истинна вяра, 
и в същото време да слугуваш в скинията на дела по закона. 

Ст. 12. Исус …. пострада вън от градската порта. Пострадването му вън 
от града показва коло са се гнусили от него; като проклето и погнусително 
същество, той бил измъкнат вън от града, за да бъде убит. По този начин той станал 
проклятие за нас, и пострадал смърт като нечестив злодеец, за да може да спаси 
нечестивите. 

 Ст. 13. Прочее, нека излизаме и ние към Него, и пр., - т.е., нека излезем от 
Юдейството, от обредно поклонение, от делата на закона, макар че с това ще 
изгубим чест, богатство, и приятели, и ще си навеем на главата презрение, бедност, 
и омраза. Освен това, Евреите-християни били принудени буквално да бягат от 
Ерусалим, и да оставят града да загине с Юдейската обредност, която той 
представлявал. 

Ст. 14. Защото тук нямаме постоянен град. Евреите си предполагали, че 
светият им град Ерусалим щял да си остане за винаги; но писателят тука казва, че 
постояният град е този, който щял да дойде, а не земният Ерусалим. Какъв е този 
бъдещ град узнаваме от Отк. 21:2, и пр. 
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Ст. 15. Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна 
жертва. Под Еврейската система жертви били принасяни за грях; но такива жертви 
няма вече да се принасят, защото Христос турил край на всички тези жертви чрез 
своята съвършенна жертва. Ние сега трябва да принасяме само благодарственни 
приношения; като приемем Христа за наше умилостивение, ние трябва да 
изоставим всяко употребление на кръвта на животни, и всяко друго подобно 
средство за умилостивение за грехове; но със сърца пълни от любов за Този, който 
е дал единородния си Син за нас, трябва да го хвалим с радост, и да разказваме 
любовта му на всички около нас. Нашето поклонение и хваление е приятно на Бога 
само чрез Христа. Всички, които дохождат без да са омити в кръвта му са просто 
скверни грешници; нито те, нито поклонението им може да се приеме. 
Достойнствата на Христа само могат да отворят устните на грешниците; вечните 
славословия на небето са плод на смъртта му. 

Ст. 16. И добрите дела, които християните правят са благодарственни 
приноси, а не приноси за грях; те показват любов към Бога и създанията му, и са 
единственното очевидно доказателство на истинна вяра. Яков ни казва що е чисто 
и непорочно благочестие. Виж. Як. 1:27; 1Йн. 3:17; Мт. 25:34-46, където Христос 
счита милостивите дела за мерило на съдът. Кой угажда на Бога? Който обича 
ближните си и се труди да им прави добро, без да го е грижа за похвалата на хората 
или за печалба. 

Ст. 17. Бъдете послушни на вашите наставници387. Писателят тука говори 
с властта на апостол. Това твърде прилича на Павловия стил; виж. Еф. 6:1; 1Сол. 
5:15-23, и много други такива места. Тези думи показват колко силно писателят е 
вярвал в тези наставници; църквите могат да се покоряват само на най-духовните 
наставници. А такива трябва всякога да бъдат пастирите и епископите; и когато са 
такива, членовете на църквата трябва тихо да следват мъдрото им водителство; а 
ако не са такива, те трябва да се пазят от тях. – Бдят за душите ви. Истинният 
пастир се грижи за душите на паството си, а не за своята печалба или спокойствие; 
той чувства, че ще трябва да даде отчет за тях на Великия Пастир. Тука ни се 
представя църквата такава, каквато трябва да бъде, - верни пастири и кротко 
паство. – За да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане, т.е., тъй щото 
грижата и старанията им за вашето спасение да бъдат радостно дело, а да не тъжат 
те за непослушанието ви. – Не би било полезно за вас. Не е полезно за паството да 
се обхожда тъй щото да натъжи сърцето на верния пастир. 

Ст. 18. Молете се за нас, и пр. Това много прилича на Павлов език: виж. 
Рим. 15:30; Еф. 6:19; Кол. 4:3; 1Сол. 5:25; 2Сол. 3:1. И относно добра съвест, виж. 
подобни изречения на Павел в Д.А. 23:1, 24:16; 2Кор. 1:12. Тази част на 
Посланието толкова прилича на Павлово съчинение щото някои от тези, които не 
мислят, че той е писал цялото Послание мислят, че той саморъчно е прибавил тези 
неа, а другата част на Посланието е била писана от някой негов верен приятел. 

Колко естественно и хубаво е това негово желание да се молят за него тези, 
за които той работел! И Христос желаел да има съчувствието на тези, за които 
пострадал (Мт. 26:38). Само тези, които имат чиста съвест могат с уверение да се 
молят за успех в работата си, или да искат други да се молят за тях. Никой лъстец 
не може искренно да има чувствата, които са изразени в този стих. 
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Ст. 19. За да ви бъда по-скоро повърнат388. От това явно се познава, че 
писателят бил имал действителна връзка с тези, на които пишел, и че по него време 
някои обстоятелства не му позволявали да се завърне при тях; но какви са били тия 
обстоятелства, не се знае. Той може да е бил запрян, или болен, или възпиран от 
други обстоятелства да свърши работата, за която се бил заловил. По-вероятно е, че 
е бил запрян, а най-вече, както се вижда, че някои от другарите на писателя са били 
в тъмница, а Тимотей едва-що бил пуснат от затвор. Но нищо повече не можем да 
кажем за това. 

Ст. 20. А Бог на мира, и пр., - Павлово изречение: виж. Рим. 15:33, 16:20; 
1Кор. 14:33; 2Кор. 13:11; Фил. 4:9; 2Сол. 3:16. За християнина в онези смутни 
времена никое изречение не е можало да бъде по-сладко; за него нищо не е било 
по-желателно от мир вътрешен и външен, с Бога и със света. Едни от най-
драгоценните думи, които Христос е казал са, “Мир ви оставям; моят мир ви 
давам”. Евангелието е провъзгласило чрез ангелите, “Мир на земята, благоволение 
в човеците”; но борбата на църквата е била дълга и трудна. Тя обаче е желаела Бога 
на мира и мира Божий; мирното му владичество между хората е било най-голямото 
й желание. – Чрез кръвта на единия вечен завет, - т.е., кръвта на Исуса, чрез 
която новият завет се утвърдил. Срав. с гл. 9:12; Мт. 26:28. Исус бил поставен 
Велик Пастир на овците, т.е., Глава на църквата, защото си пролял кръвта за 
изкупление на людете си. Заветът се нарича вечен завет защото бил образуван в 
съветите на вечността, и защото блаженните му следствия ще траят во веки. Чрез 
този завет Бог е за людете си бог на мира, и им доставя мир като им осигурява 
вечно щастие. 

Ст. 21. Дано ви усъвършенствува във всяко добро нещо389. Бог започнал 
делото на човешкото спасение като изпратил Сина си; той го продължава като го 
приспособява, т.е., като освещава вярващите. Писателят тука се моли за 
доизкарването на това дело на освещение. – Като действува във вас. Виж. Фил. 
2:12,13. Няма никакво противоречие между нашето действуване и Божието 
действуване в нас; но ние никога не можем да правим това, което е благоугодно 
пред него ако благодатта му не ни помага. Всяко свято и благоугодно дело и 
чувство е “плод на Духът” (Гал. 5:22). Всяко освещение бива чрез Исуса Христа, 
защото всичката благодат Божия идва на човека чрез него. – Комуто да бъде 
слава. За кого се отнася местоимението Комуто? На Бога Отца, който се 
споменава в ст. 20? Или на Христа, който току-що е споменат? И едното и другото 
може да се приеме за право; но последното се вижда да е по-естественно от 
връзката на мисълта. Което тълкувание и да приемем учението не се накърнява; 
защото Св. Писание ни учи на други места, че трябва да славим Сина като Отца 
(Йн. 5:23). 

Ст. 22. Да ви не бъде тежко това увещателно слово. Това се отнася за 
цялото Послание с всичко което съдържа, което е същественно увещание да 
постоянстват във вярата си в Исуса Христа. След като ги увещава като най-твърд 
баща, той тук ги моли като най-кротка майка. – Накъсо ви писах, - накъсо в 
сравнение с големината на предмета. 
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Ст. 23. Брат Тимотей е пуснат. Вероятно той едва-що е бил пуснат. – С 
когото, ако дойде скоро. Това може да се отнася или за Тимотеевото идване при 
него, или за неговото идване при тях. 

Ст. 24. Поздравете всичките ваши наставници. Това показва, че 
Посланието е било отправено към църквата или църквите, а не към наставниците 
им. – И всичките светии, - всички, от каквато народност и да са, които обичат 
нашия Господ Исус Христос. – Които са от Италия. Не може да се определи точно 
дали това значи тези, които са от Италия (ако той е писал от някъде другаде, а не в 
Италия), или значи тези, които са тука с мене в Италия. 

Ст. 25. Благодат, - Божията благодат, благост, любов, най-доброто желание 
от всички. 

 
------------------------------------------- 

 
 
 
 

Откровението на Йоан Богослов 
 

--------------- 
 

Въведение 
 
 

I. 
 

Апостол Йоан ли е писал тази книга? 
 

Писателят сам се нарича Йоан, раб Исус Христов. Той не казва именно, че е 
апостол, но ясно казва, че откровението му било дадено от Христа за църквите; и 
той говори на седемте църкви в Азия като, че има апостолски надзор над тях, както 
и знаем, че любезният ученик е имал през последните години на живота си. 
Ангелът, също така, който му показал виденията му говори (гл. 22:8,9) като на брат 
и другар на пророците. Че е право да разберем всичко това, че се отнася за 
апостола, а не за някой друг Йоан в същия век, както някои са си въобразили, 
напълно се потвърждава от външно свидетелство. Мъченикът Юстин, около 
петдесет години след написването на тази книга, говори за нея като откровение 
дадено на апостол Йоан. Същото казва и Ириней 40 години по-късно, който е бил 
ученик на Поликарп от Смирна, а Поликарп бил ученик на апостол Йоан. Ириней 
се е познавал с мнозина християни, които лично са познавали апостола; и не е за 
вярване, че той погрешно е отдал написването на тази книга на него. 
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II. 
 

Кога и къде е била писана тази книга? 
 

Най-старите Християнски писатели казват, че апостол Йоан бил заточен на 
остров Патмос, където, както сам казва, той видял пророческите видения. Повечето 
от тези писатели, между които е и Ириней, казват, че това се е случило през 
царуването на Домициян; а Ириней казва, че е било към края на това царуване, т.е., 
95 или 96г. след Р.Х. Някои по-късни писатели, между които са и Сирийските 
преводачи в 6-ти или 7-и век, казват, че Йоан бил заточен на Патмос, и там получил 
откровението в дните на Нерон, т.е., преди 68г. след Р.Х. Едно силно възражение 
против това мнение е, че ние не намираме никакво свидетелство, че Йоан е живял в 
Ефес и е имал апостолски надзор над църквите в Азия преди 68г. след Р.Х. Вижда 
се невъзможно да е живял там, когато Павел в тази същата година е писал Второто 
си Послание на Тимотей, който работил там, и нищо не споменава за апостол Йоан. 
Състоянието на църквите, също така, както се описва в Отк. гл. 2 и 3, се вижда да е 
твърде различно от това, което Петър и Павел ни представят в Посланията си 
писани през Нероновото царуване. Тази разлика не може да се разясни ако 
предположим, че Откровението е било писано около същото време, но лесно се 
разяснява ако предположим, че е било писано 30 години по-късно. Тази разлика се 
вижда: (а) В начина на църковното управление. В Павлово време Азийските църкви 
поверявали управлението на работите си на едно настоятелство от старейшини, 
които  всички задружно изпълнявали слежбата на пастир. Във времето, когато 
Книгата на Откровението била писана се вижда, че пастирската служба се 
поверявала на един от старейшините; (б) В явното отпадане на Азийските църкви 
във времето, когато Откровението било писано. Мнозина, които се наричали 
Християни били изгубили първата си любов. Те търпели развратности, главно 
извлечени от езичеството, които ги заплашвали със съвършенно изтребване като 
църкви, и предизвикали строго осъждение и предупреждение. Тези опасности са 
били твърде различни от онези, които са застрашавали църквите в Павлово време, 
най-главно чрез влиянието на ревностни учители поддържници на обредния закон, 
и са били по-груби и безнравственни в наклонението си. На тези причини можем да 
прибавим названието “Господен Ден” за Християнската Неделя, което се среща 
най-първо в Откровението (виж. бел. на гл. 1:10), и фактът, че старото съчинение, 
наречено “Martyrium Romanum”, казва че Антипа, който се споменава в Отк. 2:13, е 
пострадал мъченицество в десетата година на Домициян, т.е., пет години преди 
края на царуването му. 

Някои днешни тълкуватели мислят, че Откровението е било писано по-рано, 
и се основават на вътрешно свидетелство, т.е., на тълкуванието, което те дават на 
някои от виденията; но такива доказателства не ни се виждат достатъчни да 
опровергаят прикото свидетелство на писатели от втори век Юстин и Ириней. 
Освен това, тези тълкуватели не са съгласни помежду си; и докато някои от тях 
казват, че Откровението е било писано в царуването на Нерон, други го отдават на 
царуването на Галба, а други на Веспасиан. 

Мястото от където Йоан е писал трябва да е било или Патмос или Ефес, 
където всички древни писатели казват, че той се завърнал след като го пуснали от 
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заточение. Вероятно той е писал в Патмос, тутакси след като видял виденията. Това 
най-добре се съгласява с наставлението, което му дал Спасителят (гл. 1:11) да 
изпрати каквото напише в Ефес, както и на другите цъкви, - също така и с 
изречението “щях да пиша” в гл. 10:4. 

 
 

III. 
 

Предмет и важност на Откровението. 
 

В 3-ти стих на книгата писателят казва, “Блажен, който прочита и които 
слушат думите на това пророчество, и пазят което е писано в него”. Целта на 
писанието не е да зодоволи любопитството на читателите и слушателите, но да им 
принесе духовна полза. Това е “Откровение”; и заради това, главните му поучения 
могат да се разберат от тези, които желаят да ги разберат по един подобаващ начин. 
Но методата на Откровението е такава, която остави много работи неясни; и голяма 
предпазливост се изисква в подробното приспособление на символите му на 
особенни събития. Колко по-голяма е стойността на книгата в първото й разбиране, 
толкова по-внимателни трябва да бъдем да не навлечем върху себе си наказанието, 
което тя сама произнася (гл. 22:18,19) върху тези, които чрез кривото й разбиране, 
прибавят или отнемат от действителното й учение. 

Книгата на Битието ни дава началото, а Книгата на Откровението краят, на 
историята на човечеството. Предметът на тази последна част от боговдъхновенното 
Св. Писание е идването в пълнотата си на Божието царство на земята, и 
следствията му во веки веков. Целта й е да даде утеха, надежда, сила, и радост на 
Божиите чада. Тя е пълна със съвети и насърчения за тях във време на скръб и 
гонение; и Съдията на всички ни държи венец от слава, който ще се положи на 
главата на мъченика. Сатана и всичките власти на мрака се представят, че 
окончателно ще се хвърлят в езерото, което гори с огън и жупел; и димът на 
мъчението им ще възлиза вечно. Всичко, което надежда или страх може да стори, 
за да отвърне хората от съпротивление на Бога и на неговите изкупителни 
намерения, и да ги насърчи да бъдат верни и да постоянствуват в свят живот и в 
усилия да спасят своите ближни, се излага в тази книга на Откровението. 

 
 

IV. 
 

Особености на стил и съчинение на Откровението. 
 

1. Гръцки Текст. – В Гръцкият текст на Откровението се намират твърде 
много Еврейски начини на изречение. Заради това някои са помислили, че то е 
било писано най-първо на Еврейски, а после преведено на гръцки. Но 
свидетелството на древни писатели е противно на това мнение. Сравнете с 
Евангелието и Посланията на Йоан, Гръцкият език на Откровението не е до толкова 
чист и граматически. Разликите в това отношение се считат от някои си за 
доказателство, че тези всички писания не са били писани от едно и също лице; а 
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някои други доказват от тези разлики, че Йоан бил писал Откровението във 
времето на нерон, а не във времето на Домициян, т.е., почти тогава, когато 
Евангелието и Посланията са били писани. Но разликите в употребата на думи и 
начини на изречение не са толкова големи, колкото някои критици искат да ги 
покажат, че са; а от друга страна, много особености на Йоановият стил в 
Евангелието и Посланията се появяват и в Откровението, така че, ако гледаме 
стилът, той доказва, че Йоан е съчинителят му, а не противното. 

Пророческият характер на Откровението, и особенното умственно 
състояние, в което Йоан се е намирал, когато го е писал, могат да ни разяснят 
Еврейските начини на изразяване в тази книга, които твърде не се намират в 
другите писания на Йоан. Той бил “Духом”, или в състояние на пророчески 
възторг. Ново-Заветният пророк се въздига много по-горе от обикновенното си 
умственно положение, и естественно подражава начина по който говорят Езекил и 
Даниил. Той не говори като грък, но като евреин и като пророк. Той употребява 
най-висок преносен стил, който е свойствен на Източни поети и Еврейски пророци. 
От това произлизат Еврейските му начини на изразяване в Гръцкото му говорене. И 
за това, също така, той често пренебрегва строги граматически правила, и проявява 
разпалена енергия, която е противоположна на кротостта, която отличава толкова 
много стилът на другите писания “на ученика, когото Исус обичаше”. 

2. Употреба на Символи. – Свойствата на вещественни неща ни внушават 
нравственни идеи. Така, например, лъвът се взима за символ или знак на мъжество. 
Агнето е символ на търпение и кротост. Окото е символ на зрение и знание. 
Канарата е символ на твърдост или постоянство. Ние постоянно употребяваме 
такива знакове или символи. Не можем да приказваме, нито даже да мислим, без да 
ги употребим. 

Когато чувствата ни са дълбоко развълнувани, и въображението се възбуди 
за особенно действие, преносни изречения стават по-изобилни, и биват по-дръзки 
или необикновенни. За това, поети и оратори твърде много употребяват такива 
образи на изречение. Никой се не мами, когато те кажат работи в преносен смисъл, 
които буквално са невъзможни; но по-живо впечатление се прави, и значението по-
ясно се разбира и по-дълбоко се чувствува. 

Поетическите писатели на Св. Писание не се плашат от най-силен преносен 
език, най-вече когато описват това, което принадлежи на Бога, и нещата които се 
касаят до управлението му. “Господ е пастир мой – канара моя – висок мой стълб – 
щит мой – покров мой. Гласът му се чува на небето; огън предходи пред него, и 
подпалва от всякъде неприятелите му. Той се гневи, е като военнолюбив човек, 
одъждява над нечестивите сети, огън и жупел, и страшна буря, и при това, така 
благославя хората с благостта си щото полските дървета плескат с ръце, и цялата 
природа е пълна с радост; ден на ден казва слово, и нощ на нощ явява знание”. 

В Символическия език на Св. Писание някои названия се много 
употребяват, като, например, око за виделина и знание, рог за сила, море за 
непостоянност, води за дълбока скръб, злато и скъпоценни камъни за духовни 
богатства, и д.т. Този вид преносност се намира най-изобилно в поетическите 
части, и е особенно силен и понякога свойствен (каквото не се намира никъде 
другаде) в пророческите писания. 
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Откровението е същественно пророческа поема. За това, съчинението и 
стилът му са съвършенно различни от каквото срещаме в историческите части и 
Посланията на Новия Завет. Има разлики също така между него и някои от 
пророческите писания в Стария Завет. Пророчествата на Исая, Еремия, Михей, и 
пр., са писани в поетически стил, и изобилват в преносен език; но в тях фигурите 
или образите са повечето преносни, или се състоят от дръзки олицетворения и 
разяснения чрез сравнение. По-старите пророци рядко употребяват особен стил 
както правят по-късните пророци. Но никой от тях не е във всяко отношение 
образец на Откровението. В него ни се представят няколко видения под 
символични образи, които отчасти са взети от Старо-Заветните писания, но 
повечето от които са нови. Йоан подражава на Даниил, Езекил, и Захария в 
употребата на образи, които са най-свойственни на тях; но той ги надминава по 
действието, което произвежда върху въображението и чувствата на читателя. 
Поезията е великолепна, съобразно с величието на предмета. Тържественни и 
ужасни сцени се описват живо. Въведението е просто историческо изложение, но 
обема загатвания за най-великите истинни на евангелието, и най-важните събития в 
бъдеще. Син Човешки се представя във вид на ужасно и славно величие, като 
величието, което Даниил отдава на Древният по Дни390, но с други черти, които 
увеличават впечатлителността и поучителното му значение; и действието на това 
върху пророка било такова че той паднал пред краката Му като мъртъв. Той като го 
издигнал дал му разяснение на част от образите, и му заповядал да пише по едно 
послание на Седемте Азийски Църкви. 

След това дохождат видения на неща на небето, които го приготвят за други 
видения, които откриват неща, които ще станат в невидимия свят и на земята. Има 
много неща в тези видения, които имат за цел да направят впечатление на 
въображението и сърцето, които не могат да се обяснят особенно, но са твърде 
полезни за увещание, утешение, и духовно съживяване ако ги четем като имаме 
пред вид целта им в това отношение. Хиляда въпроса може да се зададът за 
особенното приспособление или значение на някои си части от главната картина, 
или за значението на някои форми на изречение, на които не може да се отговори, 
защото целта на тази книго не е да зодоволи суетно любопитство. Лесно можем да 
разберем главните черти на опитността на Църквата пред дългите векове на 
историята й, най-вече през някои особенни епохи на тази история. Ние имаме 
картини от борби и страдания във външното положение на Църквата от една 
страна, и от славни тържества и духовни радости от друга, които ще се свършат с 
дълго спокойствие, и ще се последват от кратковременно вероотстъпление, или 
ново съвзимане на злото, което скоро ще бъде съборено, и тогава ще настане 
последния съд с великите си следствия от слава и блаженство за истинните люде 
Божии, и от вечно поражение и бедствие за враговете Му. Общото значение на тези 
картини лесно се вижда; а има място за голямо разнообразие на мнения относно 
частните събития, на които те могат да се приспособят. Но при всичката тъмнота, 
която неизбежно принадлежи на този вид описание, нищо не може да надмине по 
великолепие много части на тази книга. Откровението наистина заслужава да 
завърши Божието свещенно слово. 

                                                           
390 Цгр. “Ветхийт с Дни” 

 291



3. Символична употреба на числа. Най-забележителни от числата, които се 
употребяват като символи в тази книга са севед, десет, и дванадесет. 

Седем. В гл. 1:4 ние четем за “седемте духове, които са пред неговият 
престол”, а в гл. 5:6 за “седемте духове Божии, разпроводени по всичката земя”. На 
Йоан било поръчано да съобщи Христовите поръчки на седемте църкви; и събразно 
с този божествен план, той видял във видение Спасителя, че държи седем звезди в 
дясната си ръка, и ходи посред седем златни светилници. В гл. 5:1, 6:1, и пр., имаме 
седем печата; в гл. 8:2, и пр., седем тръби. В гл. 10:3, четем за седем гърмове; в гл. 
13:1, за звяр със седем глави; а в гл. 16:1, и пр., за седем ангели, които изливат на 
земята чашите на Божията ярост, които се наричат и седемтте последни язви. 

Във Стария Завет употребата на числото седем често се среща, и 
несъмненно се основава на божественната наредба, по която сътворението на света 
е станало в шест дни (или периоди) последвани от един ден (или период) на 
почивка. За това, Бог “благослови седмият ден, и го освети”, или го определи за 
свято употребление, и с четвъртата заповед изисква от людете си да го осветят или 
пазят свят. Празникът на Пасхата трябвало да се пази седем дни; същото било и с 
Празника на Шатроразпъването. Седем дни били определени за посвещението на 
олтарът (Из. 29:36) и за посвещението на свещенниците (Лев. 8:33). Същото било и 
за разни очищения. Кръв трябвало да се поръсва седем пъти (Лев. 4:6, 16:14). 
Седем жертви трябвало да се принасят в особенни случаи. Така, например, по 
случай на очищението на храма в първата година на Езекиевото царуване, седем 
юнци, седем овни, седем агнета, и седем козела били принесени като приношение 
за грях (2Лет. 29:21). Седем седмици е имало между големият празник на Пасхата и 
Денят на Петдесетницата. Всяка седма година трябвало да бъде съботна година; и 
след седем такива периода идвала юбилейната година. 

От подобни закони и обичаи естественно се породил обичай да се 
употребява седем като число на пълнота или съвършенство, и също така като 
кръгло число, т.е., определено число вместо неопределено, като например, “Ще ви 
накажа седмократно за греховете ви” (Лев. 26:28); “От един път ще излезат те 
върху тебе, а от седем пътища ще побегнат от лицето ти” (Вт. 28:7,25); 
“Неплодната роди седем” (1Цар. 2:5); “Онази, която роди седем изнемощя” (Ер. 
15:9); “Праведният седем пъти пада и става” (Пр. 24:16); “Светлината на слънцето 
ще бъде седмократна” (Ис. 30:26). 

Този кратък преглед на Старо-Заветните обичаи ни дава да разберем твърде 
честото употребление на числото седем в Откровението. Умът на писателят е бил 
пълен с мислите и езика на Стария Завет и най-вече на пророците, и той употребил 
подобен език по един начин точно подходящ с намерението на божественият 
Откровител391, с което Той направил такова откровение. Че употрблението е 
преносно, а не буквално, е очевидно и неопровержимо. 

Десет. Това число е основата на числената система, и със своите сскладни 
числа е влязло в употреба в много езици като кръгло число. Така, например, Яков 
казва на Лаван, “Десет пъти промени ти заплатата ми” (Бит. 31:41); “И ме 
раздразниха до сега десет пъти” (Чис. 14:22); “десет пъти вече стана ме укорявате” 
(Йов. 19:3); “Десетократно по-добри” (Дан. 1:20). Така и в Отк. 2:10 можем да 
разберем, че “десет дни” означава кратко, но неопределено време от гонение. 
                                                           
391 или “Откривател” от откровение – този, Който открива тайни – бел. ред. 
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В Дан. 7:7, един страшен и ужасен звяр се описва, че бил видян във видение 
с десет рога. Така и в Отк. 12:3 един голям змей се показва (в ст. 9, се казва да е 
дявол и Сатана), който имал седем глави и десет рога. Понеже рогът е белег на 
сила, звяр с десет рога представлява страшна неприятелска сила. 

Употреблението на складните числа на десет, като, например, сто, хиляда, 
десет хиляди, хиляди-хиляди, и пр., за да се означават големи но неопределени 
числа е познато на всички ни. 

Дванадесет. Съответственно с числото на Израилевите племена намираме 
дванадесет съгледвачи изпратени да разгледат Ханаанската земя (Чис. 13:2), 
дванадесет драгоценни камъни върху нагръдника на първосвещеника (Из. 28:21), 
дванадесет пити, които всякога се държали върху трапезата на хляба за спомен 
(Лев. 24:5), и пр. Без съмнение числото на апостолите, които Спасителят избрал е 
било нарочно направено да отговаря на числото на племената, понеже те били 
назначени, тъй да речем, като патриарси и князе на новият духовен Израил (Мт. 
19:28). Така и в Откровението намираме дванадесет хиляди печатани от всяко едно 
от дванадесетте племена (гл. 7:5-8); а в гл. 21, Новият Ерусалим се казва да има 
дванадесет порти, които носят имената на дванадесетте племена (срав. с Ез. 48:31) 
и се пазят от дванадесет ангели, и дванадесет основания украсени с драгоценни 
камъни, и отгоре им написани имената на дванадесетте апостоли на Агнето. Градът 
е бил дванадесет хиляди стадии на дължина, на ширина, и на височина, и стената 
му (вижда се по дебелината си) дванадесет пъти по дванадесет лакти. Не ще 
съмнение, че сичките тези числа са символични. 

4. Означения на време. В пророческите съчинения на Св. Писание 
обикновенно числата, които означават време трябва да се разбират или буквално, 
или че се употребяват по начините, за които говорихме в предишния отдел. В 
Йосифовото разтълкуване на сънищата (Бит. 40:12,13,18,19, 41:26-30(, изреченията 
“три дни” и “седем години” значат три дни и седем години буквално. Така и в Чис. 
14:33,34, е било предсказано, че израилтяните ще се скитат 40 години в пустинята, 
а в Ер. 25:11, че Вавилонският плен ще трае 70 години; и тези периоди са били 
буквално изпълнени (Дан. 9:2; Евр. 3:17; Д.А. 7:36,42). Така и в Ез. 29:11-13 
четиридесетте години предсказани за Египет трябва да означават или този период 
от време, или неопределен период изказан с определено число. В пророчествата, 
които са просто исторически означенията на време трябва да се разбират буквално. 
В символически пророчества такива означения може да се употребяват с други 
цели. 

В Дан. 7:25, пророчески период се казва да е “до време и времена и половин 
време”. Същото изречение “във време, времена и половин време” се среща и в Дан. 
12:7, и Отк. 12:14. Естественно това се разбира да е една година, две години, и 
половин година; и всичките тълкуватели са съгласни в тълкуванието на това 
изречение по този начин. Един период от същата дължина, и който вероятно трябва 
да се разбере в същия смисъл, се казва на друго място, че е четиридесет и два 
месеца, или 1,260 дни (Отк. 11:2,3, 13:5). 

Но въпросът, върху който тълкувателите не се съгласяват е дали в тези 
места казаното трябва да се разбере буквално, че значи три години и половина, или 
дали пророчески ден не трябва да се разбере, че означава една година, така че тези 
изречения действително да означават един период от 1,260 години. 
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Както и да се реши този въпрос, не трябва да предполагаме, че събитията, за 
които се говори в Даниил и Откровението са еднакви. Ако Йоан и да употребява 
същите названия на време, той може би, ги приспособява на събития различни от 
събитията, за които Даниил говори. Мнозина прочути Библейски тълкуватели 
вярват, че това е така. Те разбират, че Даниил говори за страданията на Божиите 
люде под жестокото управление на Сирийския цар Антиох Епифан (който в гл. 11, 
се нарича северен цар), и за въздигането на Месианското царство (за което той не 
казва нищо повече освен, че най-сетне то ще възтържествува във вселената: гл. 
7:14,27), и за възкресението, което се споменава в гл. 12:2. Тези тълкуватели 
показват, че осквернението на храма през времето от отнемането на ежедневната 
жертва по заповед на Антиох до очистването на храма от Юда Макавейски се счита 
от историка Йосиф като изпълнение на Данииловото пророчество. В своите 
“Еврейски Древности” (книга 12, гл. 7, отд. 6), Йосиф казва, че времето на 
осквернението е било три години. Това беше времето на най-голямото осквернение, 
защото жертви са били принасяни на статуята на Олимпийския Юпитер върху 
олтаря на Йеова. В кн. 1, гл. 1, “За Войните на Евреите” Йосиф казва: “Той (Атиох) 
също така обра храма, и спря постоянното принасяне на ежедневна жертва за 
умилостивение на грехове за три години и шест месеца”. Виж. “Древности, кн. 10, 
гл. 11, отд. 7. Те предполагат, че 1,290 дни в Дан. 12:11, дава по-точно времето, 
отколкото в гл. 7:25, и 12:7; а пък 1,335 дни в гл. 12:12 докарва времето до 
събитието, което е зарадвало еверите, сир., смъртта на кръвопийния им гонител. 

Тези, които тълкуват така гл. 7 и 12 на Даниила разбират, че в гл. 7:23 се 
загатва за Палестинската земя (“всичката земя”, не всичкият свят), и считат 
четвъртия звяр за представител на Сирийското царство, което за евреите, във 
времето на Антиох, било по-страшно, нежели друга някоя от силите означени с 
други зверове. Тези тълкуватели също така разбират образа в гл. 2, че представя 
Вавилонското царство, или Мидо-персийската държава (гърди и мишци от сребро), 
Македонската държава на Александър Велики (корем и бедра от мед), и 
наследниците на Александровата държава (голените от желязо, нозете една част от 
желязо, а една от кал). Съответственно с това са четирите зверове в гл. 7, 
означаващи царства, които ако и да са били по-слаби на света, са били по-страшни 
за евреите от другите. Малкият рог е Антиох. Христовото царство съсипало 
всичките тези царства чрез начина, по който Бог действувал против тях за 
основанието му. Други тълкуватели мислят, че четвъртата част на образа и 
четвъртият звяр е Римската държава. Някои, обаче, като приемат, че означенията на 
време са прави в Дан. 7:25 и 12:7,11,12 в приспособлението им, предпочитат да 
разберат числото 31/2 (което е половината на седем) в първите две от тези места и в 
Отк. 11:9, 12:14, че се употребява в поетическа и тайнственна смисъл, а не за да 
означи някой точен период от време. Те мислят, че равнозначни изречения (42 
месеца и 1,260 дни) са приети само за разнообразие, и трябва да се тълкуват по 
същият начин. 

Няма съмнение, че в просто исторически пророчества ден значи ден, и 
година значи година. Има много примери за това. Освен примерите, които 
приведохме по-горе, можем да посочим още на следващите места: Бит. 6:3, 7:4, 
15:13; Ис. 7:8, 16:14; Дан. 4:32 (седем времена равно на седем години), Й-а 3:4; Мт. 
12:40. 
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Но в така наречените символични пророчества мнозина тълкуватели, 
прочути по учението и благочестието си, са на мнение, че един ден трябва да се 
брои за една година, и една година от 360 дни трябва да се счита за 360 години. 
Това мнение се основава най-много върху начина, по който тези тълкуватели 
гледат на предметите на пророчеството в гл. 7 на Даниила и в гл. 11-17 на 
Откровението. Мисли се, че е невъзможно, относно тези предсказания, такива 
кратки периоди от време, които се дават да не означават по-дълги периоди; и някои 
намират, както тям се чини забележителни сбъдвания на пророчеството ако то се 
изтълкува по този начин. Те притезават също така, че това начало на тълкувание се 
подтърждава в Св. Писание от някои места, които те дават за подкрепление на това 
начало. Тези свидетелства са следните: 

1. В Числа 13:25, 14:33,34, относно съглеждането на Ханаанската земя от 
съгледвателите, се казва: “По числото на дните, в които съгледвахте земята, 
четиридесет дни, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите за 
беззаконията си”. “Дванадесетте съгледвачи”, казва един от поддържателите на 
тази теория, “избрани по един от всяко племе, представлявали Израилския народ; и 
това разяснява защо се казва, че цялото събрание е съгледателствувало земята. Това 
съгледателство, което траело 40 дни, представлявало също така 40 годишното им 
странствуване по пустинята. Всеки ден от съгледателство представлявал една 
година от странствувание; и по-малкият период бил образово пророчество на 40-
годишното им скитане, което последвало”. 

2. Второто доказателство, казват, се намира в Ез. 4:4-6, където се казва на 
пророка да лежи (дали във видение или наистина, не прави разлика в този въпрос) 
390 дни на лявата си страна, за да носи беззаконието на Израилевия дом, и на 
дясната си страна 40 дни за Юдовия дом, “защото аз на тебе турих годините на 
беззаконието им според числото на дните, триста и деветдесет дни; и ще носиш 
беззаконието на Израилевият дом”; а за Юда се казва, “Всеки един дет ти 
определих вместо една година”. 

3. Мнозина се облягат най-вече на Дан. 9:24-27, като най-решителен 
авторитет за това начало на тълкувание. Те разбират седмица да означава седмица 
от дни; но наверно периодът от 490 години се е изминал преди сбъдването. За това, 
казват поддражателите на това мнение, седемдесет седмици от дни в това 
пророчество действително означават 490 години, сир., ден се брои за година. 

Мнозина тълкуватели, които отхвърлят тази теория отговарят така на 
горните доказателства: 

1. Относно първата точка те казват, че това е просто историческо 
пророчество, както всички други пророчества, които принадлежат на този клас. Те 
отказват, че ние можем да кажем нещо повече за него, отколкото че Бог благоволил 
да определи, че както съгледвачите се скитали 40 дни, така и народът ще трябва 
да се скита 40 години поради греховете си. Те казват, че в това място думата ден 
значи ден, и нищо повече, а думата година значи година; и че защото Бог направил 
един буквален ден да представлява в един смисъл буквална година не ни дава 
право да тълкуваме думата ден да значи година, което значение тя няма в това 
мяст. Ако Бог да беше рекъл, “Вие ще се скитате 40 дни”, а те да бяха се скитали 40 
години, тогава доказателството щеше да си бъде на мястото. 

 295



2. Същият отговор се дава и на второто доказателство. В разказа за Езекил 
също така думата ден значи ден, а не година; и тука, както и в първият приведен 
случай, изрично се казва (не, че думата ден значи година, но), че Бог назначава ден 
като знак на година. И пита се с кое право ние можем да считаме ден като знак на 
година освен ако сме известни, че Бог в такова значение го употребява. Това не е 
пример от преносно говорене, както когато едно животно се употребява да 
представи една държава, или рог се употребява като белег на сила, или Божията 
вечна верност като здрава основа се изразява с думите, “Вечна крепост” (Ис. 26:4). 

Може да няма нужда от изрично заявление на значението за правото 
тълкувание на такива образи на изречение. Но ден не е фигура или знак на година; 
и не бива да го тълкуваме, че значи година в някой особен случай освен ако ни се 
каже, че е така. Това употребление на думата съвсем се различава от 
употреблението й да означава неопределено временно пространство, както когато 
говорим за денят на сътворението, денят на спасението, ден на радост или тъга, 
съдния ден, и пр., където думата се взима в преносното, а не в буквалното си 
значение. В Ис. 20:2,3, четем че пророкът ходил гол и бос три години за белег. Тука 
три години съответствува на три години, а не три дни на три години. 

3. Колкото за доказателството от Дан. 9:24-27, отговорът е че нито думата 
ден, нито идеята на ден се намира в това място, и седмицата, за която се говори е 
очевидно седмица от години, а не дни. Израилтяните имали обичай да броят 
години и дни със седморки (Лев. 25:4,8). Дан. 10:2,3, където писателят иска да 
изрази три недели, той употребява същата дума за седмица, която се среща в гл. 
9:24-27; но за да поясни още повече значението, той прибавя в оригинала, “седмици 
от дни”. Това, само по себе, показва, че както е употребена малко по-горе, 
седмицата е била от години, а не от дни. Обикновенната форма на Еврейската дума, 
когато се употребява за неделя има окончание за женски род; но в тези места тя 
има окончание за мъжки род. Пророкът размишлявал върху Еремиевото 
пророчество за седемдесет-годишния плен (Дан. 9:2); и за това той говори за 
седемдесетте седмици от години до времето на Месиевото идване, което щяло да ги 
избави от робство. Такова тълкувание са му давали евреите във времето на Йосиф и 
по-късно. 

Следващите доказателства се дават против теорията, че в Даниил и 
Откровение ден значи година: 

1. В Дан. 4:16 изречението “седем времена” се употребява за времето, през 
което Навуходоносор щял да има скотско сърце, и щял да живее с животните по 
полето. Никой не предполага, че това изречение значи седем пъти по 360 години. 
Навуходоносор бил в това положение седем години, а не 2,520 години. Защо тогава 
да предполагаме, че половината от този период (“време и времена и половин 
време”, или три години и половина) в Дан. 7:25 значи 1,260 години? 
Свидетелството на Йосиф показва, че в негово време евреите считали, че това 
последно пророчество се изпълнило във времето на Антиох Епифан, както първото 
се изпълнило през живота на Навуходоносор. Това се признава от някои 
поддържатели на тази теория. Един от тях казва: “Очевидно е, че Йосиф не е 
разбирал, че денят стои вместо година, защото той приспособява на Антиох 
видението на малкия рог на козела, и казва, че то се е сбъднало в буквалното 
временно пространство”. Същият писател на друго място казва, “Имало е малцина 
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от по-старите тълкуватели, които не са мислели, че малкият рог на козела в Дан. 
Гл. 8 се е изпълнил в Антиох Епифан. Ние сме показали вече, че Йосиф споменава 
това мнение, което се вижда да е преобладавало между евреите преди идването на 
нашия Господ”. 

2. Тази теория е била непозната в старата Църква. Елиот, един от най-
отличните й поддържници, казва: “Вярвам, че е истина, че през първите четири 
столетия дните на Антихристовото траене, които се дават в Даниил и Откровението 
са били тълкувани буквално като дни, а не като години, от църковните Отци”. 
Някои си наистина мислели, че 31/2 дни в Отк. 11:9, може да се разберат за години; 
но те не приемали същото начало на тълкувание в други случаи. Елиот още казва: 
“Щом като станало възможно да се мисли за такова тълкувание на 1,260 дни, и да 
се очаква Христовото пришествие, че е наблизо, те приспособили началото (че 
дните означават години) на 1,260те дни на Даниил и Откровението. Към края на 12-
и век Йоаким Абас се е опитал за първи път на такова тълкувание”. Забележително 
е, че това тълкувание не е било въведено по-рано ако е истинно тълкувание; най-
вече ако вземем пред вид колко склонни са били старите християни да тълкуват 
алегорически и мистически Св. Писание, и когато са имали пред себе си такива 
места от Св. Писание като Чис. 14:33,34; Ез. 4:4-6; Дан. 9:24-27, и пр. 

3. Нямането на съгласие (относно времето на започването и края на този 
период) между тези, които тълкуват употребените числа в Даниил и Откровението, 
че значат 1,260 години доказва, че тълкуванието е криво. Толкова голямо е 
разногласието, и толкова често уверително са се предсказвали велики събития, 
които уж щели да се случат, и предсказанията са излизали лъжливи, щото е 
невъзможно да има разумно, общо, и трайно уверение в църквата, че началото на 
тълкувание, на което тези предсказания се основават е право. 

Следващите са някои примери. В год. 1686 един Френски писател от този 
вид писал: “Краят на Папството наближава. Аз мисля, че то ще се прекрати между 
1710 и 1720г. след Р.Х.”. Прочутият математик и богослов от Университета на 
Кеймбридж, У. Хуйстан, който е писал в 1706, казал че Христос ще дойде в 
годината 1715. Когато това време се изминало, той направил нова сметка, и казал, 
че ще дойде в 1766. Той умрял на 1752г., така че не можал да поправи пак сметката 
си. През времето на Английската Република и предишните смущения (1640 до 
1658) едно голямо число писатели в Англия предсказали, че светът ще свърши в 
1666г. Във времето на Френската Революция и на последващите войни (1789-1815), 
голямо раздразнение на хорските умове ги накарало да изучават Откровението, и 
произвело много и различни едно от друго тълкувания. Прочутият Немски 
тълкувател Бенгел мислел, че светът ще се свърши в 1836г. Англичанинът д-р 
Фейбър, в една книга писана в 1804, и по-късно д-р Скот в прочутото си 
Тълкувание на Св. Писание, са се помъчили да докажат, че годината 1866 ще бъде 
критична година в съдбата на света. Благочестивият Е. Бикерстет, който е писал в 
1823, бил на същото мнение. Мнозина други са били съгласни с този възглед, и 
разликата помежду им не е била повече от пет години, т.е., от 1863 до 1868. Преди 
няколко години е имало голямо вълнение в Америка поради учението на някой си 
г-н Милър и последователите му, че Христос ще дойде, че действителните Му 
ученици ще бъдат отнесени на небето без да умрат, и че светът ще изгори на огън в 
1843г. Ученият и красноречив д-р Къминг, от Лондон, заявил в 1847, че Христос 
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ще дойде, и първото възкресение и началото на всемирно блаженство ще стане на 
1865 или татък. Малко по-късно той поправил сметката си, и писал, че “1867г. ще 
бъде най-критична в събитията на историята, в сбъдването на пророчествата, и в 
опитността на цялото човечество”. 

4. Друго възражение против тая теория е, че ако 1,260 дни на пророчеството 
наистина означават 1,260 години, и ако Откровението посочва великите събития, 
на които всичките поддържатели на теорията го приспособяват, то тогава, ако може 
да се узнае датата, от която трябва да се започне да се брои, лесно е да се узнае кога 
ще бъде края. Ако времето на захващането не може наверно да се узнае, тогава ние 
не придобиваме повече светлина ако речем да броим дните за години, отколкото 
придобиваме ако ги вземем за дни в буквално значение, или ако считаме 
означението на време за поетическо и мистическо, - т.е., като определено число 
вместо неопределено. Но ако началото, от което трябва да се започне да се брои 
може да се определи, тогава ние ще можем да узнаем края; което ще бъде противно 
на изричното заявление на Спасителя: “Не е за вас да знаете годините или 
времената, които Отец е положил в собствената си власт” (Д.А. 1:7). Христос ни 
предупреждава да се не стараем да изнамерим времето, когато великите събития 
касаещи се до царството Му ще се случат. Можем ли тогава да вярваме, че Той е 
открил времето по някой начин? Велики промени може да ни уверят, че времето за 
тези събития наближава; но все пак е истина, че Отец държи времето в своята си 
власт, и не го открива никому. 

 
 

V. 
 

Начин на тълкуване на Откровението. 
 

1. Има някои си, които считат, че цялата книга, или поне по-голямата й 
част, се отнася за Христовото второ пришествие. Някои даже мислят, че седемте 
Азийски църкви, които се споменават в Откровението ще се въздигнат по-късно. 

2. Друг клас тълкуватели са на мнение, че повечето от тези пророчества са 
се сбъднали вече. Пръв тълкувател от този клас беше Йезуитинът Алкасар в 1617г. 
Той разтълкувал гл. 5-11, че означават победата на Църквата над Юдейството, а гл. 
12-19, победата й над поганский Рим; след, което идва тържеството, и 
спокойствието, и славният край в гл. 20-22. Босюе, и други Католически писатели, 
и някои отлични Протестантски писатели, приемат това мнение. Някои даже 
приемат, че 1000-годишното спокойствие се започва с покръстването на 
Константин и падането на поганството, или пък, че означава Евангелската наредба. 
През 10-и век имало голямо вълнение в Европа, понеже тогава очаквали, че 
свършването на света ще стане в година 1000 след Рождество Христово. 

3. Много по-голямо число тълкуватели считат сбъдването на пророчествата 
като отчасти да се е сбъднало, и отчасти да се сбъдва сега, и отчасти, че ще се 
сбъдне. Тези тълкуватели се делят на два дяла: (а) Едни от тях считат, че целта на 
Откровението е да даде едно съкращение на последователната история на 
Християнството; и те приспособяват неговите символи и заявления на 
последователни исторически събития; (б) Други пък мислят, че книгата има за 
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предмет да представи само главните черти на Църковната История в изображения, 
повечето от които не са назначени да се приспособят на отделни събития. 

Начинът, по който първият клас разглежда книгата може да се види в 
Елиотовите “Horae Apocalypticae” и в тълкуванията на някои книги на Св. Писание 
от г-н Барнс. Всяко едно от тези съчинения съдържа много драгоценни 
исторически сведения, които се привеждат, за да разяснят символическите 
предсказания. Който чете такова тълкувание, той ще придобие силно впечатление, 
че тълкуванията са прави; но ако сравни няколко такива тълкувания едно с друго, 
той вероятно ще остане смутен като види, че може би ни две тълкувания не се 
съгласяват относно отделните събития, на които доста символи се отнасят, и че 
тези символи може да се приспособят с видима вероятност на което и да е от 
няколко подобни събития. 

Твърде е важно да правим разлика между това, което е верно и това, което е 
само вероятна догатка в тълкуванието. Често се казва, че благословен е този, който 
по един прав начин издирва тази тайнственна и чудна книга. Но в никоя друга част 
от Божието слово няма толкова голяма опасност да заместим действителността с 
въображение, и да приемем възгледи, които времето ще докаже, че са били 
въображаеми и неистинни. Има няколко неща в книгата, които са толкова ясни че 
не може да има грешка за тях. Други някои неща стават ясни след внимателно 
издирване, тъй щото можем да се уповаем на тълкуванието им с пълно доверие. 
Върху други някои неща можем да изкажем мнение с прилична скромност и 
предпазливост. Но все ще се намерят места, за които разумният и безпристрастен 
тълкувател ще каже само, че не смее да си даде мнението. Може би, в бъдеще ще се 
хвърли повече светлина върху тези места, отколкото е възможно сега. Ако някой 
притезава, че разбира всичко, което тази книга съдържа, той с това показва, че не 
притежава първото качество за да й бъде верен тълкувател, - т.е.,да признае 
мъчнотиите й и своето си невежество, и да може да различава това, което е просто 
загаточно от това, което е верно. Великият философ Сър Исаак Нютон, който бил 
искрен християнин и писал “Забележки върху Откровението”, право казва в 
съчинението си “Глупостта на тълкувателите е била да предсказват неща от това 
пророчество, като че Господ е имал намерение да ги направи пророци. С тази си 
дързост те не само са изложили себе си на присмех, но са докарали присмех и на 
самото пророчество”. 

Ако искаме да изтълкуваме право книгата, трябва постоянно да помним, че 
тя е пророческа поема. Тя не е съчинена на стихове или героическа поезия; но тя 
има особенните характеристики на Еврейска поезия в плана си, изреченията си, и 
начинът, по който представя мислите си. Образите й са поетически и пророчески; и 
голяма грешка би било ако образите й насилственно се тълкуват буквално, или ако 
придадем на всяко отделно обстоятелство някое отлично значение. Както в 
притчите на Исуса се притурят обстоятелства, за да придадът съвършенство и 
красота на приказката, които обстоятелства можаха да се изоставят или променят 
без да стане промяна в целта и главното поучение на притчата, така и в образите на 
всяка поезия се вмъкват обстоятелства просто да направят изображението пълно и 
впечатлително. Твърде важно е да правим разлика точно между това, което е 
същественно и това, което принадлежи просто на съответственността на 
символите. Неразбория също така може лесно да се породи от приспособяването на 
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символи на отделни неща, които са назначени да се приспособят на еднакви неща; 
защото във всяка поезия, а особенно пророческа поезия, обикновенно е да се 
разяснява едно и същото нещо чрез разни образи и изображения. Виж. Ис. 14:4-32, 
15:1-, и пророчаствата на Захария. 

Друг източник на бъркотия е когато последователно не се придържаме към 
значението на символи, чието значение е вече доказано, като, например, ако 
разберем думата “земетресение” да значи “голямо нравственно или политическо 
вълнение” на едно място, а после го разберем в буквален смисъл на друго място, 
където то има действително същото символическо значение. Тази бъркотия в 
тълкувание се вижда у тези тълкуватели, които понякога разбират “Израил” на 
Откровението да значи “духовен Израил”, а понякога “по плът Израил”; или 
понякога разбират “цар” да се употребява вместо “царство”, а на друго място го 
разбират да значи някое лице. 

До колко разните представление в Откровение трябва да се вземат като 
последователни по време, и до колко са едновременни, или понякога се отнасят за 
миналото, е много труден въпрос да се реши. Има някои признаци, които могат да 
ни помогнат да си съставим едно мнение за това; и ние ще си изложим мнението в 
Тълкуванието с такава скромност, каквато трябва да имаме по този въпрос. 

 
 

VI. 
 

Съдържание. 
 

Съдържанието естественно се разделя така: 
1. Въведение, и Послания до Седемте Църкви (гл. 1-3). 
2. Приготвителни видения (гл. 4,5). 
3. Отваряне на седемте печата (гл. 6 и 8:1). 
4. Седемте тръби (гл. 8:2-11:18). Ст. 19 служи като преход на сцените, 

които следват. 
5. Трима неприятели воюват против Жената и Детето й, именно, Сатана, 

звярът, и вторият звяр или лъжливият пророк (гл. 12-14). След 
приготовлението в глава 15 следват наказанията на тези чрез седемте 
чаши, и окончателното разрушение на тайнствения Вавилон в гл. 16-19. 

6. Хилядагодишна почивка, вероотстъпление, и страшния Съд (гл. 20) 
7. Новият Ерусалим (гл. 21 и 22). 
 
В това разпределение, глава 7 трябва да се счита като един епизод вмъкнат 

между това, което принадлежи на отварянето на шестия и седмия печати. Има също 
два епизода между шестата и седмата тръби, именно, (1) епизодът на малката книга 
(гл. 10:1-11), и (2) двамата свидетели (гл. 11:1-14). На отдела на войната на тримата 
неприятели с Жената и Детето й принадлежи появяването на тримата ангели, които 
обявяват заглавията на идващото пророчество (гл. 14:6-9), и на другите трима 
ангели, които действуват като служители на Човешкия Син, и прибират жетвата и 
гроздето на земята (гл. 14:14-20). 
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Ред от изображения. 

 
Колкото трудно и да е тълкуванието им, достатъчно е едно повърхностно 

разглеждане на книгата, за да видим в нея следващият ред от отделни изображения. 
Едно внимателно изучаване на тези изображения ще ни помогне да разберем право 
книгата. 

1. (Гл. 1-3) Изображение на славното и величественно появление на 
Човешкия Син. – Той ходи посред седем златни светилници, държи седем звезди в 
дясната си ръка, и диктува писмата до Седемте Азийски Църкви. 

2. (Гл. 4,5) Приготвително видение на небесни неща. – Врата отворени на 
небето. Престол и Един седящ на него в неописуемо величие. Дъга окръжава 
престола. Двадесет и четири старци с венци на глава седят на престоли. Пред 
престола стоят седемте духове Божии. От престола произлизат светкавици, гласове 
и гръмове. Отпреде му има стъклено море. Посред престола, и наколо му, четири 
животни, пълни с очи отпред и отзад: първото прилича на лъв, второто -–на телец, 
третото – на човек, четвъртото – на летящ орел. Те не си почиват ни денем ни 
нощем, но постоянно казват, “Свят, свят, свят Господ Бог Вседържител”. И когато 
те отдават слава и чест и благодарение на Този, Който седи на престола, двадесет и 
четири старци падат пред Него и се покланят на Този, Който живее во веки веков, и 
полагат венците си пред престола, и казват, “Достоен си, Господи, да приемеш 
слава и почест и сила; защото Ти си създал всичко, и чрез Твоята воля съществува 
и е създадено”. 

Един свитък от книга, запечатан със седем печата, се вижда в ръката на 
Този, Който седи на престола. Никой не се намира достоен да я отвори. Но 
известява се, че Лъвът от племето на Юда, Коренът Давидов, превъзмогнал да я 
отвори. 

Посред престола и четири животни и двадесет и четирите старци едно Агне 
се вижда да стои като заклано, със седем рога и седем очи, които са седемте духове 
Божии. То дохожда и взима свитъка от ръката на Този, Който седи на престола. 
Двадесет и четирите старци падат пред престола, като държат всеки китара и 
златна чаша пълна с темян, които са молитвите на светиите, и пеят славословна 
песен на Агнето заради блаженството на изкуплението. На тази песен се 
присъдиняват безбройни ангели и цялото творение. Четирите животни казват 
“Амин”; а двадесет и четирите старци падат коленичком и се покланят. 

3. (Гл. 6 и 8:1) Отваряне на печатите и видение на небесно блаженство. – 
Агнето отваря първия печат. Първото животно вика, “Ела”. Вижда се някой си 
възседнал на бял кон, че излиза побеждаващ и да победи. (Символ на Христа и 
Евангелието). 

Вторият печат се отваря, и второто животно вика, “Ела”. Червен кон с ездач 
с голям меч. (Война). 

Третият печат се отваря, и третото животно вика, “Ела”. Черен кон с ездач с 
къпони в ръка. (Глад, означен от един глас от сред четирите животни). 

Четвъртият печат се отваря, и четвъртото животно вика, “Ела”. Блед кон, 
язден от Смъртта, а Адът върви от подире. (Мор). 
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Петият печат се отваря. Душите на мъченици под олтарът викат за 
праведното отмъщение, което Бог ще отвърне на гонителите им, но което ще се 
позабави за няколко време. (Гонения). 

Шестият печат се отваря. Силно земетресение: слънцето става като струнено 
вретище, а луната като кръв: звездите от небето падат: небето се свива като книга: 
жителите на земята се уплашват, и викат на канарите да паднат отгоре им и ги 
покрият от гнева на Този, Който седи на престола, и на Агнето, защото великият 
ден на гнева му е дошъл. 

Противоположно на тези представления от беди и наказания, които правят 
еднообразно и съвършенно изображение в глава 6, глава 7 ни дава друга една 
картина на духовните последствия. В тази картина се виждат четири ангели, че 
стоят на четирите края на земята, и не оставят ветровете да повредят земята, 
морето и дърветата до като на служителите Божии се удари белег. Един ангел 
възлиза от Изток с Божий печат. Той запечатва 144,000 души, по 12,000 от всяко 
племе Израилево. 

Едно голямо множество, което не може да се преброи, от всеки народ и език, 
стои в бели дрехи, с финикови вейки в ръка, пред престола и Агнето, и приписва 
спасение на Бога и на Агнето. Ангелите и старците и животните се откликват на 
славословието им. Те са тези, които са излезли от голяма скръм, които са измили 
дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Заради това, те се намират в 
постоянно блаженство пред Бога. 

4. (Гл. 7:2-11:18) Седемте тръби. – Като се отваря седмият печат, след 
дълбоко мълчание на небето се явяват седем ангели с тръби. Един ангел стои при 
олтарът, и принася темян с молитвите, които светиите въздават на Бога. Пепелта от 
кадилницата се хвърля на земята. Гръмове, светкавици, гласове, и земетресение 
настават. Седемте ангели с тръбите излизат. 

Първата тръба затръбява: Град и огън падат на земята: едната трета от 
дърветата и всичката трева изгаря. 

Втората тръба: Една планина, която гори се хвърля в морето: едната му 
трета става на кръв, и адната трета от животните в него умира, и една трета от 
кораби се погубва. 

Третата тръба: Горяща звезда пада от небето върху третата част на реките и 
изворите, и те стават на пелин; много хора умират от горчивите води. 

Четвъртата тръба: Третата част от слънцето, луната, и звездите, от денят, и 
от нощта потъмнява. Ангел летящ посред небето известява беди на хората поради 
трите тръби, които ще затръбят. 

Петата тръба: Звезда пада от небето, на която се дава ключът от пропастта 
на бездната, и тя отваря тази пропаст. Подземните скакалци с царът им Аполион. 

Шестата тръба: Четирите ангели се развързват при реката Ефрат. Множества 
от конници, които убиват една трета от хората. Останалите хора не се разкайват за 
идолопоклонството и нечестието си. 

Между шестата и седмата тръби един крепък ангел, не от седемте, които 
носят тръби, слиза от небето облечен с облак, с дъга на главата си, лицето му като 
слънце, и краката му като огнени стълпове. В ръцете си държи книжка разгъната. 
Той вика с висок глас, и седем гръмове му се откликват. На Йоан не му се 
позволява да напише отговорите на гръмовете. Ангелът се заклева най-
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тържествено, че няма да има вече бавене, но че в дните, когато седмата тръба ще 
затръби тайната Божия ще се извърши. 

Пророкът взима книжката и я изяжда. В устата му тя е сладка, но в коремът 
му горчива. Казва му се, че трябва пак да пророкува за народите. Тогава ангелът му 
заповядва да премери храмът Божий, и олтарът, и тези които се кланят в храма; но 
да не мери двора, който ще бъде тъпкан от езичниците 42 месеца. Двама свидетели, 
облечени във вретища, пророкуват 1,260 дни. Когато свидетелството им се свърши, 
звярът който възлиза от бездната ще ги убие. Труповете им ще лежат по улиците на 
големият град три дни и половина. След това дух на живот пак ще влезе в тях, и те 
ще се изправят на краката си. Ще се повикват на небето, и враговете им ще ги 
виждат; едно силно земетресение ще стане, една десета част от града ще се събори, 
и 7,000 хора ще загинат. Другите ще се уплашат и въздадът слава на Бога. Тогава 
седмата тръба затръбява, и тайната Божия се свършва. 

Седмата тръба: Силни гласове на небето провъгласяват, че царствата на този 
свят са станали царства на Бога и Христа, който ще царува во веки веков. 
Настанало е време за умрелите да бъдат съдени, и Божиите верни раби ще бъдат 
възнаградени, а нечестивите погубени. 

Макар окончателното свършване и да се достига, “тайната Божия” пак ще се 
представи под нови образи на откровение. Стих 19-и на гл. 11 е преход на новите 
изображения на тази тайна. 

5. Църквата и враговете й. – Голямо знамение се явява на небето: Жена 
облечена със слънцето, с луната под краката й, и венец от дванадесет звезди, е 
непразна, и вика от болка. 

Друго знамение: Голям червен звей, със седем глави и десет рога и седем 
венци на главите му, чака да изяде детето щом се роди. Опашката му завлича една 
трета от небесните звезди, и ги хвърля на земята. 

Жената ражда мъжко чадо, което ще управлява народите с железен жезъл. 
Чадото е грабнато и занесено при Бога и при престола му. Жената прибягва при 
едно място приготвено за нея в пустинята, където я хранят 1,260 дни (= 42 месеца = 
време, времена, и половин време = 31/2 години). 

Бой става на небето. Змеят, който е Сатана, се сваля на земята. Радостни 
викове се раздават по небето поради тая победа, но горко на земята поради яростта 
на Сатана. 

Змеят изригва река вода из устата си подир жената. Земята поглъща реката. 
Змеят преследва семето на жената. 

Звяр излиза из морето със седем глави и десет рога, на всеки рог по един 
венец; и звярът има всичките отличителни черти на Данииловите зверове, които 
ознаменуват държави и царства (виж. Дан. гл. 7). 

Змеят дава на този звяр силата си и престолът си. Една от главите му се 
наранява смъртно, но заздравява. Хората му се чудят и кланят. Дава му се власт за 
42 месеца. Той хули Бога, ангелите му, и светиите му. Всички му се покланят освен 
тези, чиито имена са записани в книгата на живота на Агнето. Оръдията му са плен 
и меч. 

Друг един звяр (тъждествен с лъжливия пророк в гл. 16:13) възлиза от 
земята, с два рога като агнешки, и говори като змей. Той прави чудеса, като слугува 
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на първия звяр, и кара хората да се кланят на него и на образа му, и да приемат 
белег и числото на името му. Това число може да се преброи: то е 666. 

Зрелището се променя. След това се вижда Агнето на планината Сион с 
144,000 девици (числото на печатаните в гл. 7). Те пеят нова песен, която само те 
знаят. 

Трима ангели се явяват един след друг. 
Първият ангел хвърчи през средата на небето, и проповядва вечното 

евангелие на всичките хора, и призовава всички да се боят от Бога, и да му отдадът 
слава, защото часът на съда му е дошъл. 

Вторият ангел провъзгласява падането на големия град Вавилон, врагът на 
Божиите люде. 

Третият ангел прогласява Божият гняв на всички, които приемат белега на 
звяра, или числото на името му. След това се чува глас, който провъзгласява 
блаженството на умрелите светии. 

Син Човешки сега се явява в славата си, с трима служители-ангели, за да 
прибере узрялата жетва на земята и гроздобера на нечестивите, които се натикват в 
големият жлеб на Божията ярост. 

Друго чудно знамение на небето: седем ангели имат седем последни язви, в 
които Божията ярост е напълнена. Стъкленно море размесено с огън. Които са 
победили звярът, те стоят на него, и пеят песента на Мойсей и на Агнето, славещи 
Бога за правдата му. 

Храмът Божий се отваря; седемте ангели излизат навън. Храмът се изпълва 
с дим. 

Първата чаша се излива върху земята: лют струпей напада тези, които се 
кланят на звярът. 

Втората чаша се излива върху морето: то става като кръв на умрял човек, и 
всички в него умират. 

Третата чаша се излива върху реките и изворите: те стават на кръв. Ангелът 
на водите слави Бога за отмъстителната му правда: отговор дохожда от олтарят. 

Четвъртата чаша се излива на слънцето: дава му се сила да жеже човеците 
като с огън; но те не се покайват. 

Петата чаша се излива на престола на завета. Царството му потъмнява. 
Хората си дъвчат езиците от болеж; хулят Бога, а не се разкайват. 

Шестата чаша се излива на Ефрат, който пресъхва, за да се приготви пътят 
на царете от Изток. Три зли духове от змеят, звярът, и лъжливият пророк (вторият 
звяр в гл. 13:11) събират на Армагедон царете на земята за бой в големия ден на 
Божията ярост. 

Седмата чаша се излива на въздуха. Глас вика от небесният храм и от 
престолът, и казва: СВЪРШИ СЕ. Стават гръмове и светкавици, гласове и силно 
земетресение. Големият град се разделя на три части, и градовете на народите 
падат. Бог си припомня великия Вавилон, и му дава чашата от яростта на гневът си. 
Островите и планините изчезват. Голям град пада на хората, поради което те 
похулват Бога. 

Осъждението на Вавилон се описва с други знамения. Една жена се явява в 
пустинята, седнала на червен звяр, който има седем глави и десет рога, и е покрит с 
богохулни имена. Жената е богато облечена, като блудница, и на челото си има 
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името си написано, Тайна, Вавилон велики, майка на блудниците и на гнусотиите 
земни. Тя се опива от кръвта на светиите. Пророкът се чуди: разяснява му се 
видението. То е звярът, който е възлязъл от морето, който беше, и няма го, и ще 
възлезе пак от бездната и отиде в погибел. Звярът беше, и няма го вече, макар и да 
го има. Седемте глави са седем хълма на които жената (някой си град) седи, и 
седем царе (или царства), пет от които са паднали, единият стои, и другият ще 
дойде, след които звярът (който обема седемте) е (изцяло) осмият, и отива в 
погибел. Десет рога са десет царе (или царства), които си предават властта на 
звярът. Те ще воюват с Агнето, и то ще ги победи. Те ще оголят блудницата, и ще й 
изядът плътта, и ще я изгорят с огън. 

Блудницата е царския град (Рим), който владее над земните царе. 
Един крепък ангел известява за падането на този Вавилон. На Божиите люде 

се заповядва да излезат от него. Голям плач ще стане за падането на славата и 
търговията му. Един ангел хвърля един воденичен камък в морето в знак на 
съвършенното му разрушение. 

Тържественна песен на небето за съдбата на Вавилон. Радост по причина на 
свадбата на Агнето и хубостта на невестата му. 

Немето се отваря, и на бял кон Победителите се появяват във величие и 
слава. Верен и истинен, всичките му военни действия са праведни. На главата му 
има много венци, и той носи име, което само той знае. Облечен с дреха обагрена в 
кръв, той се нарича Слово Божие. Небесните войски вървят подире му на бели 
коне, в чисти бели ленени дрехи. От устата му излиза остър меч, с който удря 
народите. Той ще ги управлява с железен жезъл, и ще стъпче жлебът на Божият 
гняв. На дрехата и бедрото му има написано името: Цар на царете и Господ на 
Господарите. 

Един ангел стои на слънцето и вика на птиците да се съберат на Божията 
вечеря на заколение. Звярът и земните царе се бият с този, който язди на белият кон 
и с войските му. Звярът и лъжливият пророк се хващат живи, и се хвърлят в 
огненото езеро. Другите, които приели белегът на звярът и числото на името му се 
погубват със сабята от устата на седящият на коня; и всичките птици се насищат от 
плътта им. 

6. (Гл. 20) Хилядогодишна почивка. Последващо вероотстъпление, и 
Последния Съд. – Един ангел слиза от небето с ключът на бездната и с верига, и 
връзва Сатана за хиляда години. 

Видение на престоли и на хора, които седят на тях, на които се дава власт да 
съдят. Душите на тези, които са били заклани за свидетелството Исусово, и тези 
които не са се поклонили на звярът, нито на образът му, нито са приели белегът му, 
възкръсват, и живеят и царуват с Христа хиляда години. 

След хиляда години Сатана се развръзва, и прелъстява народите, и ги събира 
на бой. Те заобикалят станът на светиите и възлюбленият град. Огън пада от небето 
и ги разрушава. Дяволът се хвърля в огненото езеро. 

Един голяб бял престол, с Един който седи на него, от когото небето и 
земята побягват. 

Умрелите, малки и големи, стоят пред Бога: книгите се разгънват: всички се 
съдят според делата си. 
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Смъртта и Адът, и всички тези, които не са записани в книгата на животът, 
се хвърлят в огненото езеро. 

7. (Гл. 21 и 22) Новият Ерусалим. – Ново небе и нова земя: няма вече море. 
Светият град, Новият Ерусалим, слиза от небето от Бога, украсен като невеста за 
мъжът си. Божията скиния е с човеците, и Той ще живее с тях. той ще избърше 
всяка сълза: няма вече смърт, няма вече скръб, нито плач, нито болки. Всички неща 
стават нови. 

Видението на Новия Ерусалим. Той има дванадесет порти. Всяка порта е 
направена от един бисер, и на тях са написани имената на дванадесет племена 
Израилеви: дванадесет основи от драгоценни камъни, и на тях са написани имената 
на дванадесетте апостоли на Агнето. Улиците му са от чисто злато като прозрачно 
стъкло. Бог и Агнето са негов храм и негова светлина. Народите ховят в светлината 
му, и земните царе носят славата си в него. Портите му никога не се затварят; в 
него ще се донесат славата и почетта на народите; и никакво осквернение не ще 
влезе в него; никой не ще бъде в него освен тези, чиито имена са написани в 
книгата на живота на Агнето. Една река от вода на живот тече през него, която 
изтича от престола на Бога и на Агнето. Дървото на живота расте от двете страни 
на реката, и дава плод всеки месец; и листата му са за изцеление на народите. Няма 
вече никое проклятие. Престолът на Бога и на Агнето е в него. Рабите му ще му 
служат, и ще гледат лицето му, и името му е на челата им. Няма вече нощ; защото 
Господ Бог ще ги осветява, и те ще царуват во веки веков. 

Тези видения произвели поразително действие върху пророка. Той паднал 
пред краката на ангела, който му ги открил, за да му се поклони. Но той отхвърлил 
това поклонение, и му казал, че трябва да се кланя само на Бога. Заповядало му се 
да не запечатва или скрие думите на това пророчество, защото времето наближава. 
Исус, който изпратил ангела си да засвидетелствува тези неща чрез пророка на 
църквите, се провъзгласява, че е Корен и Род давидов, светла и утринна Звезда. 
Духът и Невястата казват, “Ела”. Водата на живота е за всички, които са жадни. 
Който чуе, нека рече, “Ела”; и нека всички, които са жадни пият даром. Този, който 
свидетелствува това казва: Ей, ида скоро. 

Амин. Ей, дойди, Годподи Исусе! 
 

------------------------------------------------- 
 
 

Тълкувание 
 

Ст. 1-3. Тези стихове ни казват какво е съдържанието на книгата, 
източникът от където идва, и каква важност и стойност то има за читателите и 
слушателите. – Откровение, - разкритие на бъдещи и невидими неща, направено 
от Бога на Исуса Христа, за да го даде на всичките си раби чрез особенно 
възлюбленият му ученик и раб апостол Йоан. Тука Христос, макар и да е на небето, 
се показва, че приема съобщения от Бога. Като Ходатай, той е даже в прославеното 
си състояние подчинен на Отца; и по причина на човечеството си той е, макар и 
божествен, едно с човешките си братя (Евр. 2:10-18). “Защото един е Бог, един и 
Ходатай между Бога и човеците, човек Христос Исус” (1Тим. 2:5). Като Ходатай, 
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той приема дарове от Бога за църквата си, действува като Божий наместник и Глава 
на ходатайственното си царство, и най-после ще предаде на Отца властта, която 
Отец му е дал (1Кор. 15:24-28). Апостолът не си е казал името като съчинител на 
Евангелието и Посланията си; но имало е важни причини дето той го казва в тази 
книга. – Времето е близо. Яков казва: Пришествието Господне наближи” (Як. 5:8). 
Откровението завършва с известието: “Ей, ида скоро”. При все това, това идване не 
е станало още. Времето е било наистина близо в най-точния смисъл за 
захващането на сбъдването на предсказанията; но те се простират до 
окончателното възтържествуване на Христовото царство, и обемат един период от 
хиляда години (гл. 20:2), които ще настанат след това тържество. В Лк. 18:7,8, 
Спасителят казва, че Бог “скоро” ще отдаде правото на своите избрани, макар и да 
“дълготърпи”, или да се бави дълго време да стори това, за тях. Очевидно е, че тука 
се мисли не за едно кратко време в точен или буквален смисъл, но че наистина 
наближават великите неща на Божието царство и на бъдещият ни живот, колкото 
далечни и да ни се виждат. Ние трябва да ги гледаме като че са близо до нас, 
колкото векове и да се изминат помежду това време; защото в няколко години, или 
дни, или минути, ние ще бъдем във вечност, и тогава няма да броим времето както 
го броим сега. Ние трябва да “чакаме” бъдещите събития, “да чакаме и бързаме” за 
тях, и да ги считаме, че са наблизо (2Пет. 3:12); защото що е животът ни, ако не 
пара, цвете което увехва в една минута? И що е най-дългият период от време през 
което изпитните и страданията на Богиите чада ще се продължават в сравнение с 
безкрайната слава, която ще бъде открита? Честити са тези, които така гледат на 
бъдещи и вечни неща като че са наблизо, и четат тези откровения, или ги слушат 
когато се четат в събрания за Християнско богослужение, и ги употребяват право и 
полезно? 

Останалата част на тази глава с твърде прост, но тържествен стил представя 
видение на Човешкия Син, служи като въведение на откровенията, които следват, и 
дава най-голяма тежест и впечатлителност на поръчките, които се съдържат в 
посланията до църквите. 

Ст. 4. Седемте. Виж. Въведение, За числата. Имало е вероятно много 
повече църкви в Азия; но седем са избрани като представителки на всичките. – 
Поздравлението е еднакво с Павловото в много послания. Виж. бел. на 2Йн. ст. 3. – 
Азия. Не така наречената част на светът, нито Мала Азия, но областта която се 
управлявала от Римски проконсул, и обемала мизия, Лидия, Кария, и Фригия, 
заедно с крайморските острови. – Който иде. Цялото описание означава вечно 
самосъществуващият, великият Непроменим, който е следователно и верният 
Обещател (Из. 3:14, 6:3; Ос. 12:5). – Седемте духове, - не създадени ангели, защото 
не можем да си помислим, че създадени ангели биха били така сдружени с Бога и 
Христа (и поименувани пред Христа), и биха се считали за източници на благодат. 
В гл. 4:5, ние четем за “седем светила огнени, които горяха пред престолът, които 
са седемте духове Божии”, а в гл. 5:6, че Агнето имаше “седем очи, които са 
седемте духове Божии изпратени по цялата земя”. Този символ съответствува на 
Зах. 3:9 и 4:10, където се говори за седем очи начертани върху камък да 
представляват “очите Господни, които тичат през цялата земя”. В тези последни 
места символизмът означава божественно Всеведение и всемирно Промишление. 
Но тука и други места в тази книга се вижда да загатва за Св. Дух, който раздава 
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всичките божественни дарове и благодати на сърцата на вярващите. Понеже седем 
означава пълнота, седемте духове означават Св. Дух в пълнотата на действията му. 
Той е “пред престолът”, готов за всяка благодатна работа, произхождащ от Отца, и 
пращан от Сина на любезни поръчки до грешниците, в които той действува с 
божественно действие, за да ги спаси. Виж. Йн. 14:16,26, 15:26, 16:7-14; 1Кор. 12:4-
11. Една стара свещенна песен казва: “Ти си помазающий Дух, който даваш своите 
седмократни дарове”. 

Ст. 5,6. Исус Христос се споменава след Св. Дух за да се сключи 
поздравлението със славословието, което Му се пада като на Спасител. – Верният 
свидетел. Той дойде на света с цел да засвидетелствува истината със слово и дело 
(Йн. 18:37); и той бе верен чак до смърт. – Първороденият, - не който пръв е 
възкръснал от мъртвите, но който е пръв като глава на възкръсналите, като един 
който е възкръснал чрез собственната си сила, и първият, който не ще да умре пак 
(Йн. 10:18). Гробът се счита за утроба на земята, а възкресението от него се счита 
за рождение. Той възкръснал победител и унищожител на смъртта (2Тим. 1:10), и 
за да бъде цар на земята. “Аз още ще го направя първороден мой, по-висок от 
земните царе (Пс. 89:27). Виж. и Ис. 55:4. Той си почнал царската служба, когато 
възкръснал. Срав. Пс. 2:6-8 с Д.А. 2:30-36 и 13:33. Виж. и Д.А. 17:7; Рим. 1:4. На 
него, не мъртъв, но жив и царствующ Спасител, Който е любил до смърт, и е вечно 
същият, Който ни е направил свещеници и царе на Бога Отца като ни е измил с 
кръвта от грехове, - на Него да отдадем слава и сила во веки веков! Виж. бел. на 
1Йн. 1:7; 1Пет. 1:2,18,19, 2:24. 

Ст. 7. Иде, - като че да го виждаме ей сега. Вижте го във величието, в което 
той ще се яви и бъдете мъдри (Пс. 2:10-12). – С облаците, като в Дан. 7:13,14 и Мт. 
24:30. Павел казва, че вярващите ще бъдат грабнати да посрещнат Господа на 
въздухът (1Сол. 4:17). Тези, които са Го разпънали, и всички, които са Го гонили в 
лицата на последователите Му, ако продължават да не се покайват, ще потреперят 
от страх при идването Му (2Сол. 1:7-10). Но голяма ще бъде радостта на истинните 
Му ученици, макар и да бъде размесена с разкаятелно унижение и голям страх, 
защото дните на плаговете им ще се свършат. – Така е. Амин392, - двойно уверение 
на упование. Нека считаме това събитие като наблизо, и продължаваме да се 
готвим за него. В Св. Писание облаците се казват, че са Божия колесница (Пс. 
104:3, 18:11). Дръзката изобразителност на Библията добре се вижда в цялото 
описание на великолепна буря от гръм в Псалом 18. Виж. Из. 19:16, 40:34; Ис. 6:4, 
19:1; Ез. 1:4. Н-м 1:3. Целта на този изобразителен език (в ст. 7), е да покаже, че 
Христос ще дойде по величествен и страшен начин, като че седи на облак пълен с 
гръмотевица, светкавица, и буря, и ще отмъсти на враговете си. 

Ст. 8. Алфа е първата, а Омега последната буква в Гръцката азбука. 
Изречението “Аз съм Алфа и Омега”, значи че началото и края на всички неща е от 
Бога. Тука в този стих казаното служи като потвърждение от Бога на това, което е 
било казано за Христа. В гл. 22:13 същото изречение се употребява от Христа. 

Ст. 9 Апостолът не утвърждава, че има власт, нито притезава почест на един 
апостол, както Павел прави понякога, защото не е било нужно за него да стори това 
заради истината. За това, той предпочита да се представи просто като брат и 
съучастник в страдание и в надеждите принадлежащи на царството, което се 
                                                           
392 Цгр. “ей, амин” 
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придобива с понасяне на страдание и упражнение на търпение от страна на 
вярващия, както е било придобито и от Исуса, който е негов Началник. – Патмос, - 
остров не далеч от Ефес, малък и каменист, - едно ужасно място за жилище, но 
който се е прочул за винаги от чудесното откровение, което е било дадено там. 
Йоан бил затворен в този остров като в тъмница, защото свидетелствувал за Исуса 
и проповядвал евангелието; но какво славно свидетелство е дал от там за Исуса, и 
ще дава до скончание на света! Често гонението на Божиите люде спомага на 
Божието дело. 

Ст. 10,11. Неделен ден (Цгр.)393. Гръцката дума за Неделен е куриаке, и 
значи Господен. В Д.А. 20:7 и 1Кор. 16:2, означеният тука ден се нарича първият 
ден на седмицата. От тези места става явно, че във времето на апостолите, 
християните са се събирали за богомолство на този ден. Игнатий в посланието си 
до Магнесийците (около 109г. след Р.Х.), нарича Господният Ден “цар и княз на 
дните”; а Златоуст (в тълкуванието си на Пс. 119) казва: “Нарича се Господен Ден 
защото Господ възкръснал от мъртвите в този ден”. Евсевий (в тълкуванието си на 
Пс. 92) казва: “Словото (т.е., Христос), чрез новият завет, преместил съботният 
празник на утренната светлина, и ни е дал символ на истинна почивка, именно, 
спасителният Господен Ден, първият (ден) на светлина, в който Спасителят .… 
придоби победа над смъртта ….На този ден, който е първият (ден) на светлината и 
на истинното слънце, ние се събираме след изминаването на шест дни, и 
празнуваме святата и духовна Събота; даже всичките народи (се събират) изкупени 
от него по целият свят, и правят според духовният закон тези неща, които са били 
заповядани на свещениците да правят в Събота …. Всичките неща, които трябвало 
да се правят в Събота, ние сме ги преместили на Господния Ден, защото те по-
приличат на този ден, защото той е най-пръв от всичките дни, и по-точен от 
Еврейската Събота”. Такъв един ден, който възпоменава Христовото възкресение 
от мъртвите, и е назначен за святи и духовни работи, е бил особенно подходящ за 
появяването на Спасителят в славата му. – Чрез Духа394, в състояние на пророческо 
възхищение, когато под влиянието на Св. Дух, умът му станал може би 
несъзнателен за външни неща, и е бил съвсем зает с нещата, които Духът му 
открил. Виж. Дан. 7:13-16, 10:4-19; Ез. 11:24. Срав. и с 2Кор. 12:1-4. – Зад себе си, - 
така че Йоан не можал да каже от къде иде гласът. Казало му се да пише каквото 
ще види. Всичкото щял да изпрати с писмата особенно отправени до седемте 
църкви. Избрани за тази цел църкви били забележителни църкви, и се различавали 
по характер и положение, и следователно, били подходящи да се вземат като 
представители на всичките църкви. – Глас, - ясен и висок като на тръба. Тръбата 
беше инструмент за радостни известия, и придружаваше божественни покази (Чис. 
10:10; Из. 19:19; И-л 2:1; Мт. 24:31; 1Сол. 4:16 

Ст. 12. Виж. Зах. 4:2-11. Старо-Заветният пророк видял един златен 
светилник със седем клони държащи светила както в скинията (Из. 25:37). Тука има 
седем отделни светилника, които представляват, както единият представлявал, 
цялата църква, но която сега не е свързана в едно външно единство и едно място. 
Тука всяка местна църква се представлява като отделен светилник. 

                                                           
393 Вместо РИ: “Господния ден” 
394 Цгр. “духом” 
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Ст. 13-20. Ако сравним това чудно място с други места ще видим до колко 
особенности в описанието съответствуват с особенности в символизмът на Старо-
Заветните пророци; но връзката е такава, че прави това описание ново и 
свойственно на Откровението. Човешкият Син е без съмнение Христос. 
Появлението е от неописуемо величие. Зрелищните особенности трябва да се 
считат, че са назначени всяка от тях да увеличи ужасното действие. Въображението 
трябва да си въобрази цялото представление като величественно и славно, което с 
думи не може да се изкаже и с картина не може да се представи. Образът е 
човешки; но свойствата са божественни. Никое око не може да гледа на лицето, 
което сияе със светлина по-голяма от светлината на слънцето. Гласът прилича на 
глас от морски вълни, когато буря ги тласка. Очите му са като огнен пламък, от 
които нищо не може да се укрие, и пред които нищо горимо не може да устои. 
Главата му е величественна. Силата на словото му е сила на сабя, която убива за да 
оживи, или погубва непоправимите. Срав. Еф. 6:17; Евр. 4:12; Ис. 11:4, 49:2: 
“Направи устата ми като остър меч”; “Ще порази земята с жезъла на устата си, и с 
диханието на устните си ще умъртви нечестивите”; и Ос. 6:5, “За то ги изсекох чрез 
пророците: убих ги с думите на устата си”. Действието на тези видения върху 
пророка е било като действието на Данииловите видения върху Даниил. Никоя 
човешка сила не би могла да понесе това действие без божественна помощ. Срав. с 
Из. 20:19; Йов. 42:6; Ис. 6:5; Ез. 1:28; Дан. 8:17,27. Ръката на славният Изкупител 
съживила и усилила Йоана. Той се провъзгласил едно с безконечния и вечния 
Йеова, първия и последния, който бил умрял, и пак възкръснал, и станал като 
възкръснал Спасител Господар на живота, и на смърта, и на невидимият свят. 
Представлението на звездите и светилниците се разяснява в ст. 20. Когато църквите 
и пастирите им са наистина Христови представители, те биват светлината на света, 
и славни като звездите (Мт. 5:14,15; Дан. 12:3. –  Ангелите на седемте църкви. 
Думата ангел тука и в гл. 2 и 3, очевидно означава главният пастир на някоя местна 
църква. Трудността свързана с това название е да знаем как тази дума е била 
употребена в този смисъл. И тази трудност произлиза от това, че нито в по-ранни, 
нито в по-късни времена думата не се среща така употребена. На това можем да 
кажем: 

1. В първите дни на Християнските църкви не намираме никаква следа от 
главен пастир. Всичките старейшини са упражнявали пастирска грижа и надзор. 
Павел (Д.А. 20:28) нарича всичките старейшини на Ефеската църква епископи 
(надзиратели), и ги увещава да пасат (буквално, да пастируват) църквата; и 
Петър (1Пет. 5:1,2) увещава старейшините да пасат Божието стадо. 

2. В разстояние на около 33 години, между смъртта на Петър, Павел и на 
Йоан, се вижда, че го намерили за износно за местните църкви да избират един от 
старейшините за главен пастир или надзирател на църквата, който да посвети 
всичкото си време (това, което другите старейшини не правеха) на проповядване и 
пастирски трудове, или, както Павел се изразява в 1Тим. 5:17, да се труди в словото 
и поучението. 

3. След смъртта на Йоан (както Игнатиевите Послания свидетелствуват), 
този главен пастир се наричал епископ, а другите старейшини се казвали 
презвитери.  
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4. Старо-Заветните пророци се наричат пастири (Ер. 3:15, 17:16). Те се 
наричат и ангели, понеже са били пратени от Бога на хората. В Аг. 1:13, Агей се 
нарича Господен посланник (на Еврейски ангел – същата дума, която постоянно се 
употребява да означи небесни ангели); и в Мал. 3:1, същото име се дава на 
Христовия предтеча. 

5. До тогава до когато думите епископ и презвитер следвали да се 
употребяват като еднозначни думи (както се употребяват в апостолските 
Послания), лесно можем да видим как думата ангел или пратеник е могла да 
означи този старейшина, който бил избран да бъде главен пастир. 

От другите тълкувания, които ни се виждат неприемливи, главните са: 
(1) Че това име произлиза от названието на някой си чиновник в Еврейската 

синагога, наречен шелиахъ или пратеник. Но най-добрите авторитети казват, че 
шелиахъ не бил главен чиновник на синагогата, но прост писар и разсилен. 

(2) Че пастирите се наричат ангели просто защото те водят богомолствията 
на събранията, и следователно са техни пратеници до Бога. 

(3) Че ангелите на църквите били небесни ангели, които са били поставени 
особенно да се грижат за тези църкви. Така тълкуват работата Ориген и мнозина 
стари тълкуватели. 

(4) Че те са били прости пратеници от Йоана до седемте църкви, или от 
църквите до Йоана. 

Достатъчно е да отговорим на всички тези теории, че съдържанието на 
писмата отправени до тези ангели ни дава да разберем, че са човеци, погрешими, и 
понякога твърде виновати; но при все това са били натоварени с отговорността да 
управляват църквите, и да поправят злоупотреби. 

 
----------------------------------------------- 

 
 

Посланията до Седемте Църкви 
 

Тези Послания или писма са били писани в една книга, или като част от тази 
цяла книга, и изпратени до всяка една от поименованите църкви (гл. 1:11). Имената 
вървят по ред, така както градовете би се представили на някой пътник, който 
тръгва от Ефес. 

Всичките Послания са кратки и съставени по същият план. В началото на 
всяко едно се дава заповед на Йоан да пише на ангелът на църквата. Говорителят 
първо означава себе си с една или повече от характеристиките, които се приписват 
на Спасителят в гл. 1, и обявява на всяка църква, че знае делата й. След това 
заявление се излага характерът на църквата, придружен с укор или похвала. На 
Смирна и на Филаделфия не се дава нищо освен похвала. В Ефеската, Пергамската, 
и Тиатирската църкви той хвали това, което удобрява в тях, а после укорява 
злините, които се намират в тях. Сардийската църква твърде малко се похвалява, а 
Лаодикийската съвсем не; но и двете силно се изоблигават. След това следва 
насърчение, увещание, съветване, или предупреждение, с уверение, че Христос 
наверно и наскоро ще дойде и ще ги осъди ако те не обърнат внимание на 
предупреждението. В последната част има забележително еднообразие размесено с 
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разнообразие. На всяка една се казва: “Който има ухо нека слуша що казва Духът 
към църквите”, и се дава обещание на този, който победи, - обещания същественно 
еднакви по значение, но различни по образ. 

 
Посланието до Ефеската църква. 

Ст. 1-3. Ефес в него време е бил столичен град на Римската област Азия, и е 
бил прочут по богатството и великолепието си, по обожаването на богинята 
Артемида, и по трудовете на апостол Павел за основаването на църквата (Д.А. гл. 
18-20), а също така и като местожилище на апостол Йоан. Виж. Въведение на 
Посланието към Ефесяните. – Седемте звезди, - ангели на седемте църки – 
светлина и слава за света, който бил в мрак. – Седемте златни светилника, - 
драгоценни, - носители на светлина. Истинната длъжност на една църква е да 
вкарва светлина сред мрак, и да я държи така щото всички да могат да я гледат и да 
ходят в нея. Държейки в дясната си ръка знаковете на небесна светлина, слевният и 
величествен образ на Изкупителят ходи посред златните светилници, за да види как 
те си вършат работата, и как да действува с тях – с милост ли или със съд. Той знае 
всичките им дела, дали са добри или зли. В Ефеската църква той намира много 
неща, които с радост одобрява: голяма деятелност в Християнски трудове, 
търпеливо понасяне на изпитни, верност в отритване на недостойните, зорко 
разпознаване на истината от лъжата, и постоянстване против нахлуването на 
лъжливи учения такива, каквито Павел предрекъл, че ще трябва да им се 
противостои (Д.А. 20:29,30). 

Ст. 4,5. Но макар и да имала достопохвална ревност за здраво учение и 
потвърждение на дисциплина, и притежавала някои други добри качества, любов за 
този свят заместила любовта за Христа и за душите на хората, която църквата 
имала едно време. Това било такъв голям недостатък и опасност щото само 
покаяние и връщане на такава любов би могло да избави църквата от погибел като 
носителка на светлина за Христа. – Ще дойда. Целта на дохождането било да 
вдигне светилникът от мястото му, т.е., да отритне църквата съвсем. Той щял да 
дойде да я съди. Този съд отколе е бил извършен, - жалка история на църква 
основана от апостол Павел, надзиравана от верният Тимотей, и която е имала 
преимуществото да получи за доста дълго време пример, наставление, и влияние от 
такъв проповедник, какъвто е бил почитаемият апостол Йоан. Отдавна време 
Ефеската църква е престанала да съществува. От гробът й излиза предупредителен 
глас за днешните църкви да не последват примерът й, и да не си навлекът на 
главата съдбата й. Забележително е, че духовното отпадане на църквата захванало 
когато тя външно била благоденстваща и имала най-големи преимущества за 
наставление. Най-добрите пастири, даже апостоли като Павел и Йоан, понякога 
виждат най-ревностните, мъдрите, и продължителните си старания, че са 
недостатъчни да избавят една църква, понеже членовете й се лишават от прав дух. 

Ст. 6. Нежното състрадание на блаженият ни Господ се показва от това, че 
Той се спира посред изобличението и предупреждението си да напомни друго едно 
нещо, което можал да удобри. Той искал и да насърчи и да сплаши. – Делата, - не 
дейците, но делата им. Трябва да обичаме злосторниците, и да се стараем да им 
правим добро, макар и да мразим лошите им дела. – Николаитите. Кои са били 
тези Николаити, не се знае. Някои от старите църковни Отци мислели, че са били 
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една секта основана от Николай, един от седемте дякони споменати в Д.А. 6:5. Но 
нямаме сигурно свидетелство, че той отстъпил от истината. Някои казват, че е бил 
някой друг Николай. Други са на мнение, че Николаити и Валаамити (ст. 14,15) са 
едно и също нещо; но в ст. 15 се прави разлика между Николаити и Валаамити. 
Явно е, че Николаитите притезавали, че са християни, и в същото време 
защитавали и правели безнравственности. Такива християни е имало във всеки век. 

Ст. 7. Срав. с Мт. 11:15, - тържественно призоваване към всеки да слуша, 
каквото Св. Дух казва във всичките си увещания и във всичките си откровения, но 
най-вече, каквото той казва в тези тържественни Послания до Седемте Църкви. 
Каквото се казва на една църква, то се казва на всички нейни членове. – На този, 
който победи. Твърде въодушевително обещание се дава, но само на този, който 
победи в Християнската борба. Виж. Мт. 10:21,22; 1Кор. 9:25-27; Еф. 6:11-16; 
2Тим. 2:3, 4:7,8; Отк. 20:4, 21:7. Пътят към дървото на живота в първобитният рай 
бил запушен след като човекът съгрешил (Бит. 3:22-24). Но в небесният рай 
свободен достъп ще се даде до дървото на животът, т.е., безсмъртно блаженство ще 
бъде осигурено за всекиго, който победи в борбата против грях и зло. Всички тези 
ще спечелят победата, които я търсят в посвещение на Христос и се уповават на 
помощта му (Рим. 8:37; Отк. 12:11). 

 
Посланието до Смирненската Църква. 

 
Ст. 8. Смирна още съществува, един многолюден град, който върти голяма 

търговия. Старият град се намирал повечето на хълм; а новият град е повечето 
разположен на поляната покрай морето, и отстои на 12 часа от Ефес. Названието, 
което Спасителят си присвоява тука е тъкмо подходяо да утеши и укрепи църквата 
в гонението й. Не се знае кой е бил основателят на тази църква. Поликарп, 
Йоановия ученик, станал неин епископ или пастир, и там претърпял мъченическа 
смърт в 167г. след Р.Х., в дълбока старост, след като слугувал 86 години на 
Господа. 

Ст. 9-11. Църквата била бедна в световни неща, но богата духовно. Какво 
блаженство е когато Спасителят ни каже, че сме богати! Това блаженство и най-
бедният в Христовото паство може да има. – Имало ужасно гонение, което може да 
е подбутнато особенно от тези, които са притезавали, че са чада на Авраам, но 
които не принадлежали на Божия Израил (Гал. 6:16). И така тези, които са само на 
име Християни може действително да принадлежат на станът на Христовия голям 
враг. – Сатанинската. Сатана се нарича и “клеветник”, защото той намира 
удоволствие да хули верните Христови раби. Срав. с гл. 12:10, и виж. Йов. 1:9-11, 
2:4,5; Йн. 8:44; Як. 3:6,15. – Тези, които оскърбяват истинните раби Божии вършат 
дяволска работа и са дяволски слуги. Дяволът опитва хората, за да ги погуби. Бог 
позволява да страдат неговите любезни чада за тяхно добро (1Пет. 1:7; Евр. 12:6-
11). – Десет дни, т.е., едно кратко време. Виж. Въведението, за числото Десет, стр. 
445. – Бъди верен до смърт. Бъди верен, ако речеш и да умреш. – Венеца на 
живота, - венецът, който се е спечелвал от победителят на надпреварване или 
борене (1Кор. 9:24,25), - безсмърнет живот, блаженство, и слава в замяна на 
страданията на този смъртен живот и смъртта на тялото. – Втората смърт е онази 
вечна смърт, която дохожда след смъртта на тялото. 
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Посланието до Пергамската Църква. 

 
Ст. 12. Пергам бе три дни път на север от Смирна, и столица на Римска 

област, а по-преди на независимо царство. Той бил силно укрепен, и много богат, 
разкошен, и нечестив град. Подходящо е било за Христа да се появи там като че 
има нож остър и от двете страни. 

Ст. 13. Жителите на Пергам са били предадени на развратително 
поклонение. Техният бог-хранител Ескулапий, бог на медицината, чийто символ 
била змия. Те държали и хранели в храма му жива змия. Тука се казва, че в Пергам 
е бил Сатанинският престол; и това може да загатва за това обожаване на 
библейският символ на Сатана, и за Сатанинският характер на жителите. – Нищо 
положително не се знае за Антипа, или за обстоятелствата на мъченичеството му. 
Църквата се похвалява, че е била верна на Христовото име под тежко гонение. 

Ст. 14,15. Църквата се изобличава защото търпи безнравственни учители. Те 
поддържали учението на Валаам, което вкарвало последователите им в грехове, в 
които Израилтяните били паднали чрез лукавщината на Валаам. Тука яденето месо 
принесено в жертва на идоли не било като това, което Павел поучавал, че може да 
става без грях (1Кор. 8:4-8, 10:25-27), но като това, което Павел запретил (1Кор. 
8:10-13, 10:19-22, 28:33), - което значело съучастие в идолопоклонство, и било 
свързано със сладострастните действия на езичниците. 

Ст. 16. Църквата трябва да се разкае и да не ги търпи, или Христовото слово 
на истина и правда ще стане меч, който ще погуби и тях и църквата. 

Ст. 17. Тези, които поради съвестта си избягват идолопоклоннически 
угощения ще имат по-добра храна – ангелска храна (Пс. 78:25), като манната, която 
се пазела в светилището (Из. 16:32-34), и означавала хлябът, който слязъл от 
небето, и дава вечен живот на този, който го яде (Йн. 6:32,33). Тя е скрита от 
невярващият свят, който не я знае; но всяка гладна душа, която я потърси я намира. 
– Бяло камъче, - като светъл диамант, много по-горен от муските, които 
последователите на Ескулап носели, на които имало тайнственни белези, за които 
хората вярвали, че имат някоя чудесна сила да защитят и облагодетелствуват, този, 
който ги носи. Може би, бялото камъче означава опрощение, както черното 
означавало осъждение. Това камъче имало ново име – името на Исус или Ходатая, 
вместо страшното име върху златният начелник на Еврейският Първосвещеник, 
което се вярвало, че никой евреин не можал да прочете. Това име на Исус, което е 
включвало все щото е нужно за спасение, има такова високо и дълбоко значение, 
което никой не знае освен тези, чиято духовна опитност, като получители на 
бялото камъче, им дава да разберат драгоценността му. 

 
Посланието до Тиатирската Църква. 

 
Ст. 18. Тиатир, който сега се нарича Ак-Хисаръ, бе два дни на юго-изток от 

Пергам по Римският друм за Сардис. Не се знае кой е занесъл за първи път 
евангелието там; може да е било Лидия, която приела във Филипи истината 
проповядвана от Павел, и която вероятно се завърнала в родния си град (Д.А. 
16:14). Тиатир бил прочут за червените си и багрени бои; и Лидия била във 
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Филипи, за да продава боядисани платове. Тиатир бил значителен търговски град. – 
Очи …. нозе, - който има проницателен поглед на Всеведение, и вървеж на чиста и 
праведна сила. 

Ст. 19. Църквата се похвалява за Християнските си добродетели, и за 
преуспяването си в тях. 

Ст. 20-23. Името на Ахаавовата идолопоклонница жена се споменава, може 
би, да се отбележи характерът на някоя жена, която е подструвала другите както 
Езавел подсторила Ахаав (3Цар. 21:25) “да прави, което е лошо пред Господа”. 
Много ръкописи казват “жената си”. Ако това означава някое лице, не можем да 
узнаем кое е това лице. Някои мислят, че под това име се разбира някоя партия в 
църквата. Но ако е така, тази партия без съмнение е имала водач, и водачът й 
вероятно е бил жена, която притезавала, че е пророчица, или особенно надарена с 
даровете на Св. Дух, и е имала качества да бъде учителка на божественни неща, и 
която, както последователите на Валаам в Пергам, “развращавала правите пътища 
Господни” (Д.А. 13:10). Виж. бел. на ст. 14. – Греховете на втората тая Езавел и на 
нейните последователи били отпадвание в идолопоклонство и нечистота, когато в 
същото време се казвали ученици Христови. Пламенните очи на този, който говори 
на църквата показват не само силата да издирят душата, но и гневът на Божия Син, 
Съпругът на Църквата, който гори като пламък тези, които са виновни в духовно и 
плътско блудство. Дълготърпението му дава време за покаяние; но ако няма 
покаяние, наверно ще последва страшно наказание. – Аз я турям на одър (Цгр.)395, 
т.е., на болест, страдание, и смърт. – Чадата й, т.е., духовните й чада, - 
последователите й у които ще се разпространи нечестие в бъдеще. – Всяко 
божественно осъждение на грях проявава Господнята слава. Те ще познаят, че Бог е 
Святият, че той е чиста светлина, и че той знае и съди всяка нечистота, даже когато 
тя е облечена с дреха твърде прилична на дреха от святост. Христос изпитва 
сърцата на хората, е всеведущ и непогрешим, и точно ще възнагради хората според 
делата им. 

Ст. 24,25. Изкуствата на Сатана да прелъсти и погуби душите на хората са 
неизмеримо дълбоки. Колко бодри трябва да сме, за да не се впримчим от него! – 
Друг товар, - освен отлъчването на Езавел и последователите й, и следването на 
апостолското решение (Д.А. 15:28,29). Те трябвало да пазят строго каквото духовна 
сила имали, и да се придържат към послушание на евангелието, докато Христос 
дойде според обещанието си и изпълни това, което сега казва. 

Ст. 26-29. Срав. с гл. 3:21; Пс. 2:8,9, 72:11-17. – Желязна тояга396. Макар, че 
законът на Христовото царство е любов, и действието му е мир и щастие, ужасно 
отмъщение ще постигне нечестивите. Те ще бъдат строшени на парчета съразмерно 
с противостоенето им. –Зорницата397. Христос е светлата утрення звезда (гл. 
22:16). Петър представя пълното съзоряване на Ново-Заветният ден с утренната 
звезда (2Пет. 1:19). Тука се обещава, че християнинът победител ще приеме в този 
живот това, което по хубост и светлост, ще бъде като утрення звезда, предвестник 
на съвършенният и славен ден на вечно сияние (1Йн. 3:2). 

 

                                                           
395 Цгр. “аз скоро ще я тръшна на болно легло” 
396 Цгр. “жезъл железен” 
397 Цгр. “звездата утрення” 
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--------------------------------------------- 
 
 

Посланието до Сардикийската Църква. 
 

Ст. 1. Сардис бил едно време богата столица на Лидия, където живял Крез, и 
във време на Римляните бил голям и богат град. Той бил разположен на една 
голяма и плодородна поляна, около два дни на юг от Тиатир. Едно малко, 
сиромашко село, на име Сартъ, се намира сега там посред развалини и пустотия. – 
Седемте Божии духове. Виж. бел. на гл. 1:4. – Седемте звезди. Виж. гл. 1:20. 
Господ Исус се представя на умиращата Сардикийска църква, че има напълно 
всичките духовни дарове, и пълна власт над служителството на живи хора в 
църквата си да го премахне, или да го утвърди и благослови, според както църквата 
заслужава осъждение или благословение. Църквата в Сардис се мислела, че има 
духовен живот, но действително била потънала дълбоко в сън на духовна смърт; но 
не била чак до толкова дълбоко заспала щото да нямало надежда, че ще се пробуди 
(ст. 2). 

Ст. 2.  Делата й може да се виждали на хората, че са добри; но пред очите на 
Бога те не били добри. Може би, Сардикийските Християни уповавали на своето 
добро състояние, и не могли да видят истинското си духовно положение. За това се 
призовават да се събудят и разберат колко малко духовен живот имат, и да усетят, 
че е нужно да пазят малкото, което им било останало, да не би и то да се изгуби. 

Ст. 3. Помни. Жалното нещо в такава църква е, че тя не иска да бъде 
безпокоена, и лесно се сърди на всеки, който я предупреждава и увещава, за да я 
спаси. Но друга надежда нямало освен ако тя наскоро и наистина се покае. Никакво 
извинение или самооправдание не би могло да отвърне участта на бързо 
разрушение, която ще постигне всяка църква, която не дава светлина, под святото 
негодувание на Този, Който ще се появи в неочаквано време и по неочакван начин, 
за да я съди. 

Ст. 4-6. Малко имена (Цгр.)398, - малко в сравнение с цялото число в 
църквата. Повечето членове на църквата са затънали в духовна безчувственност, и 
оставят дрехите на Християнското им вероизповедание да се оскверняват чрез 
съобразяване със света; но неколцина са се сабудили, и следват да ходят в чистота 
Християнска, и когато повечето ще бъдат отритнати, на тях ще се позволи да се 
облекат с бели дрехи, които представляват правдата на светиите в небесния Рай. 
Виж. гл. 19:8; Зах. 3:3-5; Йн. 17:24; Лк. 23:43. – В Сардис, - посред изобилното 
развращение и нечестие на този град, и въпреки духовно западналото положение на 
църквата. – Книгата на живота се споменава и в гл. 13:8, 20:12,15, 21:27. 

В това послание църквата не се похвалява, но само неколцина в нея се 
признават за верни – за “достойни”, защото са приели и право употребили 
благодатта, която може да освети и спаси в най-неблагоприятни обстоятелства. 
Сардикийската църква не се обвинява в такива ереси или груби безнравственности, 
каквито е имало в Пергамската и Тиатирската; но тя спи като мъртва. Не е съвсем 
безнадеждна, но тъй бърже наближава да стане безнадежна щото има нужда от най-
                                                           
398 Вместо РИ: “няколко души”, в Цгр. ст. 4 е: “Но имаш малко имена и в Сардис, които не са 
осквернили дрехите си, и пр.” 
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тревожен вик, за да се разбуди от духовния си сън и да се спаси от погибел. Който 
има ухо нека слуша що казва Духът на Сардикийската църква. 

 
Посланието до Филаделфийската Църква. 

 
Ст. 7. Филаделфия, град който сега се нарича Ала-Шехиръ, на юго-изток от 

Сардис, на разстояние от 40 километра, едно време бил голям и силен град, и сега 
даже е важно място. – Давидовият ключ, - символ на власт, който Христос има 
като Давидов син. Никой не може успешно да противостои на Този, Който е 
Давидов син и Давидов Господ. 

Ст. 8. Отворени врата, - няма пречка; оставям те съвършенно свободна да 
се приближиш до източника на благодатта, и да работиш в полезно служение на 
Мене. Никоя човешко или дяволска сила не може да затвори тази врата. – Малко 
сила, - може би, защото е имала малцина членове, но, по-вероятно, защото е имала 
малко духовна деятелност, не толкова колкото трябвало да има, но достатъчно да 
има надежда за бъдещето. 

Ст. 9. Виж. бел. на гл. 1:9. Неприятелите на Христовите ученици ще бъдат 
накарани да им отдадът уважение и почести по причина на превъзходния им 
характер, който те провяват посред презрение и гонение. 

Ст. 10. Моето търпение (Цгр.)399, - търпението, което ти заповядвам и което 
показах, когато бях поруган и страждущ (1Пет. 2:20-24). Господ ще ги опази, не от 
бедствия, но от вероотстъпление, и ще ги благослови в търпението им. – Цялата 
вселена, т.е., където и да има християни. Виж. бел. на Рим. 1:8. 

Ст. 11. Ида скоро, т.е., да те опитам. Виж. гл. 2:5,16, 3:3. – Дръж. “Който 
претърпи до край, той ще бъде спасен” (Мт. 10:22). – Венеца, - т.е., на вечен живот 
и блаженство, който се дава на този, който победи в Християнската борба (гл. 2:10; 
2Тим. 4:7,8). Никой да ви го не отнеме като ви уплаши, или като се вдадете на 
съблазнителни дела, които ще ви отметнат от вашето постоянство. Постоянна 
бодрост е нужна (Мт. 24:42-51; Фил. 2:12). 

Ст. 12,13. Новият Завет представя църквата като храм, и частните християни 
като части на този храм. Стълбът служи като подпорка и като украшение. По някой 
път името на съградителят се написва н него. Верният Християнин всякаго ще бъде 
в Божият духовен храм неговата подпорка и украшение; и на него е са написани 
Божието име и градът на жилището му. – Моето ново име. Виж. бел. на гл. 2:17, 
21:2,3. 

 
Посланието до Лаодикийската Църква. 

 
Ст. 14. Лаодикия се намира на юго-изток от Филаделфия, и на изток от 

Ефес, от който град тя отстои 64 километра. Една поляна, покрита с развалини, 
отбелязва сега местоположението на предишният голям и богат град. Колос и 
Иерапол са били доста наблизо. Понеже само на седем църкви са били изпратени 
послания, последното послание е било отправено до Лаодикийската църква, а не до 
Колоската, защото, вероятно, нейното духовно състояние е било най-противно на 
                                                           
399 Вместо РИ: “Понеже си опазил Моята заповед да търпиш”, а в Цгр. ст. 10 е: “Понеже си упазил 
словото на моето търпение, и аз ще, и пр.” 
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състоянието на някои други от тези църкви, тъй щото била природен тип на 
самооблощени, хладнокръвни християни. – Амин, - Еврейска дума, която значи 
истинен. Названието, което Христос си отдава тука е съгласно със строго 
изобличителния характер на Посланието.  Началото на Божието създание 
(Цгр.)400. Понеже Христос не е създание, но създател (Йн. 1:3,10), думата начало 
(на Гръцки архе), трябва да значи тука или източник, потекло, или (както архе 
често значи) върховна власт, следователно Княз, Господар. 

Ст. 15,16. Топъл означава гореща ревност: хладък – явно и съвършенно 
противление. Щяло е да има повече надежда, че Лаодикийските Християни са щели 
да имат оживена съвест и да се разкаят ако да не са били християни. Виж. Мт. 
21:31. Колко силно е отвръщението, което Спасителят изразява за тяхното 
самодоволно хладнокръвие! Както блудкава вода ни кара да се потресваме и 
произвежда бълвание, такова действие е имало духовното хладнокръвие на 
неговите тъй наречени последователи върху сърцето на Изкупителят. 

Ст. 17,18. Причината на това неизразимо отвръщение на Спасителевото 
сърце е било виновното и окаянно заблуждение на Лаодикийците относно тяхното 
духовно състояние, - тяхното самозадоволство, като че са били духовно богати и не 
се нуждаели от никакво поучение и осветление, когато действително те се 
нуждаели да научат първите начала на евангелието (Евр. 5:12). Началото на 
духовно благоденствие е когато почувстваме своето невежество и сиромашия. Бог 
не мрази нищо толкова, колкото самооблощението, че сме добри, и че знаем 
всичко; и нищо не е по-наверно съсипително за нас. – Купиш, - не със заслуги на 
твоята нищо и никаква доброта, но “без пари и без цена”, и да ядеш това, което е 
действително добро за твоята душа (Ис. 55:1-3. – Колурий означава помазанието 
на Св. Дух. 

Ст. 19. Макар, че пустото им самооблощение е толкова отвратително за 
Спасителят, Той пак ги обича. Заради това, Той ги изобличава, и ще ги накаже. 
Това наказание ще бъде строго, съразмерно с помайването им да се разкаят, и с 
недостатъчността на покаянието им. Покаянието им ще се покаже в разбужданието 
на ревността им. Самозадоволно хладнокръвие не може да се продължава без да 
докара разрушение. 

Ст. 20. Какъв поразителен образ! Спасителят хлопа на затворените врата на 
сърцето, и се моли да Му отворят. Той не може да влезе освен ако вратата се 
отворят отвътре. Той чака, - толкова силно Той желае да даде благословението на 
общение с Него. Но Той не може всякога да чака. Отритнат, Той трябва най-после 
нажален да се оттегли и да си отиде за винаги. Ако се пусне да влезе, какво веселие 
от небесна любов Той ще даде на душата, която Го приеме! Това въззвание се 
прави на членовете на една църква. кОлцина такива има в сърцата на които 
Спасителят не може да влезе! 

Ст. 21,22. Какво неизмеримо голямо блаженство и възвишение в слава се 
осенява за онзи, който победи! Христос приема своите люде да бъдат съучастници 
в него във владичеството му като победител на силите на злото. Обещанието 
дадено на дванадесетте апостоли (Мт. 19:28) се дава тука на всеки, който верно го 
следва. Виж. бел. на 1Кор. 6:2,3. Нищо добро не се обещава на този, който не 
победи в борбата си с греха. 
                                                           
400 Вместо РИ: “Начинателят на всичко, което Бог е създал” 
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Някои тълкуватели са на мнение, че седемте църкви в Азия означават 

общата църква в разните периоди на историята й. Струва ни се, че това мнение не 
се подкрепя от Св. Писание. Ние мислим, че е по-вероятно, че те са дадени като 
примери на особенния характер на разни църкви. Всяка особенна църква може да 
претърпи изменения в течението на историята си, и да прилича ту на едно, ту на 
друго от тези представления; и днес може да се каже, че има църкви, които 
приличат на едната или на другата от седемте. Тази част от Откровението ни 
представя нашия Господ, че е всякога с людете си, в пълнотата на своето 
божественно величие, като въплътен и славен Син Божий, готов чрез Духът си да 
съчувствува, да поддържа, да утешава, според нуждата им; окото му е всякога на 
всяко сърце, и любовта му е всякога готова да снабди всичките им нужди. 
Посланията не са нищо друго освен изражение на онези особенни думи на 
укорение или насърчение, които Господ счита за нужно ежедневно във всеки век за 
всяка църква и всеки християнин на земята. Всяко тяло от християни, както и всяко 
частно лице, има, на всяка минута, своят си определен характер и състояние. Те са 
или като Ефес, правоверни, но с отпаднала любов и вяра; като Смирна, верни в 
страдание и изобилни в добри дела; като Пергам, твърди във време на явни 
изпитни, но търпящи съгласие със световни начини на действие; като Тиатир, 
усърдни в правене добро, и с много знакове от духовен напредък, но позволяващи 
лъжливо учение и развратни действия да следват безпрепятствено; като Сардис, 
държащи формата на здраво учение, но на дело заспали в дълбок сън, който ги 
заплашва със съвършенна духовна смърт; като Филаделфия, верни на Господнето 
слово и име, като го обичат макар и слабо, и следователно пазени в безопасност; 
или най сетне, като Лаодикия, нито топли, нито студени, самодоволни, защото са 
твърде дълбоко затънали в духовна ленност и хладнокръвие, тъй щото не си 
съзнават сиромашията, и следователно са готови да изгубят всичко без борба и без 
съжаление. 

Христовите верни слуги трябва да търпят страдание заради името му; но 
колкото дълго и да им се вижда това страдание, то ще трае най-много само за 
“десет дни” (гл. 2:10) – защото Господ ще “дойде скоро” да ги избави. Силни 
изпитни трябва да се очакват от лъжливо учение и нечестиво поведение от страна 
на някои в църквите; и верност на Христос изисква тези да се отстранят. Несполука 
в това отношение ще си навлече силното негодувание на Спасителят. Но най-
голямата опасност за живота на църквата идва от изпадане на любов и ревност, 
даже ако църквата си остане правоверна и си въобразява, че е духовно богата и 
благоденственна. Колко страшни са увещанията на църквите в Ефес, Пергам, 
Тиатир, Сардис, и Лаодикия, които им се дават на всяка според нейното особенно 
състояние и заслуга! Никакво извинение не се приема като оправдание против 
застрашителното осъждение, което скоро ще ги настигне: нищо не може да 
отстрани осъждението освен бъзо и истинско покаяние и преобразование. При все 
това, колко нежно е изобличението на Спасителят! Как той напомня това, което 
намира за одобрение! Колко богати и благословени са обещанията му на тези, 
които се покаят! Никаква блага дума не се казва никому освен ако той потърси 
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Христовата помощ, и чрез Неговата благодат излезе победител в страшната борба 
със злото. И на тези, които излезат победители, колко разнообразни и приятни са 
начините, по които им се обещава благословение! Кой може да опише богатството 
и почестите, които са запазени за верните Исусови раби – особенно за тези, които 
са непоколебими в огънят на гонение, “защото още не се е явило какво ще бъдат”; 
но явно, че те ще надминат всичко, което можем да си помислим! Всяка форма на 
описание, всякъ образец от земен блясък, всякъ символ на слава се употребява, и 
пак не може да се представи напълно това небесно блаженство. То е блаженство 
нравственно, духовно, - блаженството на Самия Бог; и за това не може да се 
представи с вещественни и тленни неща, колкото богати и славни и да са те. Както 
тогава така и сега, който има ухо нека слуша що казва Духът към църквите. 

 
------------------------------------------------ 

 
 
След посланията до църквите следват виденията, които щели да им се 

известят в същата книга (гл. 1:11). Първото въвежда другите, и представлява 
Божията слава в управлението на света. Сцената е на небето. Целта на видението не 
е да задоволи любопитство, но да укрепи вярата в Бога, и да даде утеха на чадата 
му в скърбите на земното им пътешествие. Йоан, пророкът, е на заточение посред 
зрелища от жално опустошение; и той пише на тези, които са като него страдащи 
под натиска или страха на смъртоносно гонение. Във всеки век на мнозина се 
вижда, че нечестието тържествува, и че Божието царство е осъдено да погине от 
яростта на враговете си. Посред всичките вълнения и разрушения на човешкото 
общество, и страданията, които добрите теглят от злотворници, сърцата на 
Божиите люде намират неизтощим източник на сила и радост в изгледа, който се 
дава тук за Божието славно управление на света. Престолът Му сияе с блясък и се 
поддържа от всеведение и всемогъщество, действия от непонятна сила и мъдрост 
Му служат, заобикаля се от множество изкупени човешки души и безбройни 
сонимища от ангели, които като гледат целта и значението на начините, по които 
Той се обхожда с хората, отдават Му най-високото благодарение и славословие с 
песни, на които цялото творение отговаря. Има Един, Който може да разкрие 
тайните Божии съвети написани в запечатаната книга на човешката съдба; и Той, 
Лъвът от племето на Юда, Агнецът заклан от основанието на света, така ще бъде 
тълкувател на безконечна мъдрост и любов щото цялата вселена от създадени 
твари да се съедини да отдаде най-дълбоко обожение и ликуващо славословие на 
Него и на Бога во веки веков. 

 
--------------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Предишният глас401, -като гласът, който е чул в гл. 1:10, глас на 

някое непознато небесно същество, ясен и силен като на тръба. Вика го да отиде на 
небето. От сега нататък той обикновенно гледа от небето долу на земята, но вижда 
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и двете еднакво, и се намира ту в едното, ту в другото, според както местата на 
разните видения изискват. 

Ст. 2,3. Престол беше поставен. Йоан в пророческо възхищение вижда 
Божият престол, т.е., символът на божественно владичество. Този, който е седял на 
престолът трябва да е имал някакъв си образ; но образът му не се описва. На 
Евреите беше забранено да мислят за Бога, че има веществен образ, или да го 
представят под какъвто и да е образ (Вт. 4:12,15-18). Той бил облечен с блескави 
краски като на безценни камъни. Тези краски представляват Божията святост, 
чистота, и правда като славни. Срав. с Ез. 1:4, 8:2; Дан. 7:9; Отк. 1:14, 10:1. 

Ст. 4. Дъгата не е само славно явление, но и символ на Божията милост и 
верност (Бит. 9:12-17). Блясъкът на славата му и огънят на съдът му са всякога 
препасани с хубавият символ на неговата милост и благост. Това основно видение 
съдържа всичко щото може да уплаши враговете и утеши приятелите на Този, 
Който седи на престола. – На глед като смарагд402, т.е., меката зелена краска, 
която преобладава над другите краски, и прави дъгата по-подходящ белег на 
благодат и милост. – Двадесет и четирите старци на по-долните престоли са лица, а 
не просто символи на отвлечени сили; защото не само отдават разумно поклонение, 
но проявяват особен интерес в пророкът, и му разясняват, каквото той вижда (гл. 
7:13-17). В песента си на Агнето те признават, че са били изкупени с кръвта Му от 
всяко племе и език и народ и род (гл. 5:8-11). Те са следователно човеци, и трябва 
да се считат за представители на църквата или на избавените. Числото може да 
представлява или числото на началниците на 24-те отделения свещенници (1Лет. 
24:7-18), или числото на 12-те Патриарси и 12-те Апостоли, като представители на 
светиите от Старата и Новата Наредби. Облечени с бели дрехи, и с венци на 
главата, те са съучастници с Христа в чистотата и владичеството Му. Виж. бел. на 
гл. 3:21. 

Ст. 5. Сравни това място с описанията, които се дават за даването на закона 
на Синайската планина (Из. 19:16-19, 20:18-21; Евр. 12:18-21), и такива места като 
Пс. 18:9-14; Ис. 30:30, 64:1-3. Присъствието на Бога и Неговото владичество и 
всемогъщество са изразени с образи, които могат да направят на умовете на хората 
най-дълбоко благоговейно впечатление. – Седемте светила са образ на седемте 
духове Божии, т.е., на Св. Дух в седмократното или съвършенното Му действие. 
Виж. бел. на гл. 1:4, 5:6. Св. Дух дава светлина, ръководство, утеха, и радост, както 
и очищение от зло. 

Ст. 6-8.  Стъклено море, т.е., на вид, бисто, тихо, и неизразимо красиво. В 
Из. 24:10 се казва, “И видяха Бога Израилева, и под нозете Му като нещо постлано 
от камък сапфир, и по чистотата като също небе”. Трябва да мислим, че светилата 
са осветявали престолът и всичкото небесно пространство с блясък и слава, каквато 
никое смъртно око не може да търпи; защото такъв е истинно-откровеният на 
човеците Бог. Виж. бел. на 1Тим. 6:16. Тези четири животни са символи, които са 
заети отчасти от Ез. гл. 1, и отчасти от Ис. гл. 6. Както в Езекил, така и тука те се 
наричат “животни”, са на брой четири, имат образи, които представляват най-
благородните качества познати в светът на земния живот, именно, лъвът, телецът, 
човешкото лице, и хвърковатият орел. Както в Исая, те имат всяко по шест крила, и 
пеят отчасти същата песен (като превеждат “Господ Саваот” с “Който бе, и Който 
                                                           
402 Цгр. “подобно на смарагд” 

 321



е, и Който ще бъде”). Те се представляват тука, че са посред престолът и наоколо 
му, - т.е., тясно тъждествени с него, като подкрепители и служители на 
божественното управление. Тези животни лични същества ли са, или представляват 
качествата и действията на Божието управление? Делата, които им се приписват, 
като, например, че те се присъединяват със старците, и пр., в поклонение и 
славословие, говорят, когато първите четири печата се отварят, едното от тях дава 
седемте чаши на Божията ярост на седемте ангели (гл. 6:1-7, 15:7), означават лични 
същства; но, от друга страна, отношението им спрямо Божият престол се вижда да 
е твърде тясно и възвишено, и свойствата които им се приписват са твърде високи, 
каквито едва ли могат да се притежават от някое създание. Престолите на земните 
царе почиват върху безжизненни вещественни неща; но престолът на Царят на 
царете се подкрепя от живи, движещи се, разумни същества, които са постоянно на 
щрек и готови да се движат, както Езекил казва, като “блескавица” (Ез. 1:14). 
Описанията на Езекил и Йоан се виждат да доказват, обаче, че животните и на 
двамата са символични образи. Такива са били херовумите върху ковчегът на 
завета (Из. 37:6-9, 25:17-20; 3Цар. 6:23-29; 2Лет. 5:7,8), и на стените на храма 
(3Цар. 6:29; 2Лет. 3:10-13). Тези не са били образи на живи същества; защото, ако 
да са били такива, те са могли лесно да станат предмети на идолополконение, и 
заповедта дадена за направата им би била противна на Втората Заповед (Из. 20:4); 
но те са били символични представления с цел да покажат вездесъщието, 
всеведеществото, всемогъществото, и постоянно доброто провидение и 
действувание на божеството. Така Псалмопевецът казва за Бога: “И възлезе на 
херувими и летя; летя на вътрешни крила” (Пс. 18:10). Това е поетичен образ за 
изражение на бързината и величието, с което Бог се движи в природата. И така, 
животните в Езекил и в Откровението се виждат да са символи, които изразяват 
божественни движения и проявления в провидение и нравственно управление, и 
всичките влияния, които се употребяват, и които може да се представят, че се 
съединяват, в дела на поклонение и славословие Богу. Самите начина на 
божественното действувание въздават хвала на божеството. – Пълни с очи, - те са 
всякога будни, и гледат на всяка страна, и виждат всичко, и са готови да се движат 
където и да е с непротивостоима сила. Първото е като лъв –образ на дързост, сила, 
владичество. Второто е като вол или телец – най-ценното питомно животно, образ 
на търпелив и полезен труд. Третото има човешко лице – белег на разум и 
разсъждение. Четвъртото е като летящ орел, което означава дългогледство и сила. 
– Не си почиват ден и нощ (Цгр.)403, - са пълни с пъргавина и деятелност, всякога 
показват славата на Твореца. – Свет, свет, свет. Подобно трикратно приписвание 
на святост в Ис. 6:3 е: “Свет, свет, свет, Господ Саваот: всичката земя е пълна със 
славата Му”. Псалмопевецът призовава праведните да се радват и да благодарят 
като си припомнят святостта на Този, чийто огън подпалва от всякъде враговете 
му, и от присъствието, на когото планините се топят като восък (Пс. 97:1-12). 
Славата Божия е в правдата и святостта му, защото без това любовта му не ще има 
нравственно превъзходство. Съвършенството на славата му е във факта, че той е 
праведен и свят Господ, и при все това Спасител (Ис. 45:21-25). 

Ст. 9-11. “Всичките твои творения ще те хвалят, Господи; и преподобните 
твои ще те благославят” (Пс. 145:10). Всичките святи създания възпяват славното 
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величие на Божието царство. Тука старците, които представляват светиите във 
всеки век, се съединяват с четирите животни да отдадът подобаваща похвала на 
Творецът, чиято воля е създала и поддържа всички неща и същества, за да може 
чрез тях да прояви своите славни съвършенства, и да благослови с щастие 
безчисленното множество творения, които могат да придобият това щастие. – 
Който живее, - Този, който живее и е източник на живот. – Достоен си …. да 
приемеш, т.е., достоен си да ти се приписва хвала и чест и сила. 

Четвъртата глава трябва да се счита като въведение на главните видения на 
цялата книга; петата глава е особенно въведение на виденията, които следват. 
Височайшето представление на Божията слава като Творец и Владетел се последва 
от особенни събития, които имат за цел да разяснят човешките отношения и съдба. 

 
--------------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. Книга, - книгата на човешката съдба, особенно книгата на бъдещите 

опитности на църквата изложени в пророчествата, които се съобщават. Тази книга 
е в Божиите ръце. Само Той знае съдържанието й. Тя е във вид на свитък, запечатан 
на седем отделни части. Разпечатването на всеки печат отваря всяка последваща 
част. Запечатана във всичкото си съдържание. 

Ст. 2,3. Само всеведещество би могло да разтвори съдържанието на този 
запечатан свитък. Никое сътворено разумно същество не би посмяло да се 
приближи до престолът, и да вземе свитъкът от ръката на Всевишният, и да го 
отвори и разгласи. Никой не е достоен да стори това. Изречението “нито на небето, 
нито на земята, нито под земята”, означава цялата вселена. 

Ст. 4. Йоан плакал поради несбъдването на великата си и благословена 
надежда. Било му обещано откровение; а сега се вижда, че няма да му се даде. 

Ст. 5,6. Лъвът, който е от Юдовото племе. Христос е произлязъл от 
племето на Юда (Евр. 7:14). Умирящият Яков оприличил Юда на лъв (Бит. 49:9). 
Истинният Лъв победил силите на тъмнината, и можал да вземе книгата и да я 
отвори. – Давидовият корен. Тука се представя, че Христос произлезъл от 
Юдовото племе и родът на Давид, и надвил чрез смирение и страдание. Това се 
представя още по-живо от промяната на символът в ст. 6 от лъв на Агне. Агнето 
има белези, че е страдало смърт, но се намира в самата среда на престолът посред 
четирите животни и старците, които са наоколо. То има седем рога, които показват 
съвършенна сила, и седем очи, които означават съвършенно зрение. Виж. Зах. 3:9, 
4:10, където на Йеова се приписват седем очи, които се казват, че тичат през цялата 
земя. Както седемте светила огнени пред престолът (гл. 4:5) представляват 
осветляващият, откриващият, и зло-пояждащият Дух, който се намира в 
Божеството, така и седемте очи на Агнето представляват същият Дух в 
седмократното Му съвършенство произхождащ от въплътеният Изкупител. Агнето 
Божие, принесено в жертва за греховете на света, възкресено от мъртвите, и 
възвишено да седи от дясната страна на Бога и да бъде във всичко Глава на 
църквата си, е достойно и достатъчно чрез божественните си свойства и човешко 
съчувствие и отношения да стои посред блясъкът на горящият престол, и да 
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съобщава от Върховното Величие даровете и откровенията си на човеците. Виж. гл. 
1:11. 

Ст. 7-14. Агнето (десният крак на когото вероятно взима образ на човешка 
ръка) взима книгата от отворената ръка на Всесвятия и Всеведущ Бог. Завчас се 
виждат четирите животни, символите на всичките Божии дела, че се покланят и 
славословят. Старците, като представители на всички светии, падат пред Агнето и 
се покланят, и възпяват песен на признателност и хвала за дето са били изкупени 
чрез кръвта му. Китарите и златните чаши с темян в ръцете им са образни, и се 
споменават да направят описанието по-впечатлително. Всички вярващи в Христа се 
присъединятат с тази песен. Никой няма да влезе в небето, който не обича тази 
песен и не я пее от все сърце. – Безбройни множества от ангели стоят около 
престолът; и тези които са най-близо до него (изкупените светии от земята са по-
близо до него от ангелите) пеят с тях задружно и възхищенно: “Достойно е 
закланото Агне”, макар и да не могат да кажат “за нас”, защото те се радват най-
много за това, което е било направено за човека (Лк. 15:10); и най-сетне, цялото 
творение се описва, че се присъединява с това велико пеение и славословие за 
човешкото изкупление, и за проявлението, което щяло да стане чрез някога си 
разпънатиян, а сега тържествуващ и прославен, Спасител. 

 
------------------------------------------------ 

 
 
Ст. 1. Глас от гръм: Дойди [и виж], - глас великолепен, величествен, и 

повелителен, отправен на Йоан, ако думите “и виж” са подлинни. Но те са 
съмнителни. В повечето от старите ръкописи, тука, както и в 3-и, 5-и, и 7-и ст., ги 
няма; и най-добрите критически издания на Гръцкият текст ги изоставят. Ако тези 
думи не са подлинни, трябва вероятно да разберем, че гласът е отправен, не на 
Йоана, но на ездците на четирите коне, които излизат един след друг. Гърмежът на 
гласът отговаря на величието на случаят. 

Ст. 2. Бял кон, - както прилича на величеството на Сионския Цар. Без 
съмнение това представлява началото и успешното напредване на евангелската 
наредба. Срав. с гл. 19:11-16. 

Ст. 3,4. Явно е, че това е знак на война. Успехът на християнството ще се 
придружи от кръвопролитни борби, не защото Христос иска това – защото Той е 
Княз на Мирът, и царството Му е царство на любов – но защото хората са лоши. За 
това ще има войни заедно с напредването на евангелието; но те ще бъдат 
преодолени, и ще спомогнат за успеха му. 

Ст. 5,6. Символът на глад. Червен изразява тъга и плач. – Везни404. Виж. Ез. 
4:16. Този, който язди черният кон внимателно мери всичко, което служи за храна 
на хората, по причина на оскъдието й. Пшеничната мярка, която се споменава тука 
(хойникс, нещо около една ока) е било това, което обикновенно се давало на ден за 
храна на един човек. Омир казва, че така било в негово време. Един динар се 
плащало обикновенно за една надница. Човек, следователно, едва може да изкара 
препитание за себе си, и нищо за фамилията си, понеже храната е била много по-

                                                           
404 Цгр. “къпони” 
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скъпа от обикновенната си цена. – Дървеното масло и виното не повреждай, - 
защото животът може да зависи от тях; те ще бъдат много потребни. 

Ст. 7,8. Цветът на този кон представлява болест и разтление. Този, който 
язди е олицетворение на Смърт. Подире му иде Ад, т.е., гробът или мястото на 
умрелите. Образът представлява ужасно разрушение на живот от “четирите лоши 
съдби” споменати в Ез. 14:21. В това изброяване морът се нарича смърт, защото 
жертвите му са обикновенно много по-многобройни след война и глад, отколкото 
жертвите, които погиват от сабя и глад. Диви зверове се умножават и опустошават 
тази земя, която е лишена от жители, и на която жителите са се намалили на брой. – 
Четвъртата част. Това може да значи само значителна част. По-обикновенно 
изражение е една трета част (гл. 8:7-12, 9:15, и др.). 

Ст. 9-11. Това е видение на кръвопролитни гонения, и на въззванието, което 
мъчениците отправят към Божията правда да отмъсти на гонителите. Душите, 
които призовават отмъщение не са прославените духове на мъчениците; защото те, 
като Стефан, когато го убивали с камъни, и като Исус, когато Го разпъвали (Д.А. 
7:60; Лк. 23:34), се молят на Бога да прости техните убийци. Но те са души или 
живот отъждественни с кръвта (Бит. 9:4), който, като са се събирали под олтарът на 
жертвата (Лев. 4:7), викат до Бога за наказание като Авелевата кръв на земята (Бит. 
4:10). Бог не забравя мъчениците. Когато му дойде времето, Той ще отмъсти на 
гонителите според както им се пада. Те сега носят “бяло облекло”, което е облекло 
на припознатата и прославена правда; и след “малкото време” (сравнително с 
безконечната слава: Рим. 8:18) през, което братята им, които са още живи или 
които ще живеят на земята също така ще страдат от гонение, те ще видят 
оправданието, което Бог ще им даде за всичките им страдания. През това време те 
“почиват”, защото даже и сега са блаженни тези, които умират така в Господа (гл. 
14:13). Бог знае времето кога да отмъсти за своите избранни “скоро” (Лк. 18:7,8); то 
може да ни се види много забавено, но то наверно ще дойде. 

Ст. 12-17. Изображението тука е до немай-къде ужасно. Такива природни 
вълнение се употребяват от Старо-Заветните поети и пророци, за да изкажат велики 
нравственни и политически вълнения и преврати. Исая така изобразява падането на 
Вавилон (Ис. 13:9-13, 14:4-17), присъдите върху Идумея (Ис. 34:4,5), и Божиите 
действия спрямо Тир и Израил (Ис. 23:11, 24:19-23). Така в пророчествата си пишат 
Езекил за Египет (32:7,8), Амос за Израил (8:8,9), и Йоил в предсказанието си за 
наказания върху Израил, и за изливането на Духът, което се испълнило в Денят на 
Петдесетница (Й-л 2:10,11,30,31; Д.А. 2:16-21). Неопровержимо е, че същото 
изображение, което се употребява тука се намира в гореприведените места, за да 
изрази по един впечатлителен начин големи беди в историята на народите. Не може 
да има съмнение, прочее, че такава е целта (даже ако и да не е крайната и най-
високата цел) и на описанието, които се дава във връзка с разпечатването на 
шестия печат. 

 Истина е, че също така, че Исус е употребил подобно изображение 
първоначално относно разрушението на Ерусалим, макар и без съмнение това да се 
отнасяло за по-голямото съкрушение, на което това събитие е служило като образ 
(Мт. 24:29). Не сме съгласни, обаче, с тези, които отнасят този шести печат 
особенно за разрушението на Ерусалим; защото ни се вижда по-вероятно, че 
Книгата на Откровението е била писана след това събитие. Виж. Въведение, стр. 
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448. Нито сме на мнение, че всичките тези чудни откровения в тази глава и в някои 
от следващите глави са били дадени на Йоан като че съвършенно ще се изпълнят 
вътре в две или три или най-много пет години от времето, когато той е писал, ако 
приемем, че е писал в царуването на Нерон. Освен това, колкото ужасно и да е 
било сбъдването върху евреите на клетвата, “Неговата кръв на нас да бъде и на 
чадата наши” (Мт. 27:25), няма никакво свидетелство, че по времето на 
разрушението на Ерусалим те са признавали страданията и кланията си като Божие 
наказание за разпъването на Исус, или че те са викали за убежище от “гневът на 
Агнето”. Напротив, повечето евреи, които преживяли разрушението на Ерусалим 
са били неумолими ненавистници и противници на Християнството. Виж. бел. на 
гл. 2:9. 

Класовете изброени в ст. 15, включват всичките врагове Божии, които 
отритват любезното му призование в евангелието. Никакво величие на чин или 
сила не може да ги избави. Те по-искат канарите и планините да ги смажат нежели 
да се срещнат с Този, който иде страшно облечен с правда, според както се описва 
в 2Сол. 1:7-9 и Отк. 20:11. Те го припознават за някогашно Агне Божие, което сега 
не е вече Спасител, но праведен Съдия. Изображението е превъзходно пригодно на 
Христовото идване в последния ден. Наистина много от това може да се 
приспособи (понеже подобно изображение се употребява и от Старо-Заветните 
пророци: виж. по-горе) на такива големи и ужасни съкрушения, които може да се 
считат образни или прилични на Последният Съд. Нищо няма в употребеният тука 
език, което би мгло да определи на кое особенно събитие това може да се 
приспособи. 

Тази картина на войни, глад, и големи преврати и съкрушения в човешките 
дела се е сбъднала във всеки век откакто Християнството е започнало да се 
проповядва из светът. Предсказано е, че това ще следва така до когато евангелието 
до толкова ще напредне щото ще даде мир и свобода и щастие на хората, а след 
това ще настане ново вероотстъпление и нови борби и наказания (гл. 20), когато 
това, което шестият печат представлява ще се напълно осъществи. Но в това 
видение (в гл. 6), се описват изобщо само външните условия, под които 
завоеванията стават; а в гл. 7, ни се дава, като епизод, изображение на духовни и 
вечни следствия, които се представят преди да се дадът под седмият печат по-
подробни представления на това, което ще се случи на земята. Това представление 
се съгласува с представлението на нашия Господ в Мт. гл. 24. Той ще дойде и ще 
поднови всичко; но, като Него, и Църквата трябва да си има своят Витлеем, своят 
Назарет, своята Гетсиманска градина, и своята Голгота. Ангелската песен за “мир и 
благоволение на човеците” била последвана от ужасният вик, “Боже мой, Боже 
мой, защо си ме оставил?”. И църквата, като гледа че нейната надежда за бърза 
победа над всичко зло не се осъществява за толкова дълго време, че светът е пълен 
с бедствия поради нечестието на хората, и че дълги векове от гонение се изминават 
полека, често пъти вика натъжено, “До кога, о Господи?”. Но след кръстът и гробът 
дохожда утрото на възкресението и славата на възнесението. Враговете на Агнето 
най-после погиват под ужасните наказания на оная правда, чиято присъда те не 
искат да отметнат чрез покаяние; а Той води своите изкупени в зелените пасища и 
покрай тихите води, където ще им бъде Пастир “за всегда”. 
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---------------------------------------------------- 
 
 
За да не побърками този, който чете нашето тълкувание, ние даваме отделно 

и други мнения на разни тълкуватели за шестте печата. 
До 16-и век, до колкото знаем, тълкувателите, с някои разлики в 

подробностите, са тълкували първият печат така, както и ние го тълкуваме. Те 
понякога са грешили в тълкуванието на някои части от изображението. Например, 
Викторин в края на трети век е изтълкувал белият кон да значи особенно 
проповядването на словото. Макар и да е твърде важно, проповядването е само 
едно от действията, чрез които Христос в Евангелието кара човеците да му станат 
раби и побеждава силата на злото. Белият кон трябва да се счита само като част от 
изображението, което подобава на вървежът на един славен цар. В последните три 
или четири столетия нови мнения са били изказани. Някои мислят, че всичките 
представления под шестте печата принадлежат на неприятели на Христовото 
Царство; а някои казват, че те всички означават това, което се касае до народи. 
Следователно, срещаме тълкувания като следващите: Между Немците, Ветстайн 
тълкува първият печат, че означава Артабана, цар на Партяните, който изклал 
много евреи във Вавилон. Хердер отнася този печат на Арета, Арабския цар, който 
победил Ирод в една кръвопролитна битка. Витринг го разбира да значи мирното и 
цветущо състояние на църквата през 150 години, от царуването на Нерва (97г. след 
Р.Х.) до царуването на Деций. Бенгел и други някои го отдават на император 
Калигула или Траян. Хенгстенберг го приспособява на Христа като Съдия и 
погубител на враговете Му. Ланге изказва мнение, което ни се вижда да е най-
верно; но Крейвън, издателят на Американското издание на Лангевото тълкувание 
на Откровението, повдига въпросът дали (ако както той мисли, изображението 
трябва да се счита, че представлява някоя сила противна на Христа) то не означава 
човешка култура или наука воюваща против евангелието. Между Англичаните и 
Американците, Мид, Елиот, и Барнс виждат в изображението на първият печат 
представление на мирното цветущо състояние на Римската държава, когато 
външните й неприятели се бояли от нея, през разните царувания на императори 
след Домициян. Епископ Нютан го отнася на Веспасиян и Тит, който съсипа 
Ерусалим. Друг един тълкувател, на име Лорд, го тълкува да значи учителите на 
Чисто Християнство. Нито едно от тези мнения не ни се струва да почива на здрава 
основа. 

Ние говорихме в V. на Въведението (За тълкуванието на Откровението) за 
някои тълкуватели, които мислят, че Откровението излага последователно 
историята на Църквата. Тези тълкуватели приспособяват печатите на особенни 
последователни събития или периоди в историята. Най-уважаеми представители на 
този клас тълкуватели са, според нас, Елиот и Барнс. Тези двама тълкуватели са 
повечето съгласни в тълкуванието си на шестте печата. Те приспособяват първият 
печат (виж. по-горе) на периодът в Римската история, който се простира от год. 96 
след Р.Х., до г. 184, и който беше период на мир и благоденствие в държавата, 
макар, че християните претърпяха доста гонения през повечето време. Те 
приспособяват вторият печат на периодът от г. 185 след Р.Х. до г. 284, през което 
време държавата се е вълнувала от външни и вътрешни войни. Третият печат те 
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приспособяват на един период, който, според тяхното изчисление, започва от г. 217 
след Р.Х. (когато голямо притеснение настанало по причина на Каракаловият указ 
за прекалени даждия); но кога се свършва този период, те не казват. Този период 
влиза (отчасти, ако не напълно) в периодът, който се отдава на третият печат. 
Периодът на четвъртият печат се простира от г. 248 след Р.Х., до г. 268, който те 
считат за период на особенно опустошение от войни, глад, и мор. Диоклетияновите 
гонения от г. 303 до г. 312 след. Р.Х. те наричат “Епоха на Мъчениците”, и ги 
считат за сбъдване на петият печат. Елиот тълкува шестият печат да означава 
политическо-религиозният преврат във времето на Константин, 323 г. след Р.Х. 
Барнс приспособява този печат на периода, който дохожда след периода на 
гоненията, и се простира от г. 312 след. Р.Х., до г. 418. Епископ Нютан и други 
някои се съгласяват с мнението на Елиот и Барнс, че шестият печат означава 
поражението на поганските сили, и окончателното им унищожение като 
противници на Християнството. Коккей го тълкува да означава войните на 
Император Фредерик против Немските Князе, и другите кръвопролитни войни в 
Европа (в 16-и век), които са настанали след началото на Религиозното 
Преобразование. Кънингам, Лорд, и някои други мислят, че това се е сбъднало в 
ужасните страдания през времето на Френската Революция в края на 18-и век, и във 
войните през първите петнадесет години на 19-и век. 

Възражението против считането символите на печатите, че са назначени да 
означават последователни особенни събития или исторически периоди е, първо, че 
не намираме никаква загадка или каквото и да е свидетелство в езика, че такова 
значение им се отдава; и, второ, че числото на събитията или епохите, на които 
печатите, от вторият до петият, могат лесно да се приспособят е толкова голямо, че 
твърде е лесно за един тълкувател да ги тълкува както си ще. Същото е истина и за 
шестият печат, ако не обърнем прилично внимание на това, което се казва относно 
страхът на хората “от гневът на Агнето” 

 
-------------------------------------------------- 

 
 

Епизод между Шестия и Седмия Печати. 
 

Шестият печат докарва “великият ден” на Божия гняв и на гневът на Агнето, 
или последният ден на праведен съд за враговете на Христос и Църквата Му. 
Сцената завършва ужасно за тях. Пита се, “Кой може да устои” когато този ден 
дойде? В отговор на този въпрос, друга една картина се дава, която е противното 
или съпоставяне на очертанията в глава 6, а особенно на очертанието, с което тази 
глава завършва. Един народ се появява, който може да стои посред ужасите, които 
са твърде страшни; и в числото и блаженството им ние имаме плодовете на 
завоеванието от славният Победител, които са били събрани под външните 
обстоятелства описани по-преди. По този начин се дава причина на упование и 
радост на Божиите раби, които другояче може да се нападнат от ужас пред вид на 
представленията дадени в предидущата глава. 

Ст. 1. Ангела, т.е., представители на Божията сила и воля. – Четирите 
ъгъла на земята ще рече цялата земя. На тези ангели, които стоят на четирите 

 328



главни точки на земята, именно, на север, Юз, Изток, и Запад, се възлага 
длъжността да задържат “четирите ветрове”, сир., ветровете, които идват от всяка 
страна, за да не сторят някоя повреда. – Ветрове, - каквито Даниил видял, че се 
устремили върху морето (Дан. 7:2), и каквито Еремия предрекъл като символи на 
Божият лют гняв против Елам (Ер. 49:36,37). Бурията на Божият съд разтърсва 
планините и пустинята, обрулва смокините от преждевременният им плод, и оголва 
дъбовете на гората. Но никаква буря не бива да излезе и мръдне ни лист докато 
Божиите раби не се оздравят. 

Ст. 2,3. Друг ангел. – От изток, - място където слънцето изгрява, и 
следователно, благословенно място. – Печата, - белег, който показва кой 
принадлежи на бога, е също така белег на безопасност. За значението и употребата 
на печатите виж. 3Цар. 21:8; Ест. 8:8; Дан. 6:17; Мт. 27:66. Срав. с Ез. 9:4,6; 2Тим. 
2:19; 2Кор. 1:22; Еф. 1:13,4, 4:30. Печатът на вярващите е Божий образ и надпис – 
действието на Св. Дух в тях, - от една страна, общение с бога и упование на Него, - 
от друга страна, святост на живот. “Кой ще ви стори зло ако бъдете подражатели на 
доброто?” (1Пет. 3:13). Според Св. Писание, едничкото действително зло е грях: 
всичко друго съдействува за добро. Запечатването е Божий белег; но то е на челото, 
където всеки може да го види (гл. 22:4). И както кръвта на Пасхата върху прагът на 
вратата, то защитава в денят на Божия съд (Из. 12:22-27). Срав. с думите на нашия 
Господ в Мт. 24:31. 

Ст. 4-8. Кои са запечатаните? Числото им е 12 пъти по 12,000. Невъзможно е 
да го изтълкуваме буквално. Израилевите племена се поименуват, но не по 
правилният им ред. Рувим е изгубил предимството си на първороден, което се дава 
на Юда (Бит. 49:4,8-10). В списъкът името на Левий е задържано, а името на Дан 
изоставено, и името на Юосиф е турено вместо името на Ефрем. 

 Когато Ханаанската земя била разделена между Израилевите племена, 
Левиевото племе не приело наследство, но само градовете, в които да живее между 
другите племена. Но числото на племената си останало тъкмо, когато Йсифовите 
потомци се разделили на две племена, Ефремово и Манасиево. 

В Езекиловото пророчество видение на последните дни, ивици през цялата 
ширина на земята от изток към запад се дават на същите дванадесет племена (Ез. 
48:1-7, 23-27), с изключение на Левий, комуто особен дял бил даден наблизо до 
храмът (ст. 13); но когато портите на възобновеният град се назовават с имената на 
дванадесетте племена, които всички са щели да вземат участие в службите и 
преимуществата му (ст. 19), първобитните дванадесет племена се възобновяват, и 
Левиевото име се дава на една порта, а Йосифовото само на една. Това е сходно с 
поименуването на Левий между племената в тази глава, и запечатването на 12,000 
от потомците му също както и от другите племена; и право ще бъде да считаме 
това, че показва еднакви преимущества в Новия Ерусалим, където никое племе 
няма изключително свещеничество, но всички са царе и свещенници на Бога. 

Но защо Дановото име е изоставено? Това, без съмнение е станало нарочно. 
Андрей в пети век, и Арета по-късно, (и двамата епископи на Кесария в Кападокия, 
и съчинители на Тълкувания на Откровението) отдават това изоставяне на 
вярването по предание, че Антихрист ще произлезе от Дановото племе; и това 
предание вероятно е произлязло от казаното в Съд. 18:19,30, че тази част от 
Дановото племе, която се изселила в най-северната страна на земята е била първа 
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да въздигне идолопоклонение като религия на племето. Други казват, като се 
осланят на Еврейски автори, че Дановото племе загинало преди Християнската 
епоха. Това може да значи само, че племенното им устройство се е изгубило, и 
разцепените части на племето са се слели в по-силните съседни племена на Юда и 
Нефталим405. Като се изоставя Дановото име (било защото потомците на Дан са 
били първите, които са основали идолопоклонство като религия на племето си, или 
защото племето е било изчезнало), числото на племената пак се дотъкмява като се 
броят Йосифовите потомци за две племена. И тука Йосифовото име се туря вместо 
Ефремовото. Арета отдава това на факта, че е било желателно щото името на 
Йосиф да се тури между имената на другите патриарси. Ако това е така, лесно 
разбираме защо името на Йосиф да се тури между имената на другите патриарси. 
Ако това е така, лесно разбираме защо името на Йосиф замества Ефрем, а не 
Манасия. Защото в Якововото благословение (Бит. 48: 19,20), Ефрем, макар и да 
бил по-малък син на Йосиф, бил предпочетен от Манасия; и в историята на 
северните племена, Ефрем на всякъде се явява като първенствуващо племе. 

Никой не може да предположи, че тъкмо 12,000 души от всяко Израилево 
племе се избавят. Очевидно е, че цялото описание е символично. Определено число 
се употребява вместо неопределено и по-голямо. Господ знае и запечатва своите 
си: нито един не е изоставен: най-малката част от Църквата доставя своят дял, 
който й се пада. Кои са тогава печатните? Някои тълкуватели мислят, че те са 
Евреите Християни в Палестина, когато Ерусалим бил разрушен, - според други, 
Християни Евреи в по-късното време, на което шестият печат се отнася. Но в гл. 
21, прославеното състояние на Църквата се описва под образ на небесен град, 
наречен Новия Ерусалим, който има дванадесет порти, на които са написани 
имената на дванадесетте синове Израилеви. Това представление се съгласява със 
Старо-Заветните предсказания за Християнската Църква под названията Ерусалим, 
Сион, Израил, и пр., (виж. Евр. 8:7-13; Пс. 2:6; Ис. гл. 59-66), и със заявленията на 
Йоан Кръстител, Христос, и апостолите в такива места като Мт. 3:9, 8:11,12, 21:43; 
Рим. 2:28,29, 4:17, 9:6-8, 24-26, 11:17-24; Гал. 3:7-9,28,29, 4:20-31. “Божия Израил” 
във времето на Павел се е състоял от покръстени Евреи и езичници, съединени с 
връзката на евангелието. Съобразно е със символичният стил на Откровението да 
представи Божиите избрани по цялата земя за негов истинен Израил. Какво голямо 
блаженство е, посред ужасите на описаните в гл. 6 сцени, да се намери някой в 
числото на запечатаните от Бога! 

Ст. 9-17. След гибелният за Божиите врагове ден, и запечатването на 
избраните му посред ужасите на този ден, ние дохождаме по ред на виденията на 
окончателното славно състояние, което ще се открие (Рим. 8:18). Печатаните били 
12,000 от всяко от дванадесетте племена, - малко число сравнително с цялото 
население. Такава е съразмерността между Христовите последователи и 
нечестивият свят (Мт. 7:13,14; 1Йн. 5:19); и така ще бъде, когато Христос дойде 
най-после да съди света (гл. 20:7-15; Мт. 24:37-51). Но Йоан вижда на небето 
изкупените във всеки век и от всеки народ като неизброимо множество подобно на 

                                                           
405 Ако северната част, която се заселила на границата на Нефталим, се е присъединила към това 
племе, това не би ли било естественно разяснение защо майката на Хирам, Соломоновият архитект, 
се казва в 2Лет. 2:14, че е била “жена от Дановите дъщери”, а в 3Цар. 7:14 се нарича “вдовица жена 
от Нефталимовото племе?”. 
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пясъкът на морския бряг. Облечени в дрехи от неопетнена правда (гл. 19:8) с 
финикови вейки в ръцете им в знак на тържество и радост (Лев. 23:40; Йн. 12:13), 
те се покланят пред престолът на вечното Величество с дълбоко обожение, и пеят 
песни от непрестанно славословие. Това не ще рече, че това само им е работата; но 
с това те показват любовта си за божественно поклонение и непрестанно 
избликвателното чувство на сърцата им. Похвалата за спасението си те приписват 
на Бога, който е изработил спасението им, и на Агнето (Йн. 1:29), чрез което са 
били спасени. Ангели стоят наоколо изкупените, които се пущат да дойдат по-
близо до престолът, и, както в гл. 5:11, се присъединяват с тях в песента им, защото 
се радват за милостта показана към човеците. Срав. с Лк. 15:10; Евр. 1:14; 1Пет. 
1:12. – Старците, и пр. Виж. бел. на гл. 4 и 5. – Благословение, и пр. 
Приписването на славословие е седмократно, т.е., съвършенно до най-висока 
степен. 

Йоан се твърде зачудва като вижда безбройните тълпи от светии, изкупени 
от всеки народ и племе на грешното човечество. Един от старците се отправя към 
него в отговор на чувството, което той вижда, че вълнува сърцето на Йоан. Йоан му 
отговаря прилично на въпросът; а в отговор, той му разяснява тайната на това 
велико спасение. Всичките тези (които са влезли в небето, не изведнъж, но 
постепенно, през вековете на историята на светът) са излезли от велика скръб, и са 
очистили и избелили дрехите си в кръвта на Агнето. – Голямата скръб, - не само 
голямата скръб на някой особен мъченически период, но голямата скръб, която 
всякога изпитват тези, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, чисти 
от нечестивият свят и властите на злото (2Тим. 3:12). Страданието е средство за 
освещение, и е това което въобще Божиите чада опитват в този живот (Пс. 
119:67,71; 2Кор. 4:17; 1Пет. 1:6,7, 4:12,13, 5:10). – Кръвта, - не тяхната кръв, макар 
че може да са умрели като мъченици. Мъченическата кръв сама по себе си не 
осигурява спасение (1Кор. 13:3). – На Агнето. Виж. 1Кор. 5:7; Евр. 9:11-28, 10:1-
18. Буквалната кръв не очиства, но оцапва. Кръвта Христова означава, че той е 
пострадал и умрял като жертва за грях. Тя очиства чрез нравственното действие на 
упование в Него като едничкият Спасител. Само тя може да преобърне мръсните 
дрехи на грешникът в бляскавата чистота на дрехите на светиите. Колко блажено е 
положението на светиите! Те не само прекарват радостен и безопасен живот, но и 
служат. – Храм. Това е употребено в преносно значение, защото в небесният град 
няма веществен храм (гл. 21:22). Цялата вселена е храм на прославените светии. Те 
са всякога пред престолът, т.е., пред Бога: те са като Него, защото Го гледат както е 
(1Йн. 3:2); те Му се кланят и Му служат; Той ги осенява с любовта си; Агнето е 
Пастирът им; меката ръка на безконечния и всемогъщ Бог, небесният им Отец, 
избърсва всяка сълза от очите им, и ги отрупва с благословения, които премахват 
всяко незадоволство и скръб, и задоволяват всяко желание. Агнето е посред 
престолът. Който иска да се приближи до престолът, той трябва да види Агнето на 
него; и изворите на радост, които изтичат от престолът (гл. 22:1; Пс. 36:8) текат 
към тези, които го припознават за свой Изкупител и Господ. 

 
------------------------------------------------- 
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Ст. 1. Враговете на Бога и на Агнето са погубени: небето е пълно с 
прославените изкупени светии. Но целият свитък не е още разпечатан. Седмият 
печат сега се отваря. Това става посред дълбоко мълчание на небето, което 
мълчание се казва да е траяло “колкото до половин час”. 

Принасянето на жертви в Еврейския храм се е придружавало с гласове и 
тръбене на тръби и други инструменти; но когато свещенникът влизал в храма да 
кади темян всички се смълчавали, и народът се молел мълчишком (2Лет. 29:25-28; 
Лк. 1:10). Това мълчание е било естественно по-голямо и по-тържественно, когато 
първосвещенникът служел като ходатай във великият Ден на Умилостивението. 
Казва се, че тази молитва и мълчаливото очакване за завръщането на 
първосвещенникът траело до половин час. Заради това, някои тълкуватели 
заключават, че зрелището, което се описва в този стих е било зрелище на 
мълчаливо благоговение и най-смиренно обожание на небето пред вид на 
първосвещеническото ходатайство на Божия Син, което е основа и осигуряване на 
вечната радост на изкупените, и че думите “колкото до половин час” са поместени, 
от една страна, като загатване за поклонението в земният храм, а от друга, страна, 
защото е трябвало някакво ограничение на време, през което да се премине на 
следващите видения. 

По-обекновенно, обаче, мълчанието се счита като мълчание на голямо и 
благоговейно очакване, което се е продължавало за късо време; а когато то се 
изминало, зрелището се променя, и нов ред от чудесни събития се представлява 
под най-великолепно и впечатлително изображение. 

Ст. 2-5 са като въведение на тръбите, както гл. 5 е въведение на печатите. 
Числото седем се употребява и в двата реда от видения: всеки ред е съвършенно 
цяло, и се простира до краят на църковната история на земята. Както между 
шестият и седмият печати се вмятат виденията в гл. 7, така има между шестата и 
седмата тръби две подчинени видения, - видението на книжката, и видението на 
измерването на храма и пророчеството на двамата свидетели. Печатите показват 
големите външни черти на течението на историята на светът и на църквата, - 
войните, препирните, гоненията, - с една дума, външното положение на работите, 
което кара Божиите люде да страдат, заедно с погибелта на неприятелите им, и 
окончателното блаженство на светиите. Тръбите, в главните видения, ни дават 
Божието Провидение в разни образи, което призовава светът да се подчини на 
Този, против когото светът се бунтува и бори; а добавъчните видения показват 
делото на истинните чада Божии като негови свидетели в светът, и духовното 
преуспяване на Христовата Църква. Печатите се завършват с мир и радост в 
присъствието Божие, което светиите са постигнали чрез страдание. Представянето 
на печатите е твърде общо: преставянето на тръбите е по-частно. Но то не е толкова 
пълно и определено, колкото другото в третият ред от видения, които се почват от 
гл. 12. – Седемте ангела. В апокрифната книга Товит (12:15) се казва: “Аз съм 
Рафаил, един от седемте святи ангил, които представят молитвите на светиите, и 
които влизат и излизат пред славата на Святият”. В Лк. 1:19 се казва също така: “Аз 
съм Гавриил, който предстоя пред Бога”. Този стих се съгласява с мнението на 
евреите, което е изразено в горните думи. Но понеже числото седем в тази книга 
трябва да се вземе като символично, а не буквално, по-добре е тука да го считаме, 
че означава всичките представители на Божията власт над светът. Виж. бел. на гл. 
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1:4, 5:6. Ангелите не са буквални, но символични, както ангелът, който хвърчи във 
въздухът и проповядва евангелието (гл. 14:6). Те означават всички онези сили – 
лични, или естественни, или свръхестественни – които се употребяват от Онзи, 
който седи на престолът. – Които стояха. Гръчката дума може да се преведе и 
“стоят”; и някои предпочитат това. – Седем тръби. Израилтяните употребявали 
тръби, за да свикват събранието за пътуването на станове, за даване на тревога, за 
веселие на празници, и за славословие на богослужение. Виж. Чис. 10:4-10, 29:1; 
Из. 19:19; Пс. 81:3. С тръби са провъзгласявали и война (Чис. 10:9). Стените на 
Ерихон паднали, когато свещенниците затръбили с тръби (И.Н. 6:5,20). Тези 
ангелски тръби затръбяват главно като тревога за война, и като известие на съд 
върху враговете на Бога и на Църквата Му. Те призовават хората да се покаят, и 
предупреждават с погибел тези, които разрушават земята ако не се покаят. 

Олтарът в ст. 3, е олтарът на кадене, а не за всеизгаряне, за който се загатва 
в гл. 6:9. Последният е бил вън от храмовата сграда, на двора. Олтарът на кадене, 
покрит със злато, бил вътре в Светото Място. Свещеникът влизал (Лк. 1:8-11) да 
кади темян, а пък народът стоял отвън и се молел. Това представяло, че е имало 
нужда от нещо, което би могло да направи молитвата приемлива. Тази сладка 
миризма била първо дадена на ангела, а той я размесил с молитвите на светиите. Не 
можем да не докараме на ум тука за Оногоз, на когото приношението и жертвата 
стана “благовонна миризма” (Еф. 5:2), и който е едничкият Хосатай между Бога и 
човеците (1Тим. 2:5). Размесват се с молитви за възтържествуването на Божието 
царство и въззванията на мъчениците споменати в гл. 6:10 (виж. бел.); в отговор, на 
които гореща пепел от кадилницата се изсипва на земята, в знак на язвите, които 
ще дойдат. Срав. с Из. 9:8-10; Ез. 10:2, където пепел и въглени са също така белези 
на предстояща погибел. Действието на това, което ангелът прави е като действието 
описано в Пс. 18:7-17, “Тогава се поклати и потресе земята. Дим и огън 
възхождаше; въглища се разпалиха от него. От светкането пред него пройдоха 
облаците му, град и огнени въглища. И гръмна от небето Господ, и Вишния даде 
гласът си, град и огнени въглища. И проводи стрелите си и ги разпръсна; и 
светкавици умножи, и ги смути …. Избави ме от силният ми враг”. Божиите люде 
се молят за идването на царството му (Мт. 6:10); те го желаят да дойде мирно и с 
възтържествуването на любов; но както Князът на Мирът, по причина на 
нечестивото съпротивление и гонение на хората, често докарва меч, а не мир (Мт. 
10:34), така и на молитвите за възтържествуването на истина и правда и любов Бог 
често отговаря с осъждения и присъди като неизбежните предтечи на 
осъществяването на това, за което се молят. Колко голяма е силата на истинна 
молитва (Як. 5:16-18)! 

Ст. 6-13. Божиите ангели, назначени, за да отмъстят и предупредят, започват 
сега да си извършват всеки поръчката. Продължителното приготовление 
предозначава величината и тържественността на работата, която имат да правят. 
Между четвъртото и петото тръбения на тръбите един летящ ангел хвърчи през 
средата на небето и вика, “Горко, горко, горко на тези, които живеят на земята” по 
причина на по-големите язви, които трите последващи тръби ще докарат. От този 
вик първите четири тръби се поставят в отделна група, и също така (както първите 
четири печата поради викът от едно от животните, когато всекой се отваря) от 
общата им характеристика, че са присъди на естественни предмети: първата – 
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присъда на сушата, втората – на морето, третата – на реки и извори, и четвъртата – 
на небесните светила. Освен това всяка разрушителна сила се ограничава на една 
трета част; което показва, че заедно с наказанието има и милост. Донякъде си, те се 
виждат да подражават язвите на Египет: първата, язва от град; втората, обръщение 
на водите в кръв; третата е подобна на втората; а четвъртата е прилична на язвата 
от тъмнина, но не толкова силна. 

Ст. 7. Тази язва пада на сушата; град и огън размесен с кръв весто вода (виж. 
Из. 9:23-25) изгаря повърхността на една трета част от земята с всичко щото има по 
нея, една трета от всичките дървета, и всичката зелена трева. Тази беда ужасно 
притеснява хората; но тя е ограничена; тя не погубва всичко, като потопът във 
времето на Ной. Срав. с това казаното в Зах. 13:8,9. Виж. и Й-л 2:30 – “кръв, и огън, 
и стълбове от дим”, което Петър казва почнало да се изпълнява в Денят на 
Петдесетницата (Д.А. 2:16-21). Тогава, можем да кажем, бойната тръба за 
избавление затръбила, и тогава започнал периодът на скърби и съдове, които 
упоритата любов на хората за тъмнина нежели виделина ще им докара на главата, и 
чрез действието, на които Христовото царство ще се утвърди. Господният ден 
налита върху Ливанските кедрове, които са високи и възвишени, и върху всичките 
Васански дъбове; и когато височината на човека ще се наведе, тогава идолите 
съвсем ще се изгубят (Ис. 2:12-21; 1Пет. 1:24,25).  

Ст. 8,9. Срав. с горящата планина в Ер. 51:25. Тя планина била Вавилон. 
Христос казал на учениците си, че ако имат вяра в него, те ще могат да хвърлят 
планини в морето (Мт. 21:21). Но когато горящи плонини от зли начала или 
учреждения или политически власти се хвърлят чрез Божията сила в ръцете на 
Христовите раби от твърдите им основи в морето (ср. с Ам. 7:4), големи злощастия 
се случват тогава; морето става кръв; кораби се разрушават; тези които живеят в 
морето загиват. Но както и по-преди, милостиво ограничение придружава съдът, 
злощастията, които придружават общественни вълнения преминават, а подире им 
дохождат блаженства на ново творение. Този символизъм може да се изпълни и по 
друг начин. Всяко развратено учреждение, което като някоя горяща планина 
изригва разрушително влияние, прави зло даже и когато се съкруши. Както 
планината отровила морето и го обърнала в кръв, когато потънала в него, така и 
когато поганството било съборено от политическата победа на Християнството, то 
вмъкнало някои от елементите си в Църквата и я развратило. 

Ст. 10,11. Тръбният глас провъзгласява, че силните, които са били като 
светила в Държавата или в Църквата, и на които светът се е удивлявал и даже 
кланял, ще паднат. Успешният напредък на Християнството е отбелязан с много 
такива падания. Земните владетели, разпалени от жажда за завоевание или от 
гордост и ярост на фанатизъм, ще бъдат смъкнати от високите си съдилища (Авд. 
ст. 4); но зедно с падането им дохождат, както и в предишният случай, бедствия. 
Изворите и реките се заразяват: източниците на здраве и радост и потоците на 
благоденствие се повреждат. Горчивото и отвратително растение пелин се 
употребява да представи бедствия и мъки. Виж. Ер. 9:15; Вт. 29:18. Водата, която 
станала пелин станала не само горчива, но и отровна. 

Ст. 12. Срав. с Из. 10:21-23. Израилтяните имали светлина, когато 
Египтяните били в съвършенна тъмнина. Тука тъмнината е само отчасти. То е като 
денят, за който се говори в Зах. 14:6,7, - нито ясен, нито твърде тъмен. Когато 
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светилата, които са като водачи на хората издават само неверни блещукания, и 
силите небесни се потресват, и човешките сърца отпадат от страх от онези неща, 
които ще налетят на земята (виж. Лк. 21:25-29). 

Ст. 13. Някои твърде стари ръкописи тука пишат “орел”, вместо “ангел”; но 
общия смисъл е същия. Този Божий пратеник като орел хвърчи нависоко, и с остър 
поглед гледа от небосклон до небосклон всичките белези на грядущите злощастия. 

Първите четири тръбни съдове са представени под символи на естественни 
предмети, които действуват върху хората. Молитвите на светиите, които донасят 
мир на тези, които се молят, а бедствия на нечестивият свят, причиняват по-ужасни 
неща под тръбните звукове, които следват, и които налитат право върху хората. 

 
------------------------------------------------- 

 
Ст. 1. Звезда. Виж. бел. на гл. 8:10. Исая (14:12) нарича Вавилонският цар 

“Деница”, която пада от небето. Христос описва Сатана като свекавица, която пада 
от небето (Лк. 10:18). Някоя голяма сила или владетел се представлява от тази 
паднала звезда. – Бездната (Цгр.)406, същата като бездната, в която бесовете са 
молили Господа да не ги изпрати (Лк. 8:31), и в която Сатана ще бъде хвърлен 
(Отк. 20:1). Ключът на пропастта на бездната се дава на звездата, която паднала от 
небето. Тази звезда не е ли съща с ангелът на бездната, който се споменава в ст. 11, 
и чието падане се описва в гл. 12:8-12? Той е богът на този свят (Еф. 2:2; 2Кор. 4:4), 
и Князът на царството на злото представяно от владетели като Вавилонския цар и 
други власти, които воюват против Божието царство. 

Ст. 2. Позволява се на звездата, или на властта, която тя представя, да 
отвори бездната на злото и пусне ужасните й сили да излезат. Те са като гъст черен 
дим, през който светлината на небето не може да се види, и от който най-
страшните сили на развращение и бедствие произлизат. Срав. с гл. 11:7, 17:8. 

Ст. 3-6. Една от язвите в Египет беше скакалци, които “покриха лицето на 
всичката земя, и потъмни се земята” (Из. 10:12-15). По същият начин и Йоил (2:3-
10) описва язва от скакалци, “Слънцето и луната ще помръкнат, и звездите ще 
оттеглят светенето си”. Тука скакалците се описват, че излизат от тъмнината, на 
която те са причината. Дава им се власт да хапят и мъчат като скорпии. Тази 
скорпийска власт изобразява някоя злотворна сила; а гъстият облак от скакалци 
изобразява опустошително множество. Те не са буквално скакалци, защото те имат 
характеристики, които буквални скакалци нямат; те не повреждат растенията, но 
само мъчат тези хора, които нямат Божият печат. Виж. бел. на гл. 7:2-8. Христос не 
е обещал на учениците Си, че те няма да страдат, но напротив им е предсказал 
гонения и световни злини. Но Той ги е уверил също така, че те ще бъдат 
обезопасени от всяко действително зло, и че всяко нещо ще бъде за тяхно добро. 
Божиите люде може да търпят световни утеснения от тази язва и от другите Божии 
наказания на начестивите; и при все това язвата не е върху тях както е върху 
нечестивите. За тях смъртта няма жило, гробът няма победа. Те се срещат с глад, и 
голота, и опасност, и меч; но във всички тези неща те препобеждават (Рим. 8:35-
39). Никоя язва не може да повреди тези, които имат на челата си Божия печат. – 
Вследствие на мъките от скорпийските жиления, хората, т.е., нечестивите, ще 
                                                           
406 В Цгр. “пропастта на бездната”, вместо РИ: “бездънната пропаст” 
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желаят да умрат, но не ще могат; защото това не ще бъде смъртна язва, но само ще 
докара крайна мъка. – Пет месеца, - време, през което естественните скакалци 
правят опустошенията си; защото скакалците се излюпват пролетта, а умират в 
края на лятото. Изречението трябва да се счита като определено вместо 
неопределено число, и означава времето, в което Бог намира за добре да трае 
описаното тук бедствие. Виж. Въведение. 

Ст. 7-10. Срав. с Й-л 2:4-11. Естественното появяване на скакалците се 
описва тука с по-ужасни подробности. Писателят ни показва язва, в която 
опустошение, злоба, власт, разумност, съблазнителност, лютост, сила се 
съединяват под един управляващ дух и мъчат хората. Видението е видение на 
голяма символична войска, която излиза от дълбочината на Адът, многобройна 
като скакалци, злобна като скорпии, разумна като човеци, красива като жени, 
лакома и люта като лъвове, непротивостоима като тези, които са облечени с 
желязна ризница, и бърза като коне. Характеристиките на тази страшна войска са 
отчасти човешки, отчасти дяволски, отчасти варварски, отчасти образовани. Някои 
тълкуватели приспособяват символът на Римските войски във времето на 
разрушението на Ерусалим; други го отдават на Готските и другите варварски 
пълчища, които нападнаха Римската държава. Скакалчиската войска в Йоил 
вероятно е представлявала Асирийските врагове на Юда. Но тези врагове са били 
също така образи на други бъдещи бичове. И така пълното сбъдване вероятно не се 
намира в никое минало събитие. Борбата между силите на доброто и на злото, в 
продължението си през векове, показва много примери за нахлуване до земята на 
адски сили, тъй страшно въоражени както се описва тука, и които чрез мъките, 
които са докарали на хората стават глас на Божие осъждение, който вика хората да 
се покаят. Войската от скакалци е дошла от димът на пропастта; следователно, най-
големите злощастия произхождат от лукави заблуждения, лъжливи начала, и 
нравственно развращение, - елементи, на които следствията са адските огньове. 

Ст. 11. Естественни скакалци не жилят; но тези символични скакалци жилят 
като скорпии с опашките си. В Пр. 30:27, е казано, че скакалците нямат цар; а тези 
имат за цар ангелът на бездната, който вероятно е същ със звездата в ст. 1. – 
Еврейското име значи “погибел”, а Гръцкото – “погубител”. Еврейското име 
понякога се дава на мястото или жилището на погибелта (Йов. 26:6; Пр. 15:11). 
Духът на погубителят надъхва и води тези пълчища. Той е от адът – плодът на 
грехът, който обръща земята в ад (Рим. 3:12-18; Фил. 3:18,19). 

Ст. 12. Покой и победа няма още. Светиите имат нужда от вяра и търпение 
за по-големите злощастия, които ще последват. 

Ст. 13. Гласът говори от олтаря на каденето в отговор на молитвите на 
светиите (гл. 8:3,4). Четирите рога били на четирите ъгъла; гласът дохождал от 
всичките, и следователно от целият олтар. Всяка молитва спомага да го произведе. 

Ст. 14. Четирите, - съответстващи с четирите ъгъла на земята, - които се 
движат във всяко направление. – Ангела, Божиите пратеници или дейци. – 
Ефрат. “Зад Ефрат” означавало за израилтяните земите на враговете на Бога и на 
народът им. Възможно е името тука да се употребява в буквален смисъл, както 
“Египет” в алегорията в Пс. 80:8-11. Някои мислят, че то означава народите или 
страната на Изток. Други казват, че то има преносно значение, което отговаря на 
значението, в което Вавилон се употребява в гл. 16-18. Виж. бел. на гл. 16:12. 
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Ст. 15. Това, което тука се казва, че се прави от четирите ангели, в 
следващите стихове се описва, че се прави от конниците. – Приготвени, и пр., т.е., 
да се появят точно тогава за когато Бог ги е приготвил – тъкмо в часът на денят на 
месецът на годината определена за това наказание (Лк. 22:53). Хората не знаят кога 
ще дойде този час, но Бог знае навярно (Мт. 24:36; Д.А. 1:7, 4:27,28). – Третата 
част, - голяма част, но милостиво ограничена както в другите наказания. 

Ст. 16. Числото (двеста милиона) не трябва да се разбере буквално. Срав. с 
Пс. 68:17; Дан. 7:10; Отк. 5:11. Без съмнение това число означава огромно 
множество. От него узнаваме, че жетвата на грехът е окаянство, умножено до 
неизразима степен. 

Ст. 17-19. Такива предмети, каквито се описват тука може да се видят само 
във видение; те действително не съществуват. – И така (Цгр.)407, - както следва. – 
Нагръдници408, - които светели като да са от огън, в който са размесени тъмно 
багреният или синият цвят често виждан в дим, и жълтият пламък от жупел (сяра), 
и направени от елементи, които причиняват смърт. Срав. с Ав. 1:6-8. Конете са 
свирепи и силни като лъвове, и са подобни на адски същества, които притежават 
адски сили. Страхотията им става още по-страшна от опашките им, които приличат 
на опашките на змии, с глави на края им с които са повреждали. Те не само мъчат 
хората, но ги и убиват. 

Ст. 20,21. Назначението на тези язви е да накарат хората да се покаят. Бог не 
намира удоволствие в налагане на наказанието; но той го прави защото е нужно, и с 
цел, ако е възможно, за да спаси хората (Ез. 18:32, 33:11). Бог е любов, и Той е 
също така праведен и свят. Святост и любов са сигурност за щастието на вселената; 
и грешниците трябва или да се покаят или да погинат (Йн. 3:16-19; Лк. 13:3-5). – 
Бесовете. Виж.. 1Кор. 10:20; 1Тим. 4:1, и бел. там. – Идоли. Всичкото това 
описание може да се счита за символично, което означава не само буквално 
поклонение на идоли, но и нравственно поведение подобно на поведението на 
езичниците (1Цар. 15:23). Срав. с Ис. 1:10; Зах. 13:2. Може да има буквално 
идолопоклонство в отдаване прекалено почитание на вещественни образи и 
картини в обожаване на истинния Бог (Из. 32:4-6) и на Христа; и употребата на 
такива неща в религиозно поклонение, или като спомагала на религиозна 
набожност, се забранява от Втората Заповед (Из. 20:4,5). Всякакви видове нечестие 
отиват наедно. Характерът, който се описва тука е характер на непоправимо 
нечестие. Този характер докарва неизцелима погибел ако не се разкаем за него и не 
го поправим даже под най-ужасни наказания. 

 
----------------------------------------------- 

 
 

Епизоди между Шестата и Седмата тръби. 
 

Както виденията в гл. 7, се вмятат между виденията на шестият и седмият 
печати, така и в гл. 10 и 11:1-14, имаме видения между виденията на шестата и 
седмата тръби, които се различават твърде много от тръбните символи по целта и 
                                                           
407 В Цгр. ст. 17 започва така: “И така видях конете във видение, и пр.” 
408 Цгр. “брони” 
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характера си. Тръбите откриват Божиите наказания на неприятелите на духовното 
царство на Сина Му, и най-сетне възтържествуването на това царство; но тези 
зрелища се касаят до това, което неговите защитници и поддържатели ще опитат 
през времето на борбата. Гл. 10:1-7, съдържа въведение на двете зрелища, които са: 
(1) Зрелището на книжката (гл. 10:8-11); и (2) Измерването на храмът, и смъртта и 
възкресението на двамата Свидетели (гл. 11:1-14). 

Ст. 1-4. Друг крепък ангел слиза от небето, облечен най-великолепно. С 
книжка в ръка, и с единият крак на сушата, а другия на морето, той издава глас като 
лъв, толкова висок, че цял свят може да го чуе; а след това дохождат седем екове на 
гръмотевични гласове. Тези гласове казвали нещо, и пророкът се готвел да запише 
каквото казвали, но глас от небето му забранил да стори това. Тогава ангелът 
заявява с тържественна клетва, че няма вече помайване, но че когато седмата тръба 
затръби тайната Божия, предречена от пророците, ще се довърши. 

Защо е било забранено на Йоан да пише това, което гръмотевичните гласове 
казали, не ни се казва. Може да е било от съжаление за него понеже казаното било 
толкова страшно. Тъй като значението на думите им е нарочно скрито от всичките 
читатели на Откровението, напразно е да правим догадки за него. 

Ст. 5-7. Срав. с Дан. 12:7; Бит. 14:22; Из. 6:8; Вт. 32:40; Ис. 57:15. – 
Време409, - може би времето, за което се говори в гл. 6:11. Значението, прочее, е че 
времето на чакане за тези, които страдат за Христа няма вече да се продължи, но 
отмъщението и прославянето им ще се извърши. Целият Божий план за своите 
люде и за наказание на неприятелите им е се изпълни, когато седмата тръба 
затръби. 

Ст. 8-11. Книжката не е съща като свитъкът в гл. 5:1. Тя е малка, а той бил 
голям. Тя е отворена, а той бил запечатан. Тя се предава на Йоан, а свитъкът никой 
не бил достоен да вземе освен Агнето, - той бил книгата на Божиите постановления 
и на всичките тайни, които се обемат в откровението му. 

Какво е съдържала книжката не се казва. Изяждането на книжката, 
вероятно, е означавало, че Йоан ще приеме съобщенията, които са щели да му се 
направят за Божията тайна, за която се говори в ст. 7. Някои мислят, че тази книжка 
представлявала Евангелието или Книгата на Словото Божие. Както на Езекил (Ез. 
3:1-3), така и на Йоан било казано да я изяде. Виж. Йов. 23:12; Пс. 19:10, 119:103; 
Пр. 24:13,14; Ер. 15:16. Йоан имал силно желание да глътне, т.е., да прочете 
книжката. Първото действие от яденето било сладост в устата, - удоволствие, 
радост, наслаждение, но после дошло горчивина, болка. Но наслаждението се е 
продължавало вероятно заедно с болката, защото всяка божественна истина 
причинява радост на сърцето, което е в общение с Бога, а когато тя разкрие злините 
на грехът и злощастията, които грехът води подире си, тя причинява скръб и болка. 
Тържеството на Божието царство и блаженството на светиите му, което Йоан 
предвидял му причинило неизказана радост, но откровението на това, което е 
имало да се страда преди тържеството и окончателната слава е било мъчно за него 
да претърпи. Йоан се наскърбил като си помислил, че той трябва да продължава да 
пророкува такива ужасни проявления на грях и такива бедствия, каквито той 
предиждал, че щели да се изпълнят в бъдеще. 
                                                           
409 В Цгр. края на ст. 6 е: “…. и морето и каквото е в него, че не ще да има вече време”, а в РИ 
стихът завършва така: “и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене” 
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-------------------------------------------------- 

 
Ст. 1,2. Думите “и ангелът стоеше” ги няма в много ръкописи: смисълът е 

пълен и без тях. – Тръстиката била пръчка за мерене. С нея трябвало да се 
премери зданието на храмът, и олтарят, и тези които се кланят в него, т.е., 
пространството във вътрешният двор, което поклонниците са заемали. Външният 
двор не трябвало да се мери, защото той не щял да бъде място за истинни 
поклонници, но за езичниците или тези, които не са били наистина от Божиите 
люде, които щели да тъпчат него и “светият град” за четиридесет и два месеца. 

В някои отношения Ез. 40:3, е образец за това описание. Но онова мерене е 
било за нов храм, който щял да се съгради: така и в Зах. 2:1, и пр., за съграждането 
изново. В Пл.Ер. 2:8; 4Цар. 21:13; Ис. 34:11; Ам. 7:8,9, “връв” и “правомер” се 
употребяват като символи на съсипване. Всички приемат, че тука измерването 
значи смятане и защитаване, и че е символично на това, което е духовно, защото не 
е имало причина за буквално премерване на храма, даже ако той да съществуваше. 
– Храм. Две Гръцки думи се превеждат с думата храм. Едната (иерон) означава 
всичко, което се обема в свещената ограда; и в него се включват външните дворове, 
приходите, и други здания, които зависят от самият храм. Другата (наос) означава 
точно зданието на храма. Понеже Божият храм духовно се състои от истинни 
Християнски ученици (1Кор. 3:16,17, 6:19; 2Кор. 6:16; Еф. 2:21,22; 1Пет. 2:5), тези, 
които са отвън не са истинни люде Божии, макар че като са във външният двор те 
може да се казват, че са. Някои тълкуватели разбират с езичниците във външният 
двор римските неприятели на евреите, и тълкуват казаното тука да означава, че 
духовните елементи на Еврейската религия ще се спазят в Християнството, а пък 
вещественният храм ще се разори, и Ерусалим ще се опустоши от езичниците за 
четиридесет и два месеца, т.е., три години и половина, което, те казват, е било 
приблизително траенето на войната между евреите и римляните. Храмът е 
Христовата духовна църква. Измерването ще определи кои принадлежат на нея. 
Езичниците са във външния двор (т.е., вътре в иерон, но не в наон) или като 
неприятели, които се трудят да развалят наон, т.е., Христовият духовен храм, или, 
по-вероятно, като хора, които стоят и се кланят отвънка (Лк. 1:10), - т.е., казват се, 
че принадлежат на храма, но тъпчат земята му с неосветени нозе, вкарват в него 
осквернение, и нравственно опустошават околният град, който трябва да бъде свят. 
– Светия град, - този град, на който храмът стои, някога си Ерусалим, сега – 
мястото, в което се помещава истинният храм, където и да е той. Йероним казва, 
“настоящият свят”. – Четиридесет и два месеца. Този период съответствува на 
“време и времена и половин време” (т.е., 31/2 години), споменати в Дан. 7:25, 12:7; 
Отк. 12:14, и на “хиляда и двеста и шестдесет дни” в Отк. 11:3 и 12:6. 

Употребата на време вместо една година е сходно със “седемте времена”, 
които щели да минат върху Навуходоносор през времето на умственното му 
побъркване (Дан. 4:16,25,32), и се разяснява от промяната в употребата на Гръцката 
дума хронос, която първобинто е значела време, но от по-късни писатели се 
употребява в смисъл на година. 

Някои тълкуватели са разтълкували тези означения, че значат период от 
1,260 години, като се взима всеки ден за една година; и те се опират на Чис. 
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14:33,34; Ез. 4:4-6; Дан. 9:24-27, където дните се казват да отговарят на същото 
число години, или седмици да представят периоди от седем години. Но тези места, 
ако се разгледат внимателно, не дават ни най-малка подкрепа на тази теория. Виж. 
Въведение стр. 456-462. 

Какво значение има, прочее, този период от три и половина години, който 
апостолът употребява по разни начини, и означава разни периоди на бедствие и 
страдание за църквата и верните свидетели на Исус? Трябва да забележим че: 

(1) Три и половина е половината на свещенното число седем, което често се 
употребява вместо кръгло число, както, например, когато Бог казва на 
израилтяните, “Ще ви накажа и аз седмократно за греховете ви” (Лев. 26:28), или 
когато говори за неприятелите им (Вт. 28:7), “От един път ще излязат те върху 
тебе, а от седем пътища ще побегнат от лицето ти”. Така и, “Сребро …. очистено 
седем пъти” (Пс. 12:6), и др. Това употребление дава право да мислим, че вероятно 
тука три и половина е употребено като определено вместо неопределено число, и 
че означава сравнително кратък период от време. Това мнение се потвърждава от 
изречението “три дена и половина”, употребено в ст. 9 и 10 да означи времето, 
което телата на двамата свидетели щели да стоят незаровени. (2) В ст. 2, очевидно 
е, че се загатва за сушата и гладът във времето на Илия. Дали фактът, че тази суша 
е траела три години и половина (Лк. 4:25; Як. 5:17) не е повлиял върху апостолът, и 
го накарал да употреби символично това число, за да представи едно значително и 
в същото време сравнително кратко време от страдание и гонение? Въобще това ни 
се вижда да е най-доброто разяснение на това означение на време; и мнозина от 
най-добрите нови тълкуватели са го приели. 

Ст. 3. Двамата си свидетели. Времето, през което свидетелите са щели да 
пророкуват – 1,260 дни – съответствува на четиридесет и два месеца (ст. 2), през 
които святият град е щял да се тъпче от езичниците. През времето на страдание и 
гонение, Бог ще въздигне свидетели за Себе Си и за истината Си, които ще 
запечатат свидетелството си с кръвта си. Твърде различни са били мненията на 
тълкувателите относно тези свидетели; някои са поддържали, че те щели да бъдат 
две лица, други мислят, че те ще бъдат два класа свидетели, а трети – достатъчно 
число свидетели. 

Арета като тълкува това място казва, че те ще бъдат Енох и Илия. Относно 
Илия, той се опира на пророчеството в Мал. 4:5,6, и се вижда да забравя, че 
Спасителят е казал, че това пророчество се било изпълнило с идването на Йоан 
Кръстител. Относно Енох, той казва, че няма свидетелство от Св. Писание освен, че 
той се възнесъл на небето без да умре, но прибавя, че въобще християните са 
вярвали по предание, че Енох щял да бъде един от двамата свидетели. Други стари 
писатели, евреи и християни, си мислели, че Мойсей и илия, или Илия и Елисей, 
или Илия и Еремия, ще дойдат лично като предтечи на славното и тържественно 
появление на Месия. Други пък го тълкуват да значи Старият и Новият Завети, или 
Законът и Евангелието, и пр. Всички тези мнения са прости догатки, без никаква 
подкрепа от Св. Писание. 

Тълкуванието, което ни се вижда за най-разумно и най-съгласно с общият 
символизъм на Откровението е, да разберем Божият храм в ст. 1, че означава 
духовният храм, голямото тяло от истинни вярващи в Исус, а тъпченето на светия 
град в ст. 2, че означава върлите гонения, които людете Божии ще търпят за един 
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период символично представен като “четиридесет и два месеца” (действително 
траене на сушата и гладът във времето на Илия, и траенето на най-върлите гонения 
и най-грубите мерзости на Антиох Епифан), - период наистина дълъг и усилен, но 
сравнително твърде кратък ако речем да го сравним с периодът на тържеството и 
славата на Църквата в последните дни. Двамата свидетели в ст. 3, тогава ще значи 
достатъчно число (виж. Йн. 8:17), свидетели на Христа, които не ще се скъпят за 
живота си, но ще бъдат верни до смърт. Числото две ние считаме да е било избрано 
особенно относно Мойсей, законодателят на старата наредба, и Илия, великият 
преобразовател, които двамата дързостно свидетелствуваха за Бога, и призоваваха 
небето и земята да свидетелствуват против грешниците. Че и за двамата се загатва 
тука се познава от ст. 6, “Те имат власт да заключват небето, да не вали дъжд във 
времето на тяхното пророкуване; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв, 
и да поразят земята с всяка язва, колкото пъти би поискали”. Тази власт, спиред 
нашето мнение, е просто обещание и залог, че Бог ще упражни властта си да 
подкрепи людете си, и да събори окончателно своите и техните врагове. 

Ст. 4. Това изображение е заето от Зах. 4:1-14. Тези “двамата помазани” 
били Зоровавел и Исус Йоседеков, гражданският и религиозният началници на 
народът. Божията благодат, като потоци от масло, които текат из маслинени 
дървета в светилата на светилникът, осветявала и усилвала в тъмният час на 
народната слабост делото на съграждането изново на храма. Така и тука 
свидетелите имат таен източник от помощ, и са станали светли и силни, и макар да 
се намират посред неприятели, те са пред Господа. 

Ст. 5. Обещанието било дадено на Еремия (5:14), “Аз ще направя моите 
слова в устата ти огън, и тези люде дърва, и ще ги пояде”. В Еклисиастика (48:1), 
книга писана около 200 години преди Християнската ера, е казано: “Тогава се 
изправи пророк Илия като огън, и словото му гореше като светило”. Срав. с 4Цар. 
1:10-12. Словото на всички, които наистина сведетелствуват за Бога е огън, който 
пояжда тези, които го отритват. Срав. с Ис. 11:4, 49:2; Ос. 6:5. 

Ст. 6. Те имат власт да заключат небето, и пр., - както Илия и Мойсей 
направили буквално. Виж. Як. 5:17; 3Цар. 17:1; Из. 7:17, и пр. Свидетелите ще имат 
заедно и духът и властта на Мойсей и Илия. Единият от тях представлявал законът, 
а другият пророците. Евангелските свидетели са като тях, и имат, по Божия воля, 
всичката власт, която им трябва за работата, за която са призовани да извършат. 
Макар и да не направят явни чудеса, големи промени стават вследствие на 
свидетелството им, и Божиите наказания налитат на хората защото преследват 
неговите служители. 

Ст. 7. Звярът …. от бездната – не от сушата или от морето (гл. 13:1,11) – е 
вероятно същ с “Аполион” или погубителят в гл. 9:11, и “змеят” в гл. 12:3. Виж. 
гл. 20:2,3. Както Христос живял посред опасности, докато да свърши 
свидетелството си, а после Сатана влязъл в Юда, и настанал часът на Христовите 
неприятели и на властта на тъмнината (Лк. 22:3,43), така и Сатана не успява да 
погуби свидетелите докато не си свършат свидетелството в определеното от Бога 
време. Сатана е великият убиец на всичките мъченици. Той се наслаждава за 
няколко време с победа, но то е кратко. 

Ст. 8. Големия град, - по характер като Содом, пълен с всяко мръсно 
нечестие, и като Египет, угнетител на Божиите люде. Срав. с Ис. 1:10; Ер. 23:14. 
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Господарят на свидетелите бил разпънат в него. Буквално Ерусалим ли означава? 
Казаното в ст. 9,10 опровергава това. Той е Ерусалим, в който отстъпници от 
истината “разпъват втори път Божия Син, и го опозоряват” (Евр. 6:6), в който стои 
духовният храм (ст. 1,2). Това може да означава светът както го разбирал Йероним 
(виж. бел. на ст. 1,2), в който великите народи виждат мъртвите трупове на 
свидетелите убити в улиците му, и се радват за смъртта на тези, които са ги мъчили 
по лицето на цялата земя; или може да означава градът, който в гл. 18, се нарича 
Вавилон, където (ст. 24 казва) “се намери кръв от пророци, и от светии, и от 
всичките заклани на земята”; или може да означава видимата, развратена, 
гонителска Църква, която съдържа духовният храм на Божията истинна църква, и в 
която Христос се разпъва отново. Ако го разберем така, тогава тука Ерусалим се 
взима в “духовен”, сир., преносен смисъл, като представител на видимата, или на 
име само, църква в този свят. 

Ст. 9,10. Три дни и половина, - половината на седем; същото число на 
години от сушата, която станала по словото на Илия: един период, буквално 
разбран, в който разтлението на мъртви тела трябва да започне и да се докаже, че 
смъртта е действителна. Където е имало на земята хора, които са били мъчени от 
словата на свидетелите, те сега се радват като гледат труповете им, че лежат по 
улиците на големия град. Толкова злобна е радостта им, че те не щат да погребат и 
забравят труповете, но ги държат, за да се наслаждават очите им от зрелището. Те 
може да имат и някой страх, и гледат да видят дали може труповете да се съживят. 
– Един на друг ще си пратят подаръци, - за да изкажат радостта си. Виж. Ест. 
9:22. 

Ст. 11,12. Страхът им, ако имат страх, се сбъдва, и радостта им се обръща на 
отчаяние, когато виждат труповете наистина да се съживяват. Свидетелството на 
свидетелите се подновява с още по-голяма сила. Страх и ярост подбужда враговете 
им да подновят усилията си, за да ги погубят завинаги, посред които свидетелите се 
грабват горе на небето, и враговете им не могат да откажат, че те се възкачват в 
блаженство и слава, нито да смълчат гласът, който дохожда от небесните височини 
за в полза на истината, за която те са засвидетелствували. 

Ст. 13. Часът на прославянето на свидетелите е, обаче, час на осъждение за 
нечестивият свят и развратената църква. Никаква повреда не става на храмът, който 
пророкът премерил по заповед на ангелът, но градът в който храмът се намира се 
събаря. Явно е, че тука не става дума за буквалният Ерусалим. Ерусалим бил 
съвършенно разрушен; и според историкът Йосиф, повече от милион души 
загинали във време на войната, когато римляните под Тит го превзели. Но тука се 
казва, че само една десета част от градът паднала, и 7,000 души загинали. Числата, 
обаче, са без съмнение символични, а не буквални и точни; а разрушението се 
причинява от земетресение, а не от човешка ръка. 

Ст. 14. Тука имаме второто от трите бедствия предсказани в гл. 8:13. Срав. с 
гл. 9:12. За думата “скоро”, виж. бел. на гл. 1:1, 2:5,16, 3:11, 22:7,12,20. Третото 
бедствие е последното.  

В най-мрачните периоди на историята на християнството е имало свидетели 
за Христа, - понякога малцина, но стигали са, за да се твърди истината с достатъчно 
свидетелство. Те са били мразени, гонени, и умъртвени. Враговете им, 
подстрекавани от Сатана – звярът от бездната – са се радвали с пъкленна радост, 
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когато са ги убивали, но те никога не са ги задържали дълго време в смърт. Те са 
възкръсвали, както Илия преносно е дошъл пак на земята в Йоан Кръстител (Мт. 
17:10-13). Преносно те са били грабвали на небето пред очите на враговете им, 
които са били побеждавани от ужас от такова възтържествуване; и, като са те сами 
на небето, свидетелите на миналите векове се прославят пред светът, посред 
всичките наказания, които сполитат хората. 

Ст. 15-18. Последната тръба затръбява. Наказанието, което тя докарва (ст. 
18), е последното и най-голямото бедствие. Но с това дохожда и радост за светиите, 
и поклонение и благодарение на небето, защото Божият велик и славен план, който 
бил обявен на пророците (гл. 10:7), се изпълва. Силни гласове на небето – всичките 
Божии святи създания – известяват, че целта на наказанията пратени по Божият 
промисъл, и открити от тръбните символи, се постига: в борбата между Христовото 
царство и враговете му, окончателна и пълна победа се спечелва. Господ и 
Помазаникът му успяват да завладеят светът изцяло и в пълно блаженство и слава; 
и тяхното владичество ще трае до веки. Как може това да значи само разрушението 
на Еврейската власт в 70г. след Р.Х.? или приемането на Християнството от 
Римските императори в 4-ти век? Земни управления не се разрушават, когато това 
предсказание се сбъдва, но те са станали напълно Християнски по дух, по начала, и 
по начини на управление по целият свят. Христос царува в тях и чрез тях. 
Идолопоклонство, безверие, гонение, себелюбиво славолюбие, нравственно 
развращение са се свършили. Следствието е мир, сигурност, благоденствие, 
щастие.Когато хората обичат, слушат, и се боят от Бога, когато те приемат Христа 
за свой Спасител, Господ, и приятел, и се обичат един друг според както Той обича 
хората, тогава Той ще постигне целта, за която е дошъл на света; защото тогава 
светът ще стане като небе, и ще бъде разсадник на безсмъртни души за небето. 

Не е чудно, че цялото благочестиво човечество (означено от дведесет и 
четири старци) пее задружно Алилуя за това събитие. Тази песен е по духът на Пс. 
2. Колко горко и да е неизбежното бедствие на непоправимите врагове на Бога и на 
истината и людете му, тяхното погубление, което правдата изисква, и което е 
необходимо за възтържествуването на Христовото царство, дава повод за радост и 
благодарение. Радостта не е защото те страдат, но е защото времето е дошло за 
мъртвите да се съдят, и за правда и мир да възтържествуват. Виж. Мт. 10:33-42. 

Ст. 19. Този слух е завършек на тръбните откровения, и в същото време дава 
отделно видение, и е като встъпление на ред нови видения, които следват. Храмът 
(наос: който бил измерен в ст. 1), понеже е само сянка на неща на небесата, и 
символ на Божиите истинни люде, истинският небесен храм сега се отваря; 
ковчегът на Божият завет се вижда, със скрижалите на закона, и с други свещенни 
символи и паметници в него, - Аароновият жезъл, който напъпил, и манната която 
показва източникът на живот и сила за Божиите чада във време на изкушение. От 
отвореният храм, или от около му, както около свещеният връх на Синайската 
планина, се явяват светкавици, и грамотевици, и всякакви ужасни символи на 
Божията святост и правда, и на страшното наказание на тези, които смеят да 
престъпят заповедите Му и да се борят против Него. Това изображение ни 
представя напълно и живостно безопасността на светиите, с тресенията и 
разрушенията, които стават в борбата между зло и добро – между Христа и 
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великият Му противник за владичеството на света, и разрешението на вечната 
съдба на човеците. 

 
----------------------------------------------------- 

 
 
Дванадесета глава ни дава това, което принадлежи на историята на 

миналото, а не някое пророчество, и то за да имаме по-пълен възглед от общият 
предмет на книгата. Големият неприятел на Христа и Църквата Му се показва готов 
да погуби евангелското дело в самото му още начало. Тайнственна борба в светът 
на духовете се появява, в която Сатана се побеждава и се хвърля от небето на 
земята, и повлича със себе си много небесни светила. Той, обаче, не се погубва, но 
има огромна власт на земята; и пълен с ярост за поражението си, и като знае, че 
времето през което може да действува е кратко, той употребява всичките си усилия 
да разруши Божието дело. Начините и действията чрез които той се мъчи да 
извърши пъкленната си цел, успехът, който донякъде си той придобива, и 
окончателното му поражение заедно със следствията му се изобразяват 
великолепно в следващите глави. 

Ст. 1. Знамение, - не просто чудо, но чудо което има дълбоко духовно 
значение. – Жена. Никой от старите тълкуватели не разбирал това да се отнася за 
Дева Мария. Жената е “невеста” – дъщеря Сионска, Ерусалим, който е майка на 
всички християни (Пс. 9:14; Ис. 62:11; Гал. 4:26), сир., Божията църква. Видяна в 
духовната си слава като избрана невеста на Всевищния (Ис. 54:5), църквата на 
Божиите истински светии (която се обема във външната и видима църква, макар и 
да не се отъждествява с нея) е облечена със светлина на слънцето, е красива като 
луната (П.П. 6:10), която е под нозете й като се яви на небето, и звезди украсяват 
главата й. – Дванадесет звезди, - числото на Израилевите патриарси и племена. 

Ст. 2-4. Старо-Заветната църква се мъчи посред болки да роди обещаното 
семе, Месия, и евангелската наредба. Църквата има всякога за длъжност да се мъчи 
с болки, за да роди Христа образуван в сърцата на човеците (Гал. 4:19). – Голям 
черен змей, - който се казва в ст. 9, че е Дяволът. Той има същото число глави и 
рога, които после се виждат на звярът (гл. 13:1), на когото той дава властта и 
престолът си. Той е един, и при това различен, - един като зъл дух, а различен по 
различията на властта си, понеже има седем глави за злобен разум и размишление, 
и десет рога като знакове на власт и средства, с които да изпълни волята си. 
Голямата му опашка помита небето и повлича една трета част от звездите. Срав. с 
Дан. 8:10, и виж. бел. на Отк. 9:1. – Третата част. Виж. бел. на гл. 8:6-9. Този змей 
стои пред жената, готов да погълне детето й щом се роди. Сатана надъхал Ирод да 
погуби детето Исус; и всичките гонители на младенческата Христова църква са 
били оръдия на Сатана. 

Ст. 5. Срав. Ис. 66:7,8. За Христа, личният Месия, било предсказано, че той 
ще управлява непослушните народи с железен жезъл, и ще съсипе съпротивните му 
власти, както грънчарски съд се строшава на парчета (Пс. 2:9). – И нейното чадо 
бе грабнато, и пр. Делото на Месия било спасено от разрушение от змеевият гняв 
чрез божественно покровителство, което го задигнало тъй щото змеят не можал да 
го стигне. 
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Ст. 6. Как жената избягала се казва в ст. 14. Много мнения са били изказани 
за “пустинята”, където жената избягала. Достатъчно е да разберем с това 
убежището, което Бог й дал. Времето е символичната половина на седем изразена в 
дни. Виж. бел. на ст. 14.  

Ст. 7-13. Тези стихове се вмятат, за да ни кажет нещо повече за змеят. На 
небето – светът на невидими духове – става голяма борба. Михаил, когото Юда 
нарича Архангел, се представя като водач на пълчището на Божиите верни; а змеят 
Сатана е последван от зли ангели. Как става войната, не знаем. Сатана и дружината 
му се побеждават и се хвърлят на земята. Може би Лк. 19:18 и Юд. ст. 6 да загатват 
за същото събитие. Названията, които се дават на предводителят на злите духове 
означават характерът му като клеветник на светиите, лъжец (Йн. 8:44), и голям 
противник на всичко добро. – Нищо зло не може да остане на небето: Сатана и 
ангелите му имат земята в границите на настоящия си затвор (виж. бел. на Юд. ст. 
6 и 2Пет. 2:1), където воюват с царството Божие; но както те се побеждават на 
небето, или в светът, който сега не виждаме, така те се побеждават и тука на 
земята, макар отчасти и повидимому да са победители. Дали това място се отнася 
за някое особенно събитие в историята на християнството, е въпрос за който има 
разни мнения, и който нямаме средства да решим. Тука ни се представя само борба, 
победа за Христовото дело, и голяма радост за победата, която светиите спечелват 
чрез кръвта на умилостивение приета за очищение на душите им чрез вяра (гл. 
7:14; 1Йн. 1:7), и чрез свидетелството, което са дали с думи и със страдание даже 
до смърт. Радостта на небесният свят, обаче, се умерява със съжаление за 
страданията, които яростта на злите духове ще докара върху хората в усилията им 
да изтребят доброто от земята. – Малко време. Виж. бел. на гл. 1:1-3. – Свален на 
земята, - поразен, свален от власт и управление. 

Ст. 14. Жената е като голям орел с две крила, по силата и бързината, с които 
тя могла да избяга от преследването на змеят. Срав. с Ис. 40:31; Вт. 32:10-12. В 
убежището, което Бог й приготвил той я питае с грижата си през времето дадено на 
змеят да я преследва, както израилтяните били хранени с манна в пустинята. По 
въпросът за времето, виж. бел. на гл. 11:2,3, и Въведение. 

Невъзможно е да се намери исторически период или от 1,260 години или от 
31/2 години, който да отговаря на това описание, макар че мнозина са се трудили да 
сторят това. Тези временни означения трябва да се считат като просто част от 
поетическо изображение. Не трябва никога да забравяме предупреждението на 
Спасителя в Д.А. 1:7. Времето на страданието на Божиите люде е непознато, но 
ограничено, но колкото дълго или късо и да бъде, Бог във всеки век дава на чадата 
си хляб в денят на притеснение (Пс. 23:5). 

Ст. 15. Неприятелят на жената, който се нарича змей за жестокостта и 
свирепостта си, е също така лукав като змия (Бит. 3:1-5). Като жената се отървава 
от първите нападения на гонения, змеят с яростта и лукавщината си излива из 
устата си порой от вода, за да я погуби. В Св. Писание, порои, реки, и морски 
вълни се употребяват да означат нашествия от големи войски, движения на народи, 
въстания от народно негодувание. Срав. с Ер. 46:7,8, 47:2; Ис. 8:7,8. Не само 
началници, но и разярени тълпи се повдигат против жената и семето й, сир., 
Църквата и истинните чада Божии, които тя ражда. 
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Ст. 16. Бог знае как да избави людете си по неочаквани начини. Земята се 
отваря и поглъща пороят. Законите на естеството се накарват да работят за 
Църквата. Неприятели и гонители се изтребват, а Божиите люде се избавят. 
Напредъкът в наука, художества, изобретения, търговия, образование, под 
естественните сили на човешкото общество се употребява от божието провидение 
за преуспяването на царството Му в света. По разни начини, и всякога, Той прави 
земята да помага на жената. Жената има и друго семе освен мъжкото дете; всички 
духовни християни са нейно семе (Ис. 54:1-3). 

Ст. 17. Яростта на змеят и борбата му против жената и семето й се 
продължават непрестанно докато той се окончателно съкруши, както се описва в 
гл. 20. Образите на воюването му, и големите черти на борбата, се описват под 
разни образи в главите, които се намират изпомежду. Явно е, че гл. 12-20 дават 
картинни представления на целият напредък на християнството, от началото му до 
края на историята на света. 

 
------------------------------------------------- 

 
  
 Двама велики врагове се повдигат против Христа и Църквата Му. Те се 

появяват под образ на страшни зверове, и се противят на Агнето. Те са надъхани от 
Сатана, защото на единия змеят дава властта си (ст. 3), а чрез другият говори (ст. 
11). 

Ст. 1,2. Вместо “застанах”410 някои стари ръкописи казват “застана”, т.е., 
змеят застана на брегът на морето, когато звярът възлязъл от морето. – Звяр. В 
Дан. гл. 8, има видение на овен с два рога, и козел с голям счупен рог, вместо който 
четири други рога поникнали. Те се разясняват в ст. 20-25 по следния начин. 
Овенът означава царете (или царството) на Мидия и персия. Козелът е Гърция, а 
големият му рог е първият й цар, т.е., Александър Велики. Четирите рога на 
мястото му са четирите царства, които се въздигнали в Александровата държава 
след смъртта му. В Дан. гл. 7, има видение на четири големи зверове, които излезли 
от едно бурно море различни един от друг, и всички неприлични на каквото и да е 
действително животно. Тълкуванието, което се дава на пророкът е, че тези зверове 
са четири царе (ст. 17) , сир., четири царства (ст. 18:27). Подобно пророчество се 
дава в гл. 2, под символът на голям човешки образ, и се тълкува ясно в ст. 31-45. 

От примерът на животните в Даниил както там се разясняват (се вижда, че 
първите три звяра означават Вавилонската, Персийската, и Гръцката държави, а 
четвъртият означава или Сирийската или Римската), и от казаното за зверовете и 
главите им в гл. 13 и 17 на Откровението, не може да има съмнение, че звярът в 
този стих означава някое светско устройство или власт. Но описанието на този звяр 
съвкупява ведно четирите зверове на Даниил: той е лъв, и мечка, и рис, и има десет 
овенчани рогове, а той се различава по седемте си глави, когато Данииловият рис 
има четири глави. И тъй, описанието обема ведно всичко, което Даниил разделя на 
четири, и представя числото на главите като седем – числото на пълнота. Този звяр 
се вижда, прочее, да е символ на цял свят – власт устроена в политически форми, и 
                                                           
410 В Цгр. ст. 1 започва така: “И застанах на пясъкът морски, и видях звяр, който възлизаше от 
морето, и пр.”, докато в РИ: “И застанах на пясъкът морски” липсват.  
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въодушевена от Сатанински дух на противление на Бога и на истината Му. Главите 
представляват особенни политически сили, на всяка от които има богохулни имена, 
или названия с богохулно значение, и които всички се напълват с енергия от змеят, 
т.е., “богът на този свят”, “князът на въздушната власт” (Йн. 12:31; 2Кор. 4:4; Еф. 
2:2), и вършат волята му. Във времето на Йоан въплъщението на тази враждебна, 
страшна, светска сила била поганската Римска държава. Каквото се казва в гл. 
17:10, доказва че действията на главите на звярът, за които се говори там са били 
извършени не в едно и също време, но едно след друго, защото когато Йоан писал 
това пет били паднали или съборени, шестата още съществувала, а една щяла да се 
покаже след това. – От морето. Срав. с гл. 17:15, където е казано, че водите 
представляват “народи и людие и племена и езици”. Виж. също така Дан. 7:2,3. 
Символът представлява великата, немирна, океановидна маса от хора, която се 
духа, както Даниил го изобразява, от силно ветрове и бури от човешки 
подбуждения и страсти. 

Ст. 3. Една от главите се вижда да е смъртно ранена, когато звярът се 
показва; но смъртната рана чудесно се изцерява. Смъртният удар едва що бил 
нанесен, Семето на жената строшило главата на змеят. Когато Христос със смъртта 
си и с основанието на царството си победил Злият (Йн. 12:31; 2Сол. 2:8), той 
нанесъл смъртен удар на съществуващият тогава образ на политическа власт, която 
се въодушевявала от духът на Злият и му слугувала. Но смърт не последвала 
тозчас. Поганският императорски Рим живял и гонил Църквата през три столетия и 
тогава престанал, когато се похристиянчил. Но това действително не било смърт за 
него; защото Сатана пак взел в ръцете си управлението чрез духът на светско 
славолюбие, който той влял в Християнския образ на управление, и чрез начинът, 
по който го употребил, за да изопачи истината, и често пак да гони истинното семе 
на жената (гл. 12:17. Така смъртната рана в един смисъл се излекувала, макар че 
напредъкът на истинният евангелски дух всякога услабява и клони да разруши 
това, което в гражданското управление се представлява от звярът, и накрая звярът 
ще загине. 

Ст. 4-8. Павел казва (1Кор. 10:20), “онова, което езичниците жертвуват, 
жертвуват го на бесовете, а не на Бога”. В старо време хората действително са се 
кланяли на царе. Александър Велики е бил обожаван в Египет. В много случаи 
Римски императори са били обожавани. Християните са били погубвани, когато не 
искали да се кланят на статуи на императорите. Йоан право казва, че такова 
поклонение се е отдавало на змеят или Сатана. Това, което Христос не искал да 
стори (Мт. 4:9,10), светът го прави (Еф. 2:2). Световният дух се кланя на величието 
и славата на земно владичество: той търси чест, висок сан, светско величие, пари, и 
ги счита за най-голямо благо на светът; и когато заради тия неща той жертвува 
страх Божий и зачитане на волята Божия, той действително се кланя на този велик 
противник, богът на този свят (2Кор. 4:4; Еф. 5:5 Фил. 3:19). – Кой е като тоя 
звяр? и кой може да воюва против него? Кой може да се сравни с него, и да ни 
направи велики и щастливи както той? За това, нека му служим. Какви надути 
думи от гордост и надменност често казват тези, чрез които звярът говори! Виж. 
Дан. 4:30, 11:36,37. Тази силна светска власт хули Бога, гони светиите му, и 
покорява всички освен тези, чиито имена са написани в книгата на живота на 
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Агнето. Тях тя може да направи мъченици, но не може да ги победи. –Четиридесет 
и два месеца, - три години и половина. Виж. бел. на гл. 11:2,3, 12:14. 

Ст. 9,10. Читателят тържественно се предупреждава да размисли и разбере 
как Бог постъпва с хората. Такова също отмъщение ще се даде на тези, които 
угнетяват и погубват своите ближни. Божиите люде се нуждаят от вяра и търпение 
да претърпят, каквото може да ги сполети на този нечестив и окаян свят. 

Ст. 11,12. Земята, - твърда и трайна сравнително с морето (ст. 1). Този звяр 
си води потеклото от по-оздравено и образовано общество. Следователно, макар и 
да е по дух еднакъв с първият звяр, в явлението си той не е до толкова груб, а е по-
съблазнителен. Той има само една глава и два рога като агне. Но макар и да се 
показва на глед, че е агне, естеството му се показва в говоренето му; и за това 
гласът му е глас на змей. Целта му е да укрепи първият звяр, и да работи за същата 
цел. 

Ст. 13-17. Този звяр е толкова лицемерен и лукав, колкото първият звяр е 
лют. Той подражава на Илия, и призовава огън от небето (3Цар. 18:38; 4Цар. 1:10-
12), и прелъстява мнозина чрез чудесата, които прави. На глед кротък като агне, 
той в сърцето си е лют като тигър; и като направи да живее образът на първият 
звяр, той немилостиво преследва до смърт тези, които не искат да му се поклонят. 
Както Божиите раби са печатани на челата си (Отк. 7:3, 22:4) с белегът на 
характерът, който ги показва, че са Божии (2Тим. 2:19), така и печатът на злата 
власт се полага от този звяр на хората, за да ги забележи, че принадлежат на 
Сатана. Забранява се да имат зимане-даване с някого, който не иска да стане роб на 
звярът, когато гонителският дух не може да предприеме по-строги мерки. 

Символизмът тука не изисква от нас да вярваме, че този звяр, който се 
нарича в гл. 16:13 “лъжливият пророк” прави действителни чудеса. Даването живот 
на образът на първият звяр означава мощната помощ, която се дава на властта 
представлявана от този звяр. Начините на преследване, които се поименуват 
представляват всяко опитване за изключване от обществото, за повреждане на 
доброто име, и вреда на лично спокойствие и материални ползи, чрез които той се 
мъчи да принуди хората. 

Някои виждат в този втори звяр само друг един представител на властта, 
която първият звяр означава, с променение на образ причинено от напреднало 
образование и разумност, когато духът и същественните характеристики си остават 
същите. Според това мнение, “всички, които си употребяват знанието, 
образованието, мъдростта, да поучават хората, че няма нищо достойно за 
поклонение освен това, което може да се види и пипне и вкуси, действуват като 
вторият звяр; и било че са апостоли на науката, или апостоли на образованието, или 
апостоли на това, което се казва материализъм, ако учението им кара хората да се 
ограничат в поклонение на видимото и осезаемото, то те карат хората да се кланят 
на звярът, който е противник на рабите на Агнето”. 

Ако това разширение на значението на звярът, който възлязъл от земята, или 
твърдата земя, и да има що-годе истина, ограничението му в по-особен образ на 
власт е съгласно с подробностите на описанието в предишните стихове. Понеже 
първият звяр означава светската власт, въплътена в гражданска или политическа 
власт, лесно можем да видим във вторият звяр свещеническата власт, която е 
деятелен и най-сполучлив съюзник на гражданската световна власт в нейната 
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враждебност против истинните начала и влияния на небесното царство на земята 
(Мт. 4:17). Въпросът, по който тълкувателите най-много се различават в мненията 
си е дали вторият звяр означава поганското свещеничество на Рим, или на име само 
Християнска йерархия, или включва и едното и другото. Ние считаме за най-
вероятно мнението, че вторият звяр е свещеническата гонителна власт, езическа 
или Християнска, както първият звяр е светската гонителна власт, езическа или 
Християнска. Мнението, което го ограничава в свещеничеството на поганството се 
вижда съвсем недостатъчно за важността на пророчеството; а мнението, което го 
ограничава в свещеничеството на Римската Църква не може да даде значение на 
всичките му дела както са описани тука, като, например, направата образ на звярът, 
и принуждаването на хората да му се покланят. Прочутото писмо на Плиний, 
управителят на Витиния, до Император Траян казва: “Когато те призоваха боговете 
по моя заповед, и принесоха кадило и вино на образът ти (който аз нарочно бях 
заповядал да го донесат с образите на боговете), а освен това проклеха Христа, 
което, казват, никой истинен християнин не може да се принуди да направи, аз 
намислих за добре да ги пусна да си отидат”. По-нататък Плиний казва: “Тези, 
които упорствуваха (в Християнството си) аз заповядах да ги умъртвят”. Образите 
на императорите за поклонение естественно биха внушили в това откровение 
образът на звярът употребен за същата цел. Даването живот и говор на образът ни 
кара да си помислим за лъжливите чудеса, които езически жреци са правили, и за 
движещите се образи и мигащи и говорещи изображения, които често се 
употребяват от така наречени християни с цел за измама. 

Ст. 18. Тук е нужно мъдрост. Понеже се готви да изложи по един загадъчен 
начин нещо, което не считал за уместно да изкаже с ясни думи, апостолът оставя на 
разумността на читателите си да узнаят какво той иска да каже. – Числото на 
звяра, и пр. Всичките стари тълкуватели са разбирали, че апостолът загатва за 
някое име, буквите на което, според числената им стойност на Гръцки (езикът, на 
който писал) биха дали числото 666. Не виждаме причина да не се съгласим с това 
мнение. Съобразно с това мнение, думите – “е числото на човек” означават, че 
името означавано от това число е име на човек, а не на някоя страна или град. 

Арета Кесарийски в тълкуванието си на Откровението дава четири 
собственни имена, и пет нарицателни думи или изречения, всяка от които, като се 
сметне числената стойност на буквите, от които се състоят, дава числото 666. 
Други писатели са загатнали за други имена; и някои са загатнали пък за други на 
основание на четенето 616, което се среща в някои стари ръкописи. Но Ириней във 
втори век, който е знаел мнозина човеци, които са познавали апостол Йоан, казва 
че в негово време в най-добрите ръкописи е било писано 666, и че това число е 
било прието от хора, които са познавали лично апостолът. 

Повечето от загатваните думи (или изречения) не са особенно подходящи да 
се считат за това, което апостолът е имал на ум. Такива са, например, Тейтан, 
Лампетис, Венедиктос (собственни имена), и Павайбактанос (стар чародей), хо 
никетес (победителят), и др. Думата, която се вижда да е най-подходяща е 
Латейнос (Латинец, Римлянин). Един от най-древните писатели, Иполит епископ 
на Портус Роме, който е писал в 218 год. (малко нещо повече от 100 години след 
Йоан), казва: “Всички виждат, че тези, които ни владеят са Латейной; и това име, 
когато се употребява за едно лице става Латейнос”. Той се вижда да загатва за 
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обикновеният обичай според, който сричането на някое нарицателно име или 
прилагателно се малко нещо изменя, когато рече да се употреби като собственно 
име на човек. Макар Ириней и да предпочитал името Тейтан411, той употребява и 
Латейнос, като казва, “Това ми се вижда твърде вероятно, защото то е име на 
последното от Данииловите четири царства, а тези, които сега владеят са Латинци”. 
Това означение на звярът с число не е било направено за просто любопитство, или 
по такива причини, които карали евреите да се вдават в детински мечти в 
употребата на числа, но за да се изкаже нещо важно по един образ, който може да 
ползува тези, които биха упражнили истинна мъдрост в тълкуванието на книгата, и 
което не понасяло на Йоан, във времето, когато писал, да го каже с по-ясни думи. 

 
----------------------------------------------- 

 
 
От изложението на ужасната сила на злото, което въодушевява 

неприятелите на Христос и Църквата Му, сцената се променя и ни представя 
Христос на чело на изкупените си последователи на Сионската планина, която е 
крепост на тяхна безопасност и святата планина на тронясаната Му слава (Пс. 2:6). 
Като се радва на тях като на плод от страданията на душата Му и начатък на 
жетвата, която Той ще пожъне – жетва, която ще се състои от множеството, което 
никой не може да изброи, от всичките колена и племена и народи и езици на земята 
– Той сега изпраща ангелите Си на разни поръчки, в които ще ги употреби за цели 
на милост спрямо светиите Си и наказание на враговете им. 

Ст. 1. Агнето, - същото, което се явява в предишните видения (гл. 5:6,12, 
6:1, 7:14,17. – Хълма Сион, - не земният Сион, но небесният, където се намира 
славният Му престол. Виж. по-горе. – Сто и четиридесет и четири хиляди, - без 
съмнение същите, за които се говори в гл. 7:3-8, - печатаните, верните 
последователи на Агнето. Името му и името на Отца светят бляскаво на челата им, 
и свидетелствуват за духовният им характер и съдба. Виж. бел. на гл. 7:3-8 и 22:4. 
Числото на 12 пъти по 12,000 представлява начатъкът (ст. 4) на Божиите избрани 
люде, истинният му Израил (Гал. 3:29, 6:16). От всяко едно от 12-те племена в гл. 
7:4-8, 12,000 са Богии избрани, запечатани за да се покровителствуват под 
изпитните на борбата в земният живот. Тука те същите се показват, че здраво и 
читаво са преминали тези изпитни, и че са заедно с Изкупителят на тържественната 
планина. 

Ст. 2,3. Виж. бел. на гл. 4:4-11. “Нова песен” за осъвършенствуването на 
тържествуващата църква се чува с крайно благозвучие от небето, висока и 
многолюдна като ревът на морските вълни в бурно време, величественна и 
ужасителна като гръмотевица, сладка като музика от китари, “нова” защото никога 
преди не е била чувана като песен на спечелено тържество, научена само от 
изкупените от земята, защото мъдростта и славата на този свят не я знае, и даже 
ангелите не могат да се присъединят на нея, понеже те сами не са били изкупени. 
Виж. бел. на гл. 5:8-11. 

Ст. 4,5. Девственици. Какво значи девственността им тозчас се разяснява от 
това, което се казва за тях като последователи на Агнето. Думите означават 
                                                           
411 Според Гръцката митология Титаните били изполини, които се борили с боговете. 
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нравственна чистота, а не безженство; защото на всякъде в Св. Писание бракът се 
одобрява (Евр. 13:4). Само прелюбодейците и блудниците “се оскверняват с жени”. 
Старият Завет представлява идолопоклонството като духовно блудство; а пък 
верността на Божият завет се оприличава на верност между съпруг и съпруга (Ер. 
2:20-28; Ез. гл. 16, и пр.). Истинната църква е девица-дъщеря на Сион (Ис. 37:22); в 
същото време тя е невестата, съпругата на Агнето (Ис. 54:1-6; Отк. 19:7-9; 2Кор. 
11:2). Образите на девственост и женитба се употребяват и двата, за да изразят 
духовна чистота и верност на Божият завет. Девственността на 144,000-те се състои 
в чистота на сърце и живот (Мт. 5:8; Як. 3:17), защото са истинни и непорочни, и в 
подчинение на волята на Агнето. Те Го следват като свой предводител, колкото 
страдание и да търпят на този свят, и са с Него и като Него в блаженството и 
славата на небесното състояние; в устата им няма лъжа, и в сърцето им няма лъст. 
Те са избавени от помежду хората, за да бъдат “начатък Богу и на Агнето”, т.е., 
приношение особенно приятно Богу, като представители на всичките изкупени, и 
залог на славната жетва, която ще последва за слава на Бога и за благословение на 
всичките Му създания. Срав. с Як. 1:18; Ер. 2:3. 

Ст. 6,7. Ангелът, който лети посред небето е символ на бързината и успехът, 
с който благовестието на спасение чрез вяра в Христа и чрез послушание нему ще 
се провъзгласи на цял свят. Той призовава хората да се боят от Бога и да Го хвалят 
пред вид на славното Му величие, което наскоро ще се яви в осъждението на 
нечестивите, които не искат да се покаят и спасят. Гласът на този ангел сега звучи в 
ушите ни. Нека го слушаме! 

Ст. 8. Този ангел провъзгласява, че падането на Вавилон, великият враг на 
Църквата, е свършено. То се свършва по повеление Божие, и скоро ще се изпълни 
на дело. Значението на символът “Вавилон” се показва в гл. 17. Опияняващото, 
побесняващо влияние, което той упражнява върху умовете на хората се излага в 
извънредно силен език. Разрушението на означената сила е велико дело на 
божественно правосъдие и милост. За начинът на съкрушението виж. бел. на края 
на гл. 18. 

Ст. 9-11. Когато светиите се радват за падането на Вавилон (гл. 19:1-7), 
трети ангел възвестява злощастие на тези, които пият опоителното вино на 
духовното й блудство, и следват да се кланят на звярът и образът му, и да носят 
белегът на неговото робство. Пълната чаша на неразмесеното вино на Божията 
ярост е неговата правда, която дава заслужено и нужно наказание на 
непоправимите делатели на беззаконие. “Съдбата ще бъде немилостива на тогози, 
който милост не е сторил” (Як. 2:13). Виж. бел. на гл. 9:20,21. Божията святост и 
любов са съвършенно противни на нечестието, и трябва да докарат наказание на 
упоритите злотворници; и това ще следва така без край. Наказанието на 
идолопоклонство, за което се загатва тука, трябва наверно да се наложи, каквото и 
да е името, което поклонението на звярът може да има, или какъвто и да е начинът, 
по който това поклонение става. Виж. бел. на гл. 13:13-17,18. 

Ст. 12. Докато евангелето се проповядва, и Божието царство преуспява и 
тържествува, страшни наказания сполитат хората, и светиите търпят много 
страдания. Виж. бел. на гл. 6,9,10, и 11. Те имат голяма нужда от дързост. Целта на 
тази книга е да ги одързости. 
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Ст. 13. Гласът от небето идва от невидено, но божественно място. Срав. с гл. 
4:5, 6:6, 9:13, 10:8, 12:10. Дава му се заповед да пише, тъй щото страдащите светии 
да могат да се укрепят и насърчат. – Блажени, - по причина на безопасността и 
щастието, което наверно ще получат, - но не всички, - само тези “които умират в 
Господа”, т.е., които умират като негови посветени раби, най-вече тези, които 
умират заради него. Те си почиват от трудове и уморяване, и ще се радват за 
благословените плодове на трудовете си. Спасени, не чрез кръвта на мъченичество, 
или чрез ревност и труд за Христа, но чрез кръвта на Агнето (гл. 7:14), те ще 
пожънат голяма награда за верността си (Евр. 6:10). Кой не би желал да придобие 
това? Колко ужасна е смъртта, която не е в Господа! – От сега нататък. Времето е 
особенно време на опасност и страдание. 

Ст. 14-16. Някои тълкуватели мислят, че жетвата, за която се говори тука 
означава прибирането на всичките добри човеци в небесното царство, и те се 
облягат на такива места, където добрите се описват под белег на жито, а 
противните – на слама и плевели. Те считат всичкото място (ст. 14-20) като 
предварително изображение на последния съд, на спасението на праведните и 
наказанието на нечестивите. Други считат жетвата и гроздоберът, че 
представляват едно след друго бедствия, които ще връхлетят безбожният свят. 
Това мнение се благоприятства от мястото на тези стихове в книгата, понеже след 
тях идва изливането на чашите, които означават разните съдби, които са щели да 
налетят върху Божиите врагове много време преди последният съд. То се подкрепя 
и от употребата в ст. 14 и 17 на изречението “сърп остър”, което ни дава да 
разберем, че тука се касае за посичане, а не за прибиране на драгоценното жито или 
плод; подкрепя се и от изречението в ст. 15 “жетвата земна”, и от заявлението, че е 
“засъхнала”. Нито едно от тези изречения не се вижда да съответствува добре с 
мисълта, че жетвата тука означава окончателното спасение на Божиите люде. 

Ст. 17-20. Описаният тука гроздобер представлява несъмнено ужасно 
погубление на Божиите врагове. – Ангел, който имаше власт над огъня. Огънят е 
знак на разрушение. Ангелът, който имал власт над огънят се праща да иска 
изсичането на Божиите врагове. Кръвта на гроздето, сир., на Божиите врагове, се 
изтисква до като токътъ от жлебът412 направя море 320 километра на дължина и на 
ширина, и толкова дълбоко, че стигало до юздите или устата на конете, - ужасно 
представление на Божията ярост против нечестието. Никаква положителна причина 
не може да се даде за мярката 1,600 стадии е дължината на Палестина, която 
означава светът. Изображението има за цел да ни даде да разберем ужасите на 
Божиите съдби. Тези съдби често се изливат от ръцете на хора, които се бият и 
погубват един друг. Какъв океан от човешка кръв е бил пролят от войните, които 
хората са имали един с друг! Божиите врагове ще се съкрушат с ужасно 
изтребление. – Вън от града, т.е., Божият град. Жлебовете413 обикновенно се 
намират вън от градовете. 

 
----------------------------------------------- 

 
 

                                                           
412 РИ, “лин” 
413 РИ, “линовете” 
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Предсказаното в гл. 14, сега ще се изпълни чрез последователни стъпки и 
различни действия. Предвещава се това с нова и чудесна символическа сцена; 
седем ангели се показват на небето, изпратени да наложат на звярът и 
помощниците му седем язви, които се наричат последни, защото с тях се 
довършват наказанията на Божия гняв. Числото им е седем както и в другите 
случаи, защото това число означава съвършенство. Щом се дава заповедта, 
прославеният сонмъ от мъченици около Божият престол, чиято кръв звярът бил 
пролял, пеят песен на очаквано тържество, и възхваляват правдата Божия, която ще 
се прояви в погубването на звярът. 

Тогава небесният храм се отваря, и седемте ангели на Божията правда 
излизат от него великолепно облечени. Едно от животните, които поддържат 
Божият престол (виж. бел. на гл. 4:6-9) дава на всеки от ангелите чаша, подобна на 
чашите, които се употребявали за излияния, пълна с жидкост414, която означава 
Божият гняв. Храмът тозчас се напълва с дим от огънят на Божият гняв, поради, 
което никой не може да влезе да ходатайствува за тези, които ще страдат. 
Наказанието, прочее, е сигурно и неизбежно; и чашите се изливат съобразно с 
Божията воля. 

Ст. 1. Този стих служи като въведение на цялото видение. Видението 
започва със ст. 2. Виж. бел. на гл. 10:1. 

Ст. 2. Виж. гл. 4:6, и бел. Морето е бистро, прозрачно, и лъскаво, като 
стъкло стопявано на огън. Огънят изразява Божията правда, която ще се разпали 
против гонителите на Църквата. – Победили. Виж. гл. 2:7,11,17,26. – При415 
стъкленото море, - или на него като на някой помост, или, по-вероятно, на брегът 
му, както Мойсей и Израилтяните стояли на брегът на Червеното Море, и пеели 
песента вместена в Из. гл. 15. – Божии арфи416, китари, които се употребяват за 
пеене хвали на Бога. Това е пригодно употребление на всички музикални 
инструменти (Пс. 150). 

Ст. 3,4. Песента на …. Моисея. Тука се загатва за песента, която Мойсей и 
Израилтяните пели на брегът на Червеното Море след чудесното си избавление от 
Египтяните. – И песента на Агнето. Те славословили още по-голямото избавление 
на изкупените чрез умилостивението направено от Божието Агне и под негово 
предводителство. – Проявлението на Божиите праведни съдби ще накара народите 
да му се кланят. 

Ст. 5. Виж. бел. на гл. 11:19. – На скинията на свидетелството, - на Светая 
Светих, където ковчегът на завета се пазил, в който е имало спомени от Божя завет. 
Виж. Д.А. 7:44; Евр. 9:1-5. 

Ст. 6. Значението на облеклото на ангелите е като онова на светиите в гл. 
19:8. Срав. с Мт. 17:2, 28:3; Д.А. 1:10, 10:30; Отк. 1:13-16. Чистите бели ленени 
дрехи на свещениците в храма били белег на святост и на свято служение. Поясите 
на ангелите също така загатват за официалните пояси на свещениците. 
Символизмът на седем ангели отговаря на символизмът на ангелите със седемте 
тръби, и на честото употребление на числото “седем” на други места. 

                                                           
414 Или “течност” – бел. ред. 
415 Цгр. “на” 
416 Цгр “китари Божии” 
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Ст. 7,8. Виж. бел. на гл. 4:6-11. Срав. с Ис. 6:4. Това изображение, което е 
толкова величественно, колкото е и просто, лесно се разбира. Когато язвите се 
прекратили, димът се изгубил от храмът, тъй щото ходатайството можело да се 
подземе пак. 

 
--------------------------------------------------- 

 
 
Ст. 1. На земята, т.е., върху жителите на земята. – гласът е глас Божий от 

тайното му място. 
Ст. 2. Язвите, които започват тука да се описват една по една приличат 

твърде много на редът на седемте тръби, с разлики в описанието. Тръбните язви 
били съдби на Божие провидение върху тези, които са били противници на 
евангелието, и са имали за цел да ги накарат да се покаят. Язвите на чашите, които 
сега ни се представят са Божии съдби от ярост за съкрушение на звярът и 
последователите му. – Ср. с този стих гл. 8:7. Действието на излиянието е различно. 
Относно струпеите, които се споменават тука, срав. с Вт. 28:27,35. Язвата е 
подобна на язвата пратена на Египтяните (Из. 9:8-11). Наказанието е от същото 
естество с грехът; както Ланге казва: “Съвършенно световният дух в Църквата, в 
Църковните чинове и обреди, има за следствие неизлечима огнена болежка от 
фанатично себе-пояждане и само-съсипване” (2Тим. 2:17). 

Ст. 3. Срав. с гл. 8:8,9. – Кръв като на мъртвец, - черна, гнойна, страшно 
разрушителна, така че всякакъв живот в морето загива, - съдба много по-ужасна от 
съдбата на Египтяните от реката Нил, когато водата й се обърнала на кръв (Из. 
7:20,21). 

Ст. 4-7. Виж. бел. на гл. 8:10,11, и срав. с Из. 7:19. – Ангела на водите, - 
ангел, който се предполага, че председателствува на водите, и ги държи чисти и 
добри. Той признава Божията правда, която е преобърнала водите в средство на 
разрушение. Тези, които нечестиво проливат кръв заслужават да погинат 
немилостиво. Такива хора трябва да се погубят, за да могат праведните да живеят и 
благоденствуват (Пр. 11:10,11). – От олтара. Гласът от олтарът изразява 
съчувствие с мъчениците, които лежат под него (гл. 6:9-11). Той изказва 
убежденията на всичките светии на небето. 

Ст. 8,9. Четвъртата тръбна съдба била на слънцето и другите небесни тела да 
ги потъмни; действието на тази съдба, напротив, е нетърпима горещина. Както с 
тръбните съдби, така и тука, страданието не сполучва да накара хората да се покаят 
(гл. 9:19). Често пъти грешниците стават още по-лоши, когато страдат. 

Ст. 10,11. И тука се вижда, че болка не може да докара наверно покаяние. 
“Престолът на звяра” се посочва в гл. 17. Тъмнина и окаянство вървят заедно; 
царството на заблуждение и грях е царство на вечна тъмнина и окаяност. 

Ст. 12-16. Виж. бел. на съдбата на шестата тръба (гл. 9:13-21). И тя съдба и 
тази се отнасят за Ефрат, но не неизбежно нужно или вероятно за същият начин 
или обстоятелства на съдбата. Има забележителни разлики в подробностите на 
двете описания. За да можем да разберем право ст. 12, ние трябва да разберем 
право великата борба, за която се говори в ст. 14 и 16. Очевидно е, че този бой е 
последната велика борба между “царете на земята” (ст. 14) и Всемогъщия Бог. 
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Обикновенно е в Св. Писание да се описва приготовлението на пътят Божий и на 
людете Му чрез символът на пресъхване на реки или на морето, като се загатва за 
преминаването на Израилтяните през Червеното Море и през Йордан. Виж. Ис. 
11:15,16. Можем да предположим, че символичното пресъхване на Ефрат е станало 
за да се разруши тайнствения Вавилон, както Кир отбил или пресушил Ефрат, за да 
може да влезе в буквалния Вавилон. Срав. с Ис. 44:27, 45:1. Но в това отношение 
не се загатва за разрушението на Вавилон. Предметът, за който се говори тука е 
съвсем различен. Ние трябва да считаме “царете на Изток”, не че са неприятели на 
Вавилон, но че са взели страната на Вавилон във великата борба, която се 
предсказва тука. Те са съюзници на змеят, на звярът (първият звяр), и на лъжливият 
пророк (или вторият звяр на гл. 13). Че вторият звяр и лъжливият пророк са едно и 
също става явно ако сравним гл. 13:14 с гл. 19:20. Виж. и гл. 20:10. Змеят (Сатана) 
още дава власт на звярът и на помощникът му под образът на подобният на агне 
звяр, който също така се казва и се вижда, че е пророк; но справедливо се нарича 
“лъжлив”, защото поучава лъжа, размесена наистина с истина, но лъжа, която 
осуетява и разрушава силата на истината. И от тримата един и същ зъл дух 
произлиза под образ, както Йоан го видял, на жаби. Тези омразни “духове 
бесовски” се казват, че са твърде умни; те даже притезават да правят чудеса. Те 
измамват всички освен избраните (Мт. 24:24); те отиват “при царете на земята”, и 
завеждат всички владетели и власти, които слугуват на “богът на този свят” (2Кор. 
4:4) със себе си на последният и решителен “бой в големият онзи ден на Бога 
Вседържителя”. 

Мнението, че пресъхването на Ефрат става, за да се позволи на Християнски 
власти да дойдат от Изток и помогнат на Божието дело не се съгласява с цялото 
съдържание на това място; и няма нищо, което да го подкрепи. Нито можем да си 
помислим, че тука се загатва за идването на Партяните да нападнат Римската 
държава, както някои поддържат, защото, според това мнение, войната би била 
само между две страни, които принадлежат на змеят и помощниците му. 
Неоспоримо явно е, че “боят в големият онзи ден на Бога Вседържителя” е между 
добрите и злите власти. Представителите на последните са змеят, звярът, и 
лъжливия пророк. “Царете на Изток” (които за истинната Църква са това, което 
неприятелите на Израил бяха за старата видима Църква, когато нападнали “святата 
земя”) се събират за бой от трите жабини духове с “царете на земята” (ст. 14) като 
техни съюзници. С “царете на Изток” сравни, каквото пророците казват за 
Израилевите източни неприятели за тяхно време (Ав. 1:5-11; Н-м 3:1-19; Ис. 37:22-
38). Тайнственото значение на “Ефрат” отговаря на тайнственното значение, в 
което “Вавилон” се употребява в тези видения; и пресъхването на Ефрат означава 
ослабването и премахването на пречки на такива нападения, каквито върлите 
врагове на Божията истина и Църква са всякога готови да направят. Символът на 
жабините духове бесовски изразява появяването на нови образи от духовно 
заблуждение. 

Всеки Християнин трябва да обърне внимение на важното предупреждение 
в ст. 15; защото твърде голяма е опасността да се измамим и да станем духовно 
голи (гл. 3:3). – Ида като крадец. Крадецът иде нощем, иде без да се обади, иде 
когато хората спят, иде изненадейно в къща, която е затворена, за да не може да 
влезе в нея. “И тъй, бъдете будни, защото не знаете денят ни часът, в който 
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Човешкият Син ще дойде” (Мт. 25:13; Лк. 12:39). Блажен, който бди за идването 
Му, като стои нащрек против измама и съблазни от заблуждение, и като е бодро 
верен на Християнския живот. Няма, обаче, никакво блаженство да постигнем със 
суетни усилия да тълкуваме съмнителни числа, за да узнаем времето на идването 
Му, защото изрично ни се казва, че това не ни е дадено да знаем (Мк. 13:32; Д.А. 
1:7). – Армагедон на Еврейски ще рече “Планина на Мегидо”, на близо, до която 
Ханаанските царе бяха победени от Девора и Варак (Съд. 5:19), и където Фараон 
Нехао поразил и убил Йосия (4Цар. 23:29; 2Лет. 35:22). Името загатва за някое 
място на бой и клане, и е добър символ за велика борба на духовни сили, която не 
се ограничава само в едно място, но се простира по цял свят. Властите на този свят, 
предвождани от адските власти (ст. 14), правят всичко, което могат; но те напразно 
се борят против Този, Който предвожда небесните сонмища и спомага на истината 
и спасението. Срав. с гл. 19:11-21, където свършването на борбата се описва по-
напълно. 

Ст. 17-21. Седмата чаша остава да се излее за разрушението на Вавилон като 
следствие, или, по-вероятно, като едновременно събитие на боят на последният 
голям ден, в който Бог славно ще прояви властта Си над враговете Си. Редът, по 
който се споменават изливанията на чашите не значи без друго временен ред на 
съдбите. След разрушението на Вавилон, ние пак имаме борба и клане, което се 
вижда да принадлежи на решителната борба на “големият онзи ден на Бога 
Вседържителя”, която се означава с шестата чаша. Разрушението на Вавилон, което 
е предмет на видението на седмата чаша, се описва особенно в гл. 18; а гл. 17 се 
вмята помежду, за да представи със символи значението на Вавилон, и причините 
на неговото наказание. – Върху417 въздуха. Началникът на царството на звярът се 
нарича “Князът на въздушната власт” (Еф. 2:2). Това наказание е, прочее, за всички 
които имат връзка с царството на злото. – Сбъдна се418, т.е., сега ще се види 
изпълнението на целият Божий план. На съдба. Срав. с гл. 15:1, 10:7. Светкавиците 
и гласовете и гръмотевиците и землетресението са белези на големи нравственни и 
политически сътресения. Те са били видени при свършването на предишните 
видения (гл. 6:12-14, 8:5, 11:19). Тука, обаче, с тях започва видението на падането 
на Вавилон. – Великият град, - който изведнъж след това се нарича “великия 
Вавилон”. Той означава столицата на световната власт, където се намира 
“престолът на звярът” (ст. 10). Виж. бел. на гл. 11:8, 14:8, 17:18, 18:10,16,18,21. 
Земетресението, което е разтърсване на царството на злото (Евр. 12:26-29), 
довършва съкрушението, което е било предизвестено от по-предишни наказания. 
Трите зли духове се опитали да съединят всички власти в едно велико нападение 
(ст. 14); но няма естественна връзка между тези, които са свързани само с омраза 
към доброто. Срав. с гл. 17:16. Великото сътресение разпръсва на парчета 
съединението им; столичният град се разделя на три части; други градове на 
народите падат; планини и острови изчезват, сир., всичко което се вижда да е най-
трайно и твърдо се изгубва; и, понеже Бог си напомня за Вавилон, и му дава това, 
което заслужава, мъките които хората страдат са като мъките под шестата тръбна 
съдба (гл. 9:18-21), и действието върху нравственното им състояние е същото. 
Действието на земетресението в гл. 11:13 било различно. За някои хора съдбите, 
                                                           
417 Цгр. “на” 
418 Цгр. “свърши се” 
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както словото на евангелието, са ухание от живот за живот; а за други някои те са 
ухание от смърт за смърт (2Кор. 2:15,16). – Едър град419. Срав. с Из. 9:23-26; И.Н. 
10:1-11. 

 
-------------------------------------------------- 

 
 

В следващото видение се явява ангел, който тълкува и разяснява на Йоан по-
подробно загатванията, които са били направени с общи думи (гл. 14:8, 16:19) за 
Вавилон като столица на държавата на звярът. Под образът на блудница той се 
вижда облечен бляскаво, опиянен със силата и жестокостта си, подкрепен от 
звярът, и враждебен на владичеството на праведният Цар, но осъден да падне 
посред удивлението и плачовете на света и радостта на светиите. 

Ст. 1,2. Блудница, която седи на много420 води. Петият стих показва кой е 
блудницата. Стих 15, разяснява изречението “многото води”. “Която седи” значи, 
“която се крепи от тях”. Характерът на жената е не само твърде нечестив, но и 
твърде очарователен. Тя привлича и очарова земните правителства и народи, тъй 
щото те се свождат с нея в духовно блудство, т.е., в идолопоклонство и гнусотиите 
му (Ер. 51:7). 

Ст. 3,4. Видението се променя от видение на безгранично бурно море на 
човешки страсти и живот във видение на пустиня, където една жена (без съмнение 
същата с онази в ст. 1, макар и да се нарича тука просто “жена”), се вижда, че седи 
на звяр. Жената облечена със слънцето в гл. 12, побягва в пустиня, но нейното 
избягване било в място определено за безопасност. Тука пустинята трябва да има 
друго значение. Макар, че седи на много води или народи, и макар, че е извънредно 
богата и бляскава, и тази жена е в пустиня, т.е., пуста, сиромашка, и окаяна страна. 
Това е поне изразителен белег на положението, до което тя най-после достига, и 
където тя закарва всички съучастници в греховете й. Едно от Исаевите 
предсказания за буквалният Вавилон носи заглавие: “Пророчество за пустинята на 
морето” (Ис. 21:1,9). Звярът е подобен на звярът в гл. 13:1, и без съмнение е 
същият, и се представя, че е излязъл от морето, или многото води, на които жената 
седи (ст. 1,15), и е дошъл на земята посред пустинята. – Богохулни имена, - 
безбожни, нечестиви притезания за достойнство и власт, които принадлежат само 
на Бога. В гл. 13:1, богохулните имена са само на главите; тука те покриват цялото 
тяло. Жената язди звярът като че е негова господарка, и го употребява з своите си 
цели. Премяната и драгоценностите й са прилични за една блудница царица. 

Ст. 5,6. Въпрос е дали думата “тайна” е част от надписа на челото й. Било, 
че го разберем че е, или го вземем за Йоановото тълкувание на надписът, 
значението е също. Жената е олицетворение на властта, която се представлява под 
символа на великия Вавилон, на който нравствените характеристики са неизказано 
гнусни и мръсни. Виж. 2Сол. 2:7 – “тайната на беззаконието”, което Павел казва, 
“действа вече”. Тя се показва непредрешена, не само като разпусната блудница, но 
и като майка, или началница, или предводителка и прародителка на блудници и 

                                                           
419 Цгр. “град голям” 
420 Цгр. “многото” 

 357



всякакви въображаеми гнусотии. Тя е опоена с кръвта на светиите и мъчениците на 
Исуса, когото тя свирепо гони. 

Всички тълкуватели, стари и нови, са съгласни, че думите на ангела в ст. 9 и 
18, доказват, че блудницата Вавилон е Рим. Блудницата е град; едновремешния 
Вавилон е живял пак в Рим; жената е Рим, началникът на всичките земи и народи. 

Йоан видял в жената Рим, както Рим се е показвал в него време, подобие на 
стария Вавилон, на Тир, и на Ниневия, за “блудствата”, за които говорили 
пророците (Ез. 23:17; Н-м 3:4; Ис. 23:15-17). Златната чаша в ръката й била пълна с 
“гнусотиите” на езичниците, описани напълно в Стария Завет. Ср. с Вт. 18:9, 20:18; 
3Цар. 11:5,7; 4Цар. 23:13; Мт. 24:15. Придаванието на името “Майка на 
Гнусотиите” на поганския рим е наверно природно. Но както пророците говорят за 
блудничеството на езически царства или власти, те също така приспособяваттози 
образ на говорене и на греховете на Божиите древни видими люде. Църквата по 
чистота и святост се уподобява на девица (Ис. 37:22; 2Кор. 11:2); и когато тя е 
верна на заветните си обещания, тя е почтена и възлюбена съпруга, и има Господа, 
своя изкупител за съпруг (Ис. 54:1-6). Христос нарича себе си, и Йоан Кръстител го 
нарича, младоженец (Мт. 9:15; Йн. 3:29). Брачното отношение означава 
отношението му към истинната му църква (Еф. 5:25-32). Светиите са задружно 
непорочната и чиста съпруга на Агнето (2Кор. 11:2; Отк. 19:7,8). Но отстъпване от 
пътя на истината и на длъжността на Божиите видими люде се уподобява от 
пророци на неверността на съпруга към брачния й съюз. “Как верният град стана 
блудница!” (Ис. 1:21). Едно време, правда е обитавала в него; но сега той е станал 
жилице на убийци и на делатели на всякакъв вид беззакония (ст. 21-23). За това той 
е сега блудница. Този образ на говорене се изказва най-пълно в пророчествата, а 
най-вече в Еремия и Езикил (Ер. 2:20-25, 3:1-3,6-11,20, 18:13; Ез. гл. 16 и 23. Срав. 
и с мт. 12:29, 16:4; Мк. 8:38; Отк. 2:21). 

Не трябва, прочее, да ограничим тълкуванието на символа на жената само в 
идолопоклоническите времена; защото до когато духът на гонение, лъжа, и порок 
преобладава, в който град, страна, или църква и да е, той е мерзост пред очите на 
Бога, и го кара справедливо да се гневи, и рано или късно ще привлече ужасното му 
осъждение. 

Ст. 7,8. Ангелът разяснява тайното значение на видението. Той 
отъждествява звярът със звярът в гл. 13:1. В нея глава звярът е бил ранен смъртно в 
една от главите си; но оздравял и не умрял. Тука се казва, че “беше, и няма го”, т.е., 
че е приел смъртната си рана. Умрелият и възкръснал Господ е ранил смъртно 
враждебната власт, както и свалил Сатана (гл. 12:9), и съкрушил този, който имал 
държавата на смъртта (Евр. 2:14). С победата на Христа, звярът е убит, или както 
ангелът казва, “няма го”; но той ще възстане като “от бездната”, и ще има още 
власт за няколко време. Но той пак ще върви към погибел. Той не може да избегне 
от съдбата си. При все това, хора които нямат духовно просвещение се мамят, и се 
чудят и слугуват на звярът. Виж. бел. на гл. 13:3-8. 

Ст. 9-11. Виж. бел. на гл. 13:18. Ангелът разяснява главите на звярът по два 
начина. Първо, относно жената, те представляват седемте планини на които тя 
седи, т.е., седемте хълма, на които Рим бил съграден. На стари царски монети Рим е 
представен в образ на жена, която седи на седем хълма. Второ, относно звярът, 
главите представляват царе или царства. Срав. с Дан. 7:17,18,23,24,27, 8:21,22. От 
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тях петте са се изминали, единият стоял, когато тази книга била писана, а седмият 
не бил още дощъл, и когато дойдел щял да постои малко време. 

Повечето тълкуватели са разбрали “седем царе” в ст. 10, че означава 
първите седем имтератори в Рим. Тези, които мислят, че виденията в Откровението 
са били дадени във времето на Нерон броят за “петте, които паднали”, Юлий Кесар, 
Август, Тиверий, Калигула, и Клавдий; Нерон за шестият, който е; а Галба за 
седмият, чието царуване щяло да трае за късо време (и наистина Галбовото 
царуване траяло само седем месеца). Други пък, които мислят, че Йоан е бил 
заточен в Патмос във времето на Веспасиан или Домициан, считат Август за пръв 
Император, и не броят никак някои от по-кратките царувания. Но ние видяхме (стр. 
448-450), че повечето от старите писатели решително казват, че Откровението е 
било писано в дните на Домициан, или около година 96 след Р.Х.; и никакво броене 
на Римските императори не може справедливо да изкара Домициян шести. 
Светоний, съвременен Римски писател, който написал житията на императорите от 
Юлий Кесар до Домициан, счита Домициян за дванадесети. 

Други пък, за да направят шестата глава да представлява власт, която е 
съществувала във времето, когато виденията на Откровението са били видени, 
считат звярът, че представлява ред от гонителни власти, и тълкуват първата глава 
да означава Египет във времето на Мойсей, втората – Асирия, третата – Вавилон, 
четвъртата – Мидияно-Персийската държава, петата – владичеството на 
Александър Велики, и шестата – Римската държава, която съществувала във 
времето на Йоан. Но това ни се вижда да е произволно. Мидяно-Персийските царе 
в много отношения гледаха с добро око на евреите, а същото е сторил и 
Александър. Те не са били наверно забележителни като гонители на Божиите люде. 
Освен това, в Откровението не се загатва никъде, че звярът, който Йоан видял във 
видение, или някоя от главите му, е била назначена да представлява някоя от тези 
древни държави. 

Голямото болшинство от най-добрите стари и нови тълкуватели считат 
звярът за представител на Римската държава както е съществувала във времето на 
апостол Йоан, когато владяла (същественно) цял свят. Така, например, повелението 
на Август за преброяване на населението около времето на рождението на нашия 
Спасител (Лк. 2:1), било “да се напише всичка вселена”. Тази власт, в разни 
времена през първите векове на църквата, зле гонила Христовите последователи, и 
се мъчила да изкорени Християнството. И главната цел на Откровението била да 
утеши страдащите вярващи в Исуса, и да ги увери, че Бог управлява всичко, и че 
даже най-жестоките им страдания ще спомогнат за преуспяване на царството и 
славата му. 

Ние видяхме по-горе, че тълкуванието, че главите на звярът означават един 
след друг императори е несъвместимо с датата, която съобразно с най-доброто 
древно свидетелство, отдаваме на Откровението; и така също неприемливо е 
считането на Римската държава за една от главите на звяра. Също такава ни се 
представя и идеята на неколцина тълкуватели, които мислят, че главите 
представляват разните видове правителства, които преобладавали едно след друго 
в Рим, именно, Царе, Консули, Триумвири, Декемвири, Диктатори, Сенат, и пр. 
Нищо такова не е било казано, което би могло да задоволи въобще умът на 
тълкуватели или читатели. 
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Въобще, макар, че в ст. 9 писателят се вижда да загатва, че мъдрият читател 
в него време би могъл лесно да разбере какво иска да каже с тези стихове, ние 
стигаме до заключение, че това трябва да остане мрачно за днешните читатели, 
освен дето се уверяваме въобще, че колкото властите на злото и да се виждат, че се 
съвзимат след поражение, те са осъдени най-после съвършенно да загинат. 

Ст. 12-14. Даниил видял десет рога на четвъртия си звяр, които ангелът 
разяснил, че означават десет царе или царства (Дан. 7:24). Дали същите е видял и 
Йоан е въпрос, който принадлежи на Тълкуванието на Даниил, а не на 
Тълкуванието на Откровението. Тука те представляват царства, които във времето, 
когато Йоан писал не били се още появили. Нищо не ни показва колко рано те са 
щели да “приемат властта си”, или да станат отделни царства (като едновременни, а 
не едно след друго). Някои мислят, че те са били разните политически власти, на 
които Западно-Римската държава се разделила след като Готите превзели Рим. 
Разни писатели разно тълкуват числото десет. Други го считат, че е пророчество, 
което не се е още изпълнило, и мислят, че в десет Европейски царства или 
правителства то остава още да се изпълни. Мнозина прочути тълкуватели казват, че 
няма нужда да се търсят десет такива царства, но можем твърде добре да вземем 
числото в символично значение, че означава всички, колкото и да се действително. 
Виж. Въведение, за Числото Десет, стр. 445. Макар и да са разпокъсани, царствата 
са единомислени със звярът, стават му съюзници и поддържатели, и задружно със 
звярът, се бият с Агнето и верните Му последователи. Идеята за всемирна държава 
изчезва, а духът и началото на проста земност остава; и тези политически 
учреждения се противят на и гонят духовния живот, за който Агнето се бори. Това 
може да се продължи кой знае за колко време, защото изречението “един час” може 
да значи, не твърде кратко време както ние обикновенно броим, но както и други 
означения на кратковременност в тази книга, период кратък в сравнение с цялото 
време, през което тези видения се простират. Виж. бел. на гл. 1:1-3, 22:10,12,20. 
Думата “час”, както и думата “ден”, често се употребява да означи определено 
време, без да се гледа на действителната му дължина; и за това често се превежда 
“време”, както в Йн. 4:21,23 – “Иде час, и пр.”;и в 1Йн. 2:18 – “Деца, последно 
време е” (буквално, “последен час”). В тези два случая думата час обема целият 
период на Християнската наредба. Срав. с Отк. 3:10; Йн. 5:25,28,35. – Агнето ще 
надвие в борбата със звярът и роговете чрез Божия сила, посредством съдействието 
на верните си последователи. 

Ст. 15. Същият образ се среща в Ис. 8:7 и Дан. 7:2. Звярът и блудницата 
черпат властта си от людете на много народи. Това славолюбие, което е без начала 
употребява народните заблуждения като средство за постигане на целта си. 

Ст. 16,17. Това е твърде забележително променение. Блудницата яздила и 
управлявала звярът, и той й служил; но сега звярът се обръща против блудницата, и 
роговете се мъчат да я погубят. Те я възненавиждат, ограбват я, изпояждат й 
плътта, и я изгарят с огън. 

Някои тълкуватели считат това пророчество да се е изпълнило в 
последователните нашествия на Готите, Хуните, и Вандалите, които в четвъртото и 
петото столетия нападнали Рим, няколко пъти го превзимали и плячкосвали, и 
изгорили голяма част от него, до като най-сетне в год. 476 след Р.Х., Западната 
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Империя се съвършенно съкрушила. Други, обаче, мислят че тези предсказания не 
са се още сбъднали, но че ще се сбъднат. 

Ст. 18. Този стих точно означава жената видяна във видение, както се 
описва в ст. 1-6. Тя е Рим, столица на този, който царува над земните царе, 
идолопоклонническия град, развращаващ народите, и опоен с кръвта на верните 
Исусови последователи. Описанието не може да се приспособи на никой друг град 
или власт. 

 
------------------------------------------------- 

 
Като се разяснила тайната на блудницата и връзката й със звяра, ново 

откровение се дава за съкрушението й. То ще стане по чудесно поразителен начин. 
Действително видение на разрушението не се дава; но се описва от четирите дейци, 
които се употребяват да го провъзгласят, именно, славен ангел, който слиза от 
небето (ст. 1-3), глас от небето, който живо описва обстоятелствата и действието 
върху зрителите (ст. 4-20), символично действие от друг един ангел, който 
представя неизлечимостта на разрушението (ст. 21-24), и най-после, хорът на 
небесното множество, което се радва за падането му (гл. 19:1-4). Изображението не 
е вече изображение на жена блудница, но на големия град, с който жената се е 
отъждествявала (гл. 17:1-5,18). 

Ст. 1. Ангел, - различен от ангела в гл. 17:1. Славата му била небесна, в 
поразително сравнение с лъжливия и привременен блясък на земно величие (гл. 
17:4). 

Ст. 2. Както често бива в пророчествата, миналото време се употребява да 
изрази, че едно нещо наверно ще се случи. – Бесовете. Това отговаря на думата 
демони в превода на Седемдесетте в Ис. 34:14, което място е очевидно първообраз 
на това. Срав. Ис. 13:21,22 и Ер. 50:39, с това описание. Картината е картина на 
съвършено опустошение, като това което постигнало стария Вавилон. Вярвало се, 
че бесовете живеят в пусти места (Лк. 11:24). Невидими зли духове и “зверове на 
пустинята” – всички нечисти и отвратителни твари – са сега пригодни жители на 
развалените палати и разрушените “приятни градини”, където по-преди всякакви 
омразни похоти са върлували свободно и живяли постоянно. 

Ст. 3. Виж. бел. на гл. 14:8. Опоението, което блудницата Вавилон е 
докарала на народите и правителствата чрез отровното вино на духовните й 
блудства сега се ужасно отмъщава. 

Ст. 4,5. Друг глас, - глас на друг и невидим ангел, който говори в името на 
Бога. Бог има люде в градът на блудницата, които са наистина негови. Гласът на 
Божията любов ги предупреждава, както Бог чрез Еремия предупредил 
благочестивите Израилтяни да бягат от буквалния Вавилон във времето на неговата 
повидимому най-голяма сила и блясък, когато, обаче, и надлежавало страшното му 
падение (Ер. 50:8, 51:6,45). Те трябва да бягат като Лот от Содом, и като помнят 
Лотовата жена (Лк. 17:32), да не би като останат да се съблазнят и вземат участие в 
греховете му, и загинат в разрушението му. Греховете му са като голяма грамада, 
или като Вавилонския стълп421 (Бит. 11:3-9). Бог може през дълги векове да бъде 

                                                           
421 или “Вавилонската кула” – бел. ред. 
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дълготърпелив, щото да ни се стори, че е забравил; но времето дохожда, когато се 
явява, че той помни грехът. 

Ст. 6-8. Това се казва за изпълнението на Божията правда. Виновникът ще 
приеме това, което му се пада по делата му. Законът, който свързва наказание с 
грях, за който грешникът не се е разкаял, и който не е опростен от Божията милост, 
е също така сигурен и непроменим както който и да е естествен закон. И този закон 
мери наказанието точно според това, което грехът заслужава. – Двойно. Срав. с Пс. 
79:12, 137:8; Ис. 40:2; Ер. 16:18, 17:18. Думата двойно се вижда да се употребява, за 
да означи “пълнота”, “съвършенност” или “два пъти повече от обикновенно”. В ст. 
6, възнаграждението се вижда, че ще бъде двойно според престъплението; но в ст. 
7, се вижда, че то ще бъде наравно. – Седя като царица, т.е., градът като жена 
казва това: “Аз не съм вдовица, и никога не ще видя скръб, защото световната 
власт е мой съпруг и поддържател”. Горда, надменна, и самохвална, тя не се бои от 
променение; но много по-страшни наказания от наказанията, с които буквалния 
Вавилон и Тир са били застрашавани (виж. Ис. 47:9; Ез. гл. 27 и 28), изненадейно 
ще се струпат върху тайнственния Вавилон. 

Ст. 9,10. Земни владетели, които са влизали в съюз с нея в духовно блудство 
и сладострастни похоти се боят и треперят и плачат, когато виждат, че тя се 
разрушава от сила толкова голяма щото те не могат да й противостоят. 

Ст. 11-19. Това описание прилича на описанието на Тир в Ез. гл. 27. Едно 
живо въображение така очертава скръбта на тези, чиито светски печалби загиват 
във великото предсказано съкрушение. Рим никога не е бил търговски град като 
Тир; но той бил голям търговски център във времето на политическото си 
могъщество. Гибон в своята история говори напространно с разпален език за 
неговото богатство, великолепие, разкошност, и сладострастие. Но опустошението 
му е ужасно и съвършенно; и тези които са спомагали за богатството и 
великолепието му падат в най-дълбоко притеснение. – И телеса и души човешки 
(Цгр.)422, т.е., роби. Това е било най-последна степен на нечестие, че не само телата, 
но и душите на хората били поробени в този блуднически град. – Душата ти. Това 
се казва за градът. – Корабоначалник, - всички, които са носели тези разкошни 
работи от далечни места. – В един час. Виж. бел. на края на главата. 

Ст. 20. Това възмездие дава случай на справедлива радост на небето и на 
земята. Чрез него Бог отмъстява за светиите си, които са пострадали; и чрез него 
царството Му придобива почет и сила. 

Ст. 21. Този впечатлителен символ се употребява в Ер. 51:63,64, относно 
буквалният Вавилон. Той означава непоправимо падание. Силата на ангела се 
споменава, за да покаже величието на това, което става. 

Ст. 22,23. Значението на символа тука се излага в поетическото 
употребление на твърде преносен език. 

Ст. 24. Всичката кръв на пророци и стари мъченици се намерила в 
блудническия град, защото неговите гонения на Божиите истинни чада са 
потвърдили и надминали всички по-предишни гонения. Срав. с Мт. 23:29-36. 

В тази глава всичко е жива картина; езикът е символичен, а не буквален. 
Целта й е да опише характера на властта, която е представена като блуднически 
                                                           
422 В РИ: “и роби и човешки души”, в Цгр края на ст. 13 е: “…. и пшеница, и добитъци, и овци, и 
коне, и колесници, и телеса и души човешки” 
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град, който се казва Вавилон, и съдбата, която щяла да го сполети. Тази съдба е 
ненадейно и съвършенно разрушение. Повидимому, то е внезапно, “в един ден”, “ в 
един час” (ст. 8,10,17,19). Но разрушението на някоя лъжлива система или 
гонителска власт не става със съкрушение от физическа сила както съкрушението, 
което съкрушава някой буквален град. Даже буквалният Вавилон и Тир, чието 
разрушение по този начин Еремия и Езекил били предсказали (Ер. 51:63,64; Ез. гл. 
26 и 27), не са изчезнали изведнъж. Първият удар бил нанесен на Вавилон от Кир 
внезапно; но той се съвзел и бил голям град за 200 години до времето на 
Авександър Велики, и после полека отпаднал през други векове докато загинал 
съвсем. Така и Тир паднал пред оръжието на Навуходоносор наскоро след 
пророчествата на Езекил; но той се съвзел от това велико злощастие и се 
наслаждавал почти 200 години на търговско благоденствие, докато оръжието на 
Александър му нанесло поразителен удар.  Даже и след това събитие, векове са 
изминали преди опустошението му да стане такова, каквото е било от тогава насам. 
Потъването в морската дълбочина като воденичен камък трябва да се счита за 
поетическо представление на това, което става сравнително бързо, и един час или 
ден – за поетическо означение на време, което може да трае дълъг период. 

 
---------------------------------------------------- 

 
 
Времето наближава за свършването на великата борба. След разрушението 

на тайнствения Вавилон ни се представя величественна песен от благодарение на 
небето заради това разрушение; и тогава се описва бракосъчетанието на 
Младоженецът, началникът на Църквата, с истинната си Невеста, очистената 
Църква. 

Ст. 1-3. На небето има радост поради Божиите наказания на земята, защото 
чрез тях доброто тържествува над злото. Те показват, че Бог е праведен и благ. 

Ст. 4-6. Виж. бел. на гл. 4:4,6-11, 5:6-14. 
Ст. 7. Благодарението за разрушението на блудницата сега се превръща в 

песен на хвала и радост за надлежащото проявление, че Господарят е едно с 
истинната Невеста в съчетание от любов и щастие, на което съчетание най-
честитата женитба е несъвършен образ. Виж. Еф. 5:23-25 и бел. Срав. с Мт. 22:2-10, 
25:1-10; Пс. 45; 2Кор. 11:2. 

Ст. 8. Този стих не е част от песента; тя завършва със ст. 7. Йоан разяснява, 
че приготовлението на Невестата е украсяването й с бляскавото облекло и 
драгоценности на правда, - тази святост, която се доставя на святият като негово 
душевно притежание, във връзка с Христовата правда, чрез която той се оправдава 
и спасява. Срав. с Фил. 3:8-10; Тит. 2:11-14, 3:4-7. Тука особено се загатва за 
чистотата и верността, по която истинната Невеста се отличава от блудницата, 
чието съкрушение е било току-що възпято. 

Ст. 9,10. Тука този, който говори е без съмнение ангелът в гл. 17:1. Гостите, 
които се прогласяват за блаженни са лицата, които всички заедно образуват 
Църквата, която е Невестата. Изображението е разнообразно, за да се даде пълнота 
и сила на истинни, които никакви белези не могат достатъчно да изразят. Нека 
всеки читател се попита: “Ще бъда ли и аз един от блаженните на брачната вечеря 
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на Агнето?” (Мт. 22:11-14). Подбуждението да се поклони някой на едно такова 
славно същество, което му донася такава добра вест е естественно; но отказването 
тука и в гл. 22:9, да приеме такова поклонение показва, че никое създание, колкото 
възвишено и да е, не може по право да се обожава. Ангелите са съслужители с нас 
в Божието царство, и служители или помощници на светиите (Евр. 1:14). 

Ст. 11. Верен и Истинен. Ездачът на белия кон е същия, който в гл. 3:14, се 
нарича “Свидетелят верен и истинен”, именно, Господ Исус Христос, който в ст. 13 
на тази глава се нарича “Слово Божие”. Той е представен като войник и победител. 
Но победата му е победа на истината. Мечът му е словото му, “който излиза от 
устата му” (гл. 1:16). 

Ст. 12. Очите Му бяха огнен пламък423, и пр. Срав. с гл. 1:14-16. 
Ст. 13. Ако казаното тука се употребява в смисъла на казаното в Ис. 63:2, 

кръвта е кръв на закланите му врагове. Възможно е, но не е вероятно, че тука се 
загатва и за неговата кръв, проляна за изкупление на човеците. – Божието слово, - 
както в Йн. 1:1-18. Слово е това, чрез което невидимото същество се показва. Ние 
виждаме и знаем Бога защото Христос Го е показал. 

Ст. 14. Макар, че борбата, която се представя тука като че е на небето, е 
действително борба на земята, всичките небесни сили поддържат славният си 
Предводител да продължава тази борба. Войските, които го следват обемат ангели, 
и прославени светии, и всички невидими действуващи сили за добро; те са добрите 
и чистите, където и да се намират. 

Ст. 15. Меч424. Виж. бел. на гл. 1:16, 2:12,16. Срав. с Ис. 11:4; 2Сол. 2:8; Евр. 
4:12. “Железният жезъл” е за разбунтуваните и тези, които ненавиждат доброто, 
както в Пс. 2:9. Само Божият Месия може да тъпче (както в Ис. 63:3) “жлебът на 
виното на яростта и на гневът на Бога” против непоправимите врагове на доброто. 

Ст. 16. Виж. гл. 17:14. Надписът е толкова ясен, че всички го виждат и четат. 
Ст. 17,18. Символът е извънредно величествен. Като стои в слънцето, 

ангелът се чува и вижда от всички творения. Великата Божия вечеря, на която той 
поканва всички, които ядът човешка плът, е погиването на враговете му, които 
излизат да се бият против царството на Бога и Христа. Срав. с Ез. 39:17-20, за 
подобни изречения. 

Ст. 19-21. Звярът, - същ със звярът в гл. 13:1 и 17:3-17. Другата власт, която 
се споменава се вижда да е еднаква с втория звяр в гл. 13:11-18. Виж. бел. на гл. 
16:13. – Бяха хвърлени живи. Това изречение показва, че борбите им ще се 
продължават до минутата на погиването им, и че наказанието им ще бъде вечно и 
страшно. Изображението се отнася за системи или власти, а не за лица; но на други 
места (гл. 20:15, 21:8), лица които те водят към погибел налитат на същата съдба. 
Този език е преносен, но ни учи, че наказанието за грях е ужасно. При все това, има 
приготвено спасение за всички, които искат да го приемат. На всеки, който се 
покае от грях, повярва в Спасителя, и напусне греха си се обещава вечен живот. 
Така е проповядвал Христос; така са проповядвали и всичките му апостоли. Виж. 
Мт. 1:15; Д.А. 16:31. – Огненото езеро, което гори с жупел. Тука за първи път се 
говори така за мястото на наказание. Образът вероятно се основава на разказът за 
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разрушението на Содом. Виж. Бит. 19:24,28; Вт. 29:23; Ис. 13:19. Срав. с Мт. 25:41; 
Мк. 9:43; Ис. 66:24; Лк. 16:23,24.  

 
---------------------------------------------------- 

 
 
Земните власти, които се били опълчили против Христовото царство са 

съвършенно съкрушени; и след това Бог се разправя с големият духовен враг, 
чиито оръдия тези власти са били. Той се хвърля в бездната, където се пази хиляда 
години, за да не прави повреда на земята. Исусовите мъченици, на които душите 
Йоан бил видял под олтаря (гл. 6:9-11), и всички, които като тях по-късно са 
пострадали за него, и всички, които останали верни и отхвърлили притезанията на 
“звярът” и “поклонение на образа му”, той сега ги вижда да се възнасят в радостта 
и славата на нов живот с Христа, който живот се представлява, че е живот на 
съдружие с него на престоли съдебни и владетелски през хилядагодишен период от 
несмутено блаженство. Други класове от умрели нямат участие в това възкресение, 
върху което се произнася особенно благословение. 

Ст. 1-3. Ангел. Той представлява властта и волята на великия Победител 
(гл. 19:11-16). Характерът на князът на злото пак се очертава с имената, които му се 
дават. Връзването му с верига, затварянето му в бездната, и запечатването на 
вратата й са най-описателен образ, който изразява немощта, до която е достигнал. – 
Хиляда години. Не можем да кажем със сигурност дали това е буквално период от 
тъкмо хиляда години, или, което е по-вероятно, е дълъг неопределен период от, 
може би, повече от десет столетия. Нищо в употребения образ не ни показва колко 
внезапно или колко постепенно може да бъде връзването в началото на този 
период, и развръзването в края му. Обстоятелствата и следствията на връзването и 
развръзването на главния враг на всичко добро се представят в това, което следва. 

Разни мнения е имало за времето, когато хилядогодието ще стане. Авгестин 
и мнозина стари писатели считат връзването на Сатана, че става чрез влиянието на 
евангелието, и че първото възкресение е възкресение на мъртви души в духовен 
живот. Имало е и такива писатели, които са мислили, че хилядата години означават 
целия период на Месианското царуване; а други са го ограничавали на хиляда 
години от рождеството Му. Когато годината 1000 след Р.Х. наближила, мнозина 
Християни се изпоплашили, като очаквали свършването на света в нея година. 
Някои, които поддържат, че хилядогодието се е изминало, смятат го да е започнало 
от основанието на Църквата в Денят на Петдесетницата; други го смятат от 
похристиянчването на Император Константин, а трети пък го смятат от други 
събития. Възраженията, обаче, против тези мнения са непреодолими. Нищо в 
историята на миналото не отговаря на затварянето на Сатана в бездната, на 
възкресението на мъчениците, на хилядагодишният период от правда и блаженство, 
и на вероотстъплението и борбата към края на периода. Ние мислим, че то не е още 
започнало, но че ще започне. Започването му може да бъде постепенно; и 
връзването на Сатана може да стане чрез влиянията, които постепенно ще обуздаят 
властта му в света. 

Ст. 4-6. Престоли. В Мт. 19:28, на апостолите се обещават съдийски 
престоли. В 1Кор. 6:2,3, такива престоли се обещават на всичките светии. Виж. и 
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Отк. 2:26-28, 3:21. Тука престолите са за мъчениците и всичките страдалци за 
Христа. – Обезглавени425. Те представляват всички, които жертвували живота си, 
и не приели да се отрекат от истината. Заедно с тях са всички, които са се показали 
верни на Христа, под каквото и да е гонение и изпитание. – На тях бе дадено да 
съдят, - не само оправдание чрез съд на праведния Бог, но и власт да съдят 
другите. Те сега “живеят и царуват с Христа”. Началата, за които мъчениците 
претъппели смърт, и които са били поддържани от всички, които верно 
противостоели на изискванията на звярът и поддържателите му (гл. 13:4-10, 14-17), 
сега царуват между човеците. Според видението, душите на мъчениците и на 
всичките Христови верни живеят пак и царуват с Христа хиляда години; а освен 
тях, другите не живеят пак до след този период. 

Тука се пораждат въпросите – Това буквално телесно възкресение ли е? И 
ще бъде ли Христос на земята в прославеното Си тяло, Комуто възкръсналите 
мъченици и други верни в прославени тела ще бъдат служители или подуправители 
в управлението на смъртно-плътните хора на земята през хиляда-годишния период? 
Или, Видението, което Йоан видял символично представление ли е на духовно 
тържество и царуване? 

Трябва да говорим с голяма скромност върху един въпрос, за който мъдри, 
учени, и добри мъже са имали разни мнения. Главните начини, по които това място 
е било разяснено от Християнски писатели са следните: 

1. Има мнозина, които очакват буквално възкресение на мъчениците, и 
буквално царуване Христово на земята. Подобни мнения са преобладавали твърде 
много още във втори век. Привържениците на това мнение  се облягат на това, 
което Старо-Заветните пророци казват, и поддържат, че това трябва да се разбере 
буквално; и те приспособяват същото начало на тълкуванието на това място тука. 

2. Някои тълкуватели, които съвършенно отхвърлят идеята, че Христос ще 
царува телом хиляда години на земята, все пак разбират казаното тук да поучава, че 
мъчениците буквално ще възкръснат; но мислят, че те ще възстанат с прославени 
духовни тела, и ще царуват и тържествуват с Господа на небето. Че “първото 
възкресение” е буквално възкресение на тялото, те го доказват от ст. 5, където е 
казано, че “други мъртви” не оживяха докато се свършат хиляда години; и на 
въпроса, Ще царуват ли завинаги с Христа? Те отговарят – Да; но хилядата години 
означават (приблизително) времето между двете възкресения. Те ще царуват 
хиляда години преди всеобщото възкресение. На доказателството от места като Йн. 
5:29, където се казва, че “всички, които са в гробовете”, дори и лоши, ще възстанат 
заедно, за да бъдат съдени в последният ден, те отговарят като посочват факта, за 
който се говори в Мт. 27:52,53, че много тела на светии възкръснали, когато нашия 
Господ възкръснал. 

3. Други пък поддържат, че както повечето представления в Откровението, 
това първо “възкресение” трябва да се разбере в преносен смисъл, не като 
възкресение от гроба, но от състояние на унижение, страдание, и охкане, както се 
изобразява в гл. 6:9-11, и че новият живот на мъчениците не се състои в 
присъединение с тялото, но в радост и възхищение поради възтържествуването на 
Христовото царство. Те се облягат на такива места като 1Сол. 3:8, “Сега сме живи 
ако стоите вие в Господа”. 
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4. Други пък, може би повечето тълкуватели, считат предреченото тук 
възкресение на мъчениците да означава, че Църквата пак ще се сдобие с духа на 
мъчениците, - дух на съвършенно посвещение на Христовото дело, - както 
дохождането на Йоан Кръстител е било изпълнение на обещанието в Мал. 3:1, 4:5, 
относно идването на пророк Илия. Такива християни, казват те, ще бъдат за слава 
на Църквата, която ще изпълни света през хилядагодишния период. Те ще бъдат в 
най-висок смисъл “царско свещенство”, за което говори Петър в 1Пет. 2:9. 

Разумният читател ще види, че има сериозни трудности с всяко едно от тези 
тълкувания. Вероятно е, че тълкувателите не ще се съгласят в мненията си докато 
пророчеството не се изпълни, и тогава явно и безспорно му се узнае значението. 

Ст. 7,8. Макар царуването на Христа чрез евангелието да се простира над 
народите, и плодовете му да са предвкусие на небето тука на земята, и големият 
враг на всяко добро да си остава затворен в тъмница, човек е все пак изпаднало 
същество, и духовното му освещение не е съвършенно. Може да предположим, че 
естественното действие на световното благосъстояние към края на хилядагодишния 
период ще бъде да произведе по-нисък дух на посвещение в сърцата на мнозина 
истинни християни, и да произведе едно поколение от неузрали християни, готови 
да се прелъстят от ухищренията на Сатана, когато той ще бъде пуснат за няколко 
време да поощри човешка гордост, славолюбие, и сладострастие. Следствието на 
това ще бъде едно велико отстъпление от истината и възбунтуване против властта 
на Христа; с други думи, ще стане нова борба като борбата описана в гл. 19. –  Гога 
и Магога. Тези имена са взети от Езекил гл. 38 и 39. В Равинските книги имената 
са били употребени да означат народите, които са щели да се повдигнат против 
Месия. Тука тези имена трябва да се разберат в преносно значение, понеже няма 
някои особенни люде, за които би могло справедливо да се каже, че са “народите в 
четирите краища на земята”. Образът е взет от историята на Израил; имената на 
варварски северни врагове на Ерусалим са първообрази за новите врагове на 
духовния Ерусалим. Зли сили, които са били възпирани през хилядогодието сега се 
впущат в необуздана жестокост, и враговете на Църквата стават многобройни 
“както пясъкът на морето”. 

Ст. 9,10. Не се знае колко време тази нова борба ще трае. Ст. 3, загатва че то 
ще бъде “за малко време”; но това се казва в сравнение с дългия хилядагодишен 
период. Всичкото описание е преносно: “опикалянето на станът на светиите и 
възлюбленият град”, означава задружно нападение на Църквата от неприятелите й, 
които са разпилени по цял свят, и въодушевени от най-върла ярост против началата 
и изискванията на Божието слово. Тази борба се прекратява чрез Божията явна 
намеса, като че с огънят от небето, който разрушил Содом (Бит. 19:24), или огънят, 
който Илия призовал от небето (4Цар. 1:9-14), или огънят, който налетял в 
пустинята върху онези, които са се съпротивили на Израилския Бог (Чис. 16:35; 
Лев. 10:1,2). – Дяволът се постигва от окончателната си ужасна съдба. Историята на 
света под настоящата наредба завършва тука. Но не знаем колко голям 
промуждутък може да има между това и онова, което се описва по-късно. Може би 
съдния ден ще последва тозчас. 

Ст. 11-15. Следващото зрелище, което се представя пред очите на Йоан е 
зрелище на последния съд за всичките човешки поколения. Изображението е 
великолепно, но значението е ясно. – Голям, - върховен и страшен по величието 

 367



си. – Бял означава неопетнена чистота. – Толкова величествен и страшен е 
изгледът на Този, който седи на престола, че всички създания тръгват да бягат от 
него; но убежище не се намира никъде. Срав. с Евр. 12:18-21; Пс. 18:7-15; Дан. 
7:9,10. Престолът е Божий престол; той е също така и престол на Агнето (гл. 22:1, 
7:17). Бог е Съдията; но Той е предал всеки съд на Сина. Цялото Божество се 
представлява от Сина в този случай. Йн. 5:22-27; Д.А. 17:31; 2Кор. 5:10; Отк. 3:21. 
– Престол, - знак на власт и сила. – Мъртвите големи и малки, - всички, които са 
някога умрели. За да могат да стоят пред престола те трябва да възстанат от смърт. 
Значението е, че те стоят пред престола в телата си. Даже морето повръща 
мъртвите тела, които са в него, смъртта дава всички, над които е владяла, ад – 
светът на мъртвите – дава душите, които са в него, за да се присъединят пак с 
телата си, така че всеки човешки род да може да се съди, всеки по делата си. Срав. 
с Мт. 25:31-46. -–Отварянето на книгите означава изваждане на яве, по всеки начин 
на записване и запаметяване, всичките дела на хората, така че да стане явна 
правдата Божия от начина, по който Бог се е обхождал с тях, когато те са живели на 
земята, и в решението Му на вечната им съдба. Макар, че характерът на всеки 
човек се показва, и той на умиране влиза във вечната си съдба, това общо 
проявление на последния съд ще стане, за да оправдае пред вселената Божията 
правда. Как ще стане това? Колко време ще трае? Къде ще бъде? Тези са въпроси, 
които е безполезно да разискваме. То ще стане по начин достоен за Бога, и чрез 
употребата на тогава притежавани сили и способности на битие, за които сега ние 
не знаем нищо. – Отварянето на “книгата на живота”, означава разкриването на 
имената, които са писани в нея, т.е., всички които ще са придобили духовен и вечен 
живот чрез Сина Божий, Подаятелят на такъв живот на души, които са умрели в 
престъпления и грехове (Еф. 2:1,5; Йн. 3:36, 6:47-58; 1Йн. 5:11,12). В гл. 21:27, 
книгата се нарича “Агневата книга на живота”. Съдията не одобрява никого, чието 
име не е записано в тая книга. Всички други се осъждат “на огненото езеро”, което 
е “втората смърт”. Огънят е ужасен белег на мъка и разрушение. Кой може да си 
представи ужасът на това осъждение? Вие, които четете тези думи, и ние които ги 
пишем, ще бъдем между тези, които ще бъдат съдени. Нашите имена записани ли 
са в “книгата на живота”? Съдът ще бъде праведен426. Никой няма да се отърве от 
него. Единствената надежда за грешниците е да се покаят сега от греховете си, и да 
се подчинят на поканите и заповедите на единствения Спасител, Който ще бъде 
ужасният Съдия в последният ден. – Христос напълно ще възтържествува за 
последователите си над смъртта и всяко зло. Със ст. 14 срав. Ис. 25:8; 1Кор. 15:26. 

 
------------------------------------------------- 

 
 
Съдът е преминал, историята на този свят е завършила. Сега дохожда ново 

видение на нескончаемото състояние на изкупената Църква. Жилището й се описва 
да е град чудесно красив и славен посред ново небе и нова земя. Физически белези 
изразяват безопасността и блаженството на жителите на този град; но явно се 
загатва, че тяхната участ е духовно възвишение, наслаждение, и занятие. Храм не 
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се вижда, защото целият град е храм на всемирно поклонение; и няма нужда от 
слънце, защото сам Бог е светлината и славата на този блажен свят. 

Ст. 1. Исая е предсказал това (Ис. 65:17, 66:32). Петър предсказва 
съвършенното разрушаване на сегашния веществен свят с огън, и възобновяването 
му в по-висок вид. Виж. бел. на 2Пет. 3:7-13. Но идеята, която е изразена тука е 
просто идея на чудесно съпоставяне между бъдещото и настоящето състояние на 
Христовите верни последователи. В предишната глава (20:11), се казва, че “от 
лицето на този, който седеше на престола побягна земята и небето, и не се намери 
място за тях”. Това изразява страхът и ужасът, който появяването на Съдията 
вдъхнало. Така и тука новото небе и новата земя са белег на новото и славно 
състояние на светиите. Как и къде това ще им се осигури не можем предварително 
да знаем наверно. – И море нямаше вече. В старо време, морето се считало 
безполезно, - пречка на сношаване427, и изменнически разрушител. В Ис. 57:20, 
морето е образ на вълнение, смущение, и опасност. От морето излязъл ужасният 
звяр (гл. 13:1). Мнозина мъртви били в морето (гл. 20:13). Промяната от 
настоящето битие ще бъде съвършенно и всемирно. Няма вече вълнения. Небето, 
земята, и морето, както се виждат в сегашното си състояние, ще се разтлеят, и 
отново ще се създадът в славно съвършенство. 

Ст. 2. Това е “горния Ерусалим”, за който Павел говори в Гал. 4:26. 
“Планината Сион, градът на живия Бог, небесния Ерусалим” (Евр. 12:22; Отк. 3:12). 
– Невеста украсена. Срав. с Отк. 19:7,8; Ис. 61:10; Ис. 45:13,14. Христос обикнал 
Църквата и си дал живота за нея, за да може да я освети и очисти, да може да я 
представи на себе си като непорочна девица, - славна Църква без никакво петно 
(2Кор. 11:2; Еф. 5:25-27). Възлюблените от Христа сега дохождат в небесния 
Ерусалим в духовно общение. Макар и да са на земята, жителството им е на небето 
(Фил. 3:20); но когато се явят с Христа в слава (Кол. 3:3,4), то ще бъде като, че 
небесния Ерусалим е слязъл на тях от Бога от небето. Тогава едната Църква от 
Христовите изкупени и верни последователи ще образува неговата невеста (ст. 9). 
Като невеста, тя е великолепно пременена: скъпоценностите й са светли и 
жилището й е славно, както всичко, което идва от Бога от небето трябва да бъде. 
Тука се описва състоянието на светиите след възкресението, което, в сравнение с 
настоящето, трябва да бъде съвършенно ново битие. Тялото пак се съединява с 
душата; но то толкова се различава от настоящето телесно устройство, и е толкова 
по-високо, че се нарича “духовно тяло” (1Кор. 15:44). Трябва му, следователно, нов 
свят в който да действува и да се развие както трябва; и това му се доставя някъде 
си. Но не трябва сега да питаме в кое от многото жилища на домът на Отца (Йн. 
14:2), това славно приготовление за обиталището на Агневата невеста ще стане. 
Изображението в тези стихове не може да се разбере буквално; но духовното му 
значение е крайно хубаво и величественно. 

Ст. 3. Силен глас, - на самия Бог, или на ангел, който е говорил вместо 
Бога. Бог ще обитава между людете си, и той ще бъде техен дял – и те негов – в по-
действителен и блажен смисъл, отколкото е бил, когато символично е обитавал с 
израилтяните в скинията и храма, и отколкото е обещал на тях. Срав. с Из. 40:38; 
3Цар. 8:10,11,27; Ез. 37:28, 43:7-9. Виж. и Лев. 26:12; Ер. 24:7; Зах. 8:8. 

Ст. 4. Всяка причина за скръб и болка ще се премахне завинаги. 
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Ст. 5. Седящият на престола е този, който е бил Съдия (гл. 20:11-13), сир., 
Бог в лицето на Сина си Исуса Христа (Йн. 5:27; Д.А. 17:31; 2Кор. 5:10). 

Ст. 6-8. Виж. бел. на гл. 1:6-8,11. – Сбъднаха се428, т.е., всичко, което е било 
отсъдено и обещано. – Обещанието, което се дава тука на Йоан е отправено към 
всички, които на този свят жаднеят за водата на живота. Тя се дава “даром”, не като 
награда за добри дела или за страдания, но по милост и благодат, “без сребро и без 
плата” (Ис. 55:1-3; Йн. 4:14, 7:37; Мт. 11:29,30; Тит. 3:5-7). – Който побеждава. 
Срав. с гл. 2:7,11,17, и пр. – Страхливите, - тези които от страх предпочитат да 
грешат нежели да пострадат за Христа. – Чародейците, - които взимат участие във 
вълшебните обреди на идолопоклонниците, или вършат подобни работи под 
Християнско име (Мал. 3:5; Ер. 27:9). – Идолопоклонниците. Виж. 1Кор. 
10:7,20,21; Еф. 5:5; Фил. 3:19. – Лъжци. Каква ужасна присъда се изрича против 
всички, които не говорят истината! Виж. гл. 20:15, 22:45. 

Ст. 10. Висоата планина била място от където Йоан можал да види славното 
слизане от небето на “светия Ерусалим”, представящ невестата на Агнето. Срав. с 
Ез. 40:2. 

Ст. 11. Никой не може с думи да опише духовната слава, която е “Божия”, 
но която сега принадлежи на чадата Божии (1Йн. 3:2). 

Ст. 12,13. Стената показва, че жителите на града са оздравени от всяка 
опасност. На портите стоят ангели, което показва, че Бог ги пази. Те са дванадесет, 
съответственно с племената на Божиите древни люде, а това показва, че всичките 
Христови избрани се намират вътре в града. Описанието е съгласно с нареждането 
на племената, когато се били настанили около скинията (Чис. 2:1-31). 

Ст. 14. Виж. Еф. 2:20. Христос е действителната основа, но в историята на 
Църквата апостолите с проповядването на Христа й положили основа, и в преносен 
смисъл станали нейна основа. 

Ст. 15. Виж. бел. на гл. 11:1. Тоягата за измерване е златна, защото всичко, 
което е свързано с описанието е скъпоценно. Тоягата е пригодена за този, който я 
употребява и за предмета, за който се употребява. Срав. с Ез. 40:3-5, 42:16. 
Измерването става, за да се покажат архитектурните съразмерности, т.е., 
съвършенството на града. 

Ст. 16. Градът бил четвъртит, и нямало нищо неправилно и несъразмерно в 
него. Дължината 12,000 стадии може да е дължината на всяка страна на града; но 
повечето тълкуватели мислят, че той имал околовръст дванадесет хиляди стадии 
(сиреч 2,220 километра), или по 555 километра от всяка страна. Някои са се 
съмнявали какво значи, че височината е била равна на дължината и широчината. 
Може Йоан да го е видял, че слиза от небето във вид на съвършен куб, нещо което 
би показвало съвършенството и цялостта му. Но всичко това е символично, а не 
буквално. 

Ст. 17. От обстоятелството, че височината на стената е само сто и 
четиридесет и четири лакти се вижда да е невъзможно самият град да е имал 
кубически образ; но, вероятно, височината му включително основите му е била 
равна на дължината му и на широчината му. Числото 144 е избрано, вероятно, 
защото е 12 пъти по 12. Срав. с гл. 7:4, 14:1. 
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Ст. 18-21. Стената въобще е от яспис, а основите, сир., долната част, която 
се вижда, се състоят от много разни скъпоценни и хубави драгоценности, така 
наредени, че да се представляват твърде великолепни на глед. Улиците и зданията 
са от чисто злато, прозрачни като стъкло, когато се осветяват от славната Божия 
светлина (ст. 23), която ги осветява. Всяка порта е от бисер, чист и лъскав, и голям 
какъвто никога не се е виждал на света. Цялото описание описва такъв краен 
блясък, какъвто въображението не може да си представи. – Безполезно ще бъде за 
читателя да описваме подробно всеки от поименуваните дванадесет камъка. 
Дванадесет драгоценни камъни са били споени на нагръдника на Еврейския 
първосвещеник (Из. 28:21, 39:14), както се казва тука, че имената на дванадесетте 
апостоли са били издълбани на дванадесетте камъни в основата (ст. 14). 

Ст. 22. В старо време Бог проявявал присъствието Си в Светая Светих в 
храма. Заради това, в гл. 3:12, 7:15, праведните се представляват като стълбове на 
Божия храм, или че живеят в небесния храм, което ще рече, че те живеят в Божие 
присъствие и гледат Божията слава. Тука из целия град Божиите раби виждат 
лицето Му (гл. 22:4): там храм няма, защото навсякъде Бог се вижда, и нему се 
отдава поклонение. Целият град е жилище на Бога и на Агнето; и всичките му 
жители са царе и свещеници в духовно поклонение и небесна служба (гл. 5:10). 

Ст. 23. Срав. с Ис. 60:19,20. Виж. бел. на ст. 11, и на гл. 5:6. Срав. Из. 33:17-
23 с Ез. 1:26-28 и Отк. 4:2,3. 

Ст. 24. Всичките спасени, броени като народи, които живеят в града и в 
неговото землище, ще бъдат благословени с тази славна светлина; и най-великите 
човеци на радо сърце ще принесат всичата си почест и всичкото си имане като 
принос на почитание и признателност към Божието величие и безкрайна любов, 
които царуват в небесния свят. 

Ст. 25. Бисерните порти са за украшение, а не за забрана, защото никой 
неприятел не може да ги нападне; и те стоят постоянно отворени, за да позволят на 
жителите да излизат и влизат с поръчки любовни до далечни светове, където 
техният Господ може да ги изпрати като пратеници на неговата милост и доброта 
(Евр. 1:14; Лк. 1:19, и пр.). Постоянен ден значи липса на всяка тъмнина и 
затруднение, и постоянно наслаждение и деятелност за тези, които нямат нужда от 
сън и почивка. 

Ст. 26. Нищо няма да липсва, което можем да си помислим, че е желателно, 
за да увеличи щастието и достолепието на жителите му. Виж. бел. на ст. 24. 

Ст. 27. Най-великата слава на града е чистотата му, - съвършенната святост, 
която отличава всички, на които имената се намират в Агневата книга на живота. 
Виж. гл. 3:5, 13:8, 20:15. Нека се труди всеки, който чете това изложение да му се 
запише името сега в тази книга! 

 
-------------------------------------------------- 

 
 

 
Ст. 1. Река с вода на живот429, и пр. Виж. Бит. 2:10. Срав. с Ез. 47:1-12; Отк. 

7:16,17. Които пият от тази вода на живота, те са безсмъртни и са най-блаженни. 
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Източникът й е божия престол, който я избликва чрез изкупителното дело на 
Агнето (Еф. 1:3-23). – Бистра като кристал. Виж. бел. на гл. 4:6. 

Ст. 2. Реката тече по широките улици; и от двете страни има дървета 
наречени “дървото на живота” поради жизнедаващото свойство на плодът им и 
даже на листата им. Този плод се ражда всеки месец, или постоянно през годината, 
и е толкова изобилен и разнообразен щото може да задоволи и угоди на всяка 
охота, и дава силно здраве на всички, които ядът от него. Това, разбира се, е символ 
на духовни благословения от най-висока степен, с които се наслаждават жителите 
на новия Рай, който е наследие на светиите. 

Ст. 3. Всички действия на греха ще се премахнат; Бог ще царува с любов в 
сърцата на всички; всички на радо сърце ще Му слугуват. Виж. бел. на гл. 7:15. 

Ст. 4. Те е бъдат постоянно пред Бога, за да Му гледат славата и да й се 
радват, и ще бъдат забележени като Негови (Пс. 16:11, 17:15; Отк. 3:12, 7:3, 14:1. 

Ст. 5. Виж. бел. на гл. 21:23,25, 1:6, 5:10, 20:6. 
Сега стигаме до заключението на книгата. Ангелът-тълкувател идва при 

Йоан да му съобщи нещо за последен път. Йоан е поразен от славата на видът му и 
от величието на всичко, което е видял и чул, така че той се покланя на ангела, но 
ангелът му забранява. Ангелът му поръчва да не скрие това, което му е било 
открито (ст. 6-11). След това, сам Исус се явява; и върволицата от откровения се 
свършва с обеанието, че Той скоро ще дойде, и с тържественно заявление на 
следствията според начина, по който хората се отнасят към словото Му. Църквата, 
чрез Йоан, се моли за идването Му; и благословение се произнася върху всички 
светии (ст. 12-21). 

Ст. 6,7. Тия думи, - всичко, което е било открито на Йоан чрез видения или 
с глас, - всичко, което се казва в тази книга. – Скоро, т.е., да се започне 
изпълнението на предсказаното. Виж. бел. на гл. 1:1-3. 

Ст. 8,9. Ангелът говорил в името на Исуса. Видът му може да е бил славен и 
страшен като видът на Исус (гл. 1:13-17). Йоан бил толкова трогнат, че може да си 
е помислил, че е Исус. Ангелът забранява на Йоан да му се кланя, и му казва, че 
той (т.е., ангелът) не може да приеме това, което принадлежи само на Бога. Никое 
създание, било ангел или свят човек, не ще възприеме религиозно поклонение. 
Виж. гл. 19:10. 

Ст. 10. Откровенията били дадени на Йоан за утеха и поучение на 
страдащите Божии чада. Заради това, не трябвало да се крият, но да се съобщят на 
църквите (гл. 1:11). Трябвало да се съобщят тозчас, защото щели незабавно да 
почнат да се изпълняват (ст. 6,7). 

Ст. 11,12. Близко трябва да се счита и времето за окончателно изпълнение. 
Характерът на човеците ще определи съдбата им, и ще си остане непроменим. 

Ст. 13. Виж. бел. на гл. 1:8,11. 
Ст. 14. Виж. бел. на ст. 2. – За да имат право430, - не по заслугата на 

покорността си и добрите си дела, но по благодат защото са излезли достойни да 
участват “в наследството на светиите във светлината” (Кол. 1:12). Много стари 
ръкописи казват “които перат одеждите си”, вместо “които изпълняват неговите 
заповеди”. Малка разлика има на Гръцки между буквите в двете фрази (“плунонтес 

                                                           
430 Цгр. “за да имат власт” 
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тас столас аутон” и “поиунтес тас ентолас ауту”); и кой да е преписвач лесно 
можал да разбърка едните с другите. Виж. гл. 7:14. 

Ст. 15. Виж. бел. на гл. 21:8,27. 
Ст. 16. Виж. гл. 1:11-18, 5:5. – “Светлата и утринна звезда”, - звезда, която 

ни предвещава вечния ден. 
Ст. 17. Духът в пророците и в църквите, и всемирната Църква, която е 

Невестата, Жена на Агнето (гл. 21:9), викат, “Ела, и бъди благословен”. 
Слушателят, който дохожда и е благословен трябва да призове и други. Всички, 
които са жадни се призовават, било че съзнават жаждата на душите си, или не знаят 
причината на окяанството си. Водата на живота се доставя на всекиго, който има 
нужда от нея. Виж. бел. на гл. 21:6. 

Ст. 18,19. Да прибави някой или отнеме нещо от словото Божие, или да му 
измени значението съзнателно, или да не му позволи да упражни връху читателя 
влиянието, което му е назначено и пригодно, е най-голям грях, който ще довлече 
наверно ужасно наказание (Пр. 30:5,6; Вт. 4:2; Ис. 8:20; Мк. 7:6-13; Кол. 2:8). 

Ст. 20. Колко тържественно утвърждение! Исус ще дойде като Съдия; и за 
нас лично това идване е много наблизо. Истинният Християнин ученик силно 
желае да се появи Христос в царството и славата си (2Тим. 4:8; Тит. 2:8,13). 

Ст. 21. Тази книга, и цялото слово Божие, завършва с благословение от 
благодат. Нека го приемем така, че да стане наше сега и за винаги! 

БЛАЖЕН, КОЙТО ПРОЧИТА, И КОИТО СЛУШАТ ДУМИТЕ НА ТОВА 
ПРОРОЧЕСТВО, И ПАЗЯТ КОЕТО Е ПИСАНО В НЕГО; ЗАЩОТО ВРЕМЕТО Е 
БЛИЗО. 

 
-------------------------------- 

 
К Р А Й. 
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