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ВЪВЕДЕНИЕ 

През Февруари 2019 г. на книжния пазар се появи книгата на Лев Огнянов 
„Мъжете и жените в светлината на библейското водачество“, издадена от 
„Нов човек“. Казано накратко, тя защитава тезата, че Бог е определил мъжа 
да има водеща роля в отношенията между половете. В тази позиция няма 
нищо необикновено – тя е добре известна и защитавана от голям брой 
християни както на други места по света, така и у нас. Нищо необикновено 
или непознато няма и в приведените аргументи – всички те са били вече 
многократно изтъквани. Това, което привлече интереса ми е фактът, че, 
доколкото знам, това е първата книга на тази тема, издадена от български 
автор.1 Това е и причината да сметна за необходимо да направя повече или 
по-малко подробен обзор на нейната аргументация. 

Необходимо е още от самото начало да кажа, че аз съм напълно несъгласен 
с изводите, до които достига авторът. Причината за това не е, че аз съм по 
някакъв начин лично засегнат от тях. Бидейки мъж, аз очевидно оставам 
извън обхвата на ограниченията, които книгата предлага. Нито пък тя 
трябва да се търси в моята позиция някакво пренебрежение към Библията. 
Аз гледам на Писанието, Стария и Новия Завет, като на Божие откровение 
и непогрешим стандарт за вярата и практиката на християните. Всъщност 
причината за моето несъгласие с Огнянов е именно това мое убеждение за 
върховната важност и верност на Писанието, които водят до 
необходимостта от неговото внимателно изучаване. Това е спор, свързан 
не с несъгласие какво е Библията, а какво казва тя. Той тръгва от 
егзегетиката и от егзегетиката трябва да бъде решен. Това е, с което ще се 
занимаваме в следващите глави. 

Последно, от начина, по който Огнянов поставя темата, аз откривам, че 
съм едновременно и съгласен, и несъгласен с него – съгласен с това, че тя е 
важна, но несъгласен за начина, по който той я формулира: 

„Обикновено хората, които искат да обсъждат въпроса за жените във 
водаческо служение, всъщност се интересуват от друг въпрос – жените 
като водачи над мъже. Но това вече предполага противопоставяне, защото 
така по-скоро се оспорва правото на мъжа да бъде водач, отколкото да се 
анализират взаимнодопълващите се функции на мъжете и жените. Така не 
се опитвам да защитавам хегемонията на мъжете, а да покажа, че всеки 
въпрос, чиято цел е преди всичко да оспори дадена позиция, предполага 
противопоставяне.“ (стр. 7). 

                                                           
1 Макар че комплементарната теза присъства в други преводни публикации. 

http://www.novchovek.com/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=1573


Лично аз намирам това за дълбоко несправедливо представяне на въпроса 
и то по три причини. 

Първо, противопоставянето, което той приписва на егалитарите2 е 
същностна част и от неговата собствена теза и всъщност се среща на всяка 
страница. Да твърди, че това е вина на другите, но не и негова е 
едновременно подвеждащо и нечестно. 

Второ, едва ли въпросът, поставен от егалитарите е „жените като водачи 
над мъже“. Много по-правилно ми се струва той да бъде формулиран като 
мъже и жени, служещи наравно според дарбите, които са им дадени от 
Светия Дух. Това е начинът, по който егалитарите виждат 
взаимодопълващата се хармония в служението на мъжете и жените. Те 
може да виждат взаимното допълване между половете по начин, различен 
от комплементарите, но това не означава, че те не „анализират 
взаимнодопълващите се функции на мъжете и жените“ – просто анализът 
им води до различни изводи. Когато има противопоставяне, то е свързано 
именно с тяхното убеждение, че комплементарите, въпреки името, което са 
избрали, всъщност не позволяват мъжете и жените да живеят по 
комплементарен, т.е. допълващ се начин. 

Трето, и което за мен е най-важно, фиксирането върху въпроса кой трябва 
да води е всъщност това, което е дълбоко погрешно в начина, по който 
темата се разглежда. 

„Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, 
господаруват над тях, и големците им властват над тях. Но между вас 
не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде 
служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на 
всичките. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но 
да служи“ (Марк 10:42–45). 

Излагането на показ на този „слон в стаята“ аз считам за една големите 
заслуги на прекрасната книга на Мишел Лий-Борневал „Neither 
Complementarian nor Egalitarian: A Kingdom Corrective to the Evangelical 
Gender Debate“ (Baker Academic, 2016). Фактът, че той е забелязван и 
отбелязван сравнително рядко, за мен е дълбоко тревожен. Разбира се, 
когато спорещите бъдат конфронтирани с това, те бързат да признаят 
верността на казаното, да обяснят, че разбират „водачеството“ като 
„слугуване“ или да посочат няколкото свои изречения, казани в тази 

                                                           
2 Понятията „комплементари” и „егалитари” (и техните производни) не са особено 
популярни у нас, но понже в чуждоезичната литература по въпроса са се наложили като 
утвърдена термнология аз се придържам към тях. 

https://www.amazon.com/Neither-Complementarian-nor-Egalitarian-Evangelical-ebook/dp/B012H10DPQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551040256&sr=8-1&keywords=neither+egalitarian+for+complementarian
https://www.amazon.com/Neither-Complementarian-nor-Egalitarian-Evangelical-ebook/dp/B012H10DPQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551040256&sr=8-1&keywords=neither+egalitarian+for+complementarian
https://www.amazon.com/Neither-Complementarian-nor-Egalitarian-Evangelical-ebook/dp/B012H10DPQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551040256&sr=8-1&keywords=neither+egalitarian+for+complementarian


връзка, безнадеждно загубени в купищата различна аргументация. Разбира 
се, не за това иде реч. Личното ми подозрение е, че ако започнем да 
говорим (и много повече да живеем на практика) по-малко за „мъжете и 
жените в светлината на библейското водачество“ и повече за „мъжете и 
жените в светлината на библейското слугуване“, може да се окажем на 
„един по-превъзходен път“ (1 Кор. 12:31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЪТВОРЕНИ ЗА РАВЕНСТВО ИЛИ ПОДЧИНЕНОСТ? 

Началните глави на книгата Битие са едни от най-важните за дискусията, 
свързана с отношенията между мъжете и жените. По думите на Лев 
Огнянов: „тук трябва да се търсят онези характерни признаци на 
идентичност и функционалност в първата брачна двойка, които очертават 
прототипите на всяко по-късно разбиране за човека и семейството“ (стр. 
11). 

Първият ключов текст безспорно е Битие 1:26–28. 

„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека 
владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над 
цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде 
човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. 
И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, 
напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над 
въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по 
земята.“ 

В него е утвърдено абсолютното равенство между половете. Мъжът и 
жената съставляват едно човечество (adam), носещо Божия образ в два 
пола. Заповедите да владеят и да се умножават са дадени и на двамата в 
еднаква степен без каквито и да е квалификации за различни роли в 
изпълнението му и без никакво основание да смятаме, че единия има 
някаква водеща функция. Нещо повече, макар да няма единство какво 
означава Божият образ в човека, едно от най-широко поддържаните 
виждания е свързано именно с владението над света като Божии регенти.3 
Ако това е вярно, то означава, че всяко поставяне на мъжа над жената в 
изпълнение на тази задача би означавало омаловажаване на Божия образ в 
нея. С други думи, този пасаж говори силно за равнопоставеност – при 
това не само онтологическа, а и функционална. 

Огнянов не отрича това. Следователно по отношение на този текст ние сме 
на едно и също мнение.Нашето съгласие обаче изглежда свършва дотук. 

Когато се придвижим към Битие 2, ние откриваме, че не е лесно да се 
хармонизира с гл. 1, тъй като на практика тя представлява едно второ и 
донякъде различно описания на сътворението. Тук е достатъчно да кажем, 

                                                           
3 В древността Антиохийската школа е стояла на тази позиция. Двама влиятелни 
съвременни богослови, които подкрепят това виждане са Ричард Хес, Равнство с и без 
невиност и Richard Middleton. The Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1. Brazos 
Press, 2005. 

https://rado76.wordpress.com/2015/10/14/hess/
https://rado76.wordpress.com/2015/10/14/hess/


че двата текста не трябва да се разглеждат като противоречиви. Глава 2 
може да пояснява гл. 1, но не трябва да ѝ противоречи. 

В Битие 2 Огнянов открива множество детайли, които според него ясно 
определят водещата роля на мъжа в семейството и в изпълнението на 
задачата да владее над света. Те включват: 

 Мъжът е сътворен преди жената. 
 „Той пръв среща своя Създател и получава от Него напътствия за 

живота си.“ (стр. 15) 
 Думата за човек „adam“ в Битие 2 се използва основно за мъжа, 

което подчертава неговата водеща роля. 
 Мъжът дава имена на животните. 
 Адам дава име на жена си. 
 Като първи в творението той става „донор“ на Ева. 
 Думите в 2:24 показват, че водачеството в брака лежи в ръцете на 

мъжа. 

Моето мнение е, че нито поотделно, нито взети заедно, тези детайли от 
второто описание на сътворението доказват комплементарната теза. 
Всъщност така, както са изказани в книгата, те представляват по-скоро 
твърдения отколкото изводи, основани на някаква сериозна текстова 
екзегетика. Когато такава бива приложена, нещата започват да изглеждат 
по коренно различен начин. За да покажем това, ще разгледаме всяко едно 
от тях. 

1. Редът на сътворението – мъжът е сътворен преди жената. Както 
авторът признава, Библията не ни казва нищо за значението на този факт 
(стр. 15). Въпреки това, то е посочено от него като нещо, което сочи към 
първенство. На практика екзегетична подкрепа за подобно твърдение не 
може да бъде приведена. За обратното обаче има основания. Например в 
разказа за сътворението животните са създадени преди хората, но този ред 
не им дава никаква власт над тях. Точно обратното – животните са изрично 
подчинени на човека. Нито пък подобно виждане е било характерно за 
древния свят. Ричард Хес4 дава пример с древния езически текст 
Атрахазис, който също говори за сътворението. В него редът е обратен на 
този в Битие – жената е създадена преди мъжа. Въпреки това в 
месопотамското общество патриархалната култура е била дори по-силно 
утвърдена отколкото в древния Израел. Очевидно древните хора не са 
виждали реда на сътворението като индикация за някаква власт. Жан 
Калвин обобщава въпроса по следния начин: 

                                                           
4 Ричар Хес, Равенство с и без невинност – 1. 

https://rado76.wordpress.com/2015/10/14/hess/


„Аргументът, че жената е подчинена, понеже е създадена втора, не 
изглежда особено силен, понеже Йоан Кръстител дошъл преди Христос и 
все пак бил много по-нискостоящ от Него.“5 

Както ще видим по-нататък, има основания да смятаме, че въвеждането на 
жената след мъжа поставя ударението на съвсем друго място. 

2. Мъжът (а не жената или двамата заедно) дава имена на животните 
(2:20), а след това и на жена си (2:23), което показва неговата власт над 
тях. Това твърдение отново се оказва уязвимо към критика. Първо, когато 
мъжът дава имена на животните, според библейския разказ жената все още 
не е била сътворена, така че е твърде съмнително в случая, действието на 
наименуване да носи със себе си идеята за упълномощаване на единия пол 
като водещ. 

Второ, въпросът за смисъла на наименованията според Библията съвсем не 
е ясен. Огнянов признава това като казва: „Какво е общото между 
позицията, даваща власт и правото на именуване е въпрос, чийто отговор е 
в ръцете на специалистите богослови.“. Все пак той веднага продължава: 
„Все пак тази връзка… е очевидна.“ И отново: „Като ѝ дава това име 
(жена), той определя нейното положение и предназначение като 
„подходящ помощник.“ (стр. 17). 

Връзката обаче съвсем не е толкова очевидна и това е изтъквано от 
мнозина богослови. Всъщност аргументът за властта на имената се 
представя в една малко по-различна форма, свързана с по-общото 
разбиране за властта на изговорените думи в древния свят. Антъни 
Тишълтън прави съкрушителна критика на подобно виждане, наричайки го 
„квази-механично или, по-лошо, магическо.“6 

Джордж Рамзи продължава по-нататък, стеснявайки обхвата на въпроса 
конкретно до имената.7 Той отбелязва, че в някои случаи даването на име 
наистина съдържа идея за власт – например когато цар дава ново име на 
свой служител (Битие 41:45; 4 Царе 23:34; 24:17). Същото може да се каже 
и за воини, които завладяват територия и ѝ дават име (Числа 32:41–2; Ис. 
Н. 19:47, ср. Съдии 18:29; 2 Царя 5:6–9). В други случаи обаче това 
очевидно не е така. В Битие 16:13 Агар дава име на Господа, но това не 
носи власт. В Бит 26:17–21 Исаак наименува кладенците, за които води 
                                                           
5 John Calvin, The Second Epistle of Paul to the Corinthians, and the Epistles of Timothy, 
Titus and Philemon (trans. T. A. Smail; Grand Rapids: Eerdmans, 1964), 217. 
6 Anthony Thiselton, “The Supposed Power of Words in the Biblical Writings,” JTS 25 
(1974): 283–99. 
7 George Ramsey, “Is Name-Giving an Act of Domination in Genesis 2:23 and Elsewhere?” 
CBQ 50 (1988): 33. 



спор, макар че в момента той отстъпва правото си над тях и по този начин 
прави точно обратното на проява на власт. 

Същата „аномалия“ се наблюдава и по-нататък при даване имена на 
децата. Според логиката на Огнянов, че по-висшият дава името, това би 
трябвало да е бащата. В Писанието обаче това по-често се прави от 
майката (Напр. в Битие 4:1 майката е тази, която дава името на Каин.), 
макар че инициативата може да дойде и от бащата (напр. Захарий за Йоан 
Кръстител). Да се каже, че това е така, понеже жената също има власт над 
децата, не е убедително – тя има власт и над животните и то като заповед 
дадена ѝ от Бога. Нито пък причината може да се търси в разбирането, че 
жената има основна отговорност за отглеждането на децата – според 
Библията мъжът има не по-малка грижа и отговорност за това.8 

С други думи, трудно е да се твърди, че актът на наименуване, 
автоматично, неизменно и очевидно носи в себе си идеята за власт. 
Контекстът на даден пасаж може да ни насочи към подобен извод. Но 
такъв не може да бъде направен от Битие 2, където в цялата глава мъжът не 
демонстрира никаква власт над животните (или жената). „По-скоро той ги 
класифицира и по този начин продължава работата, извършена през 
първите три творчески дена в гл. 1, където Бог разделя материалните 
елементи.“9 

Трето, дори да приемем, че даването на име носи в себе си някаква идея за 
власт, в Битие 2 мъжът не дава име на жената. За да разберем това, ние 
трябва да обърнем внимание на контекста на Битие 2. Основната идея на 
тази глава е свързана с липса на пълнота и завършеност. Това е загатнато 
още в бележките за липса на растителност (ст. 5) – творението все още не е 
съвършено, заявено е ясно в ст. 18 – „не е добре“ като противоположност 
на „твърде добро“ и преминава през преглеждането на животните, никое от 
които не може да бъде „подходящ помощник“. Въпросът е решен, като Бог 
взема част от човека и от нея създава ново същество, подобно на него. 
Когато го вижда той изразява своята възхита по един поетичен начин (Ст. 
23 е на практика еврейска поезия, както посочват повече от един 
коментатори).10 Освен това изразът не е уникален за началните глави на 
Битие. Всъщност той е универсален начин за изразяване на родство. 
Именно по този начин се обръща Лаван към Яков в Битие 29:14. Това 
                                                           
8
 Заслужава си да отбележим, че Рамзи изцяло поставя под въпрос връзката между 

даването име на дете и някаква проява на власт – в края на краищата най-естетсвено е  
именно родителите да дадат името. 
9 Ричард Хес. Равенство с и без невинност – 1. 
10 Напр. Richard Hess, “Equality without Innocence: Genesis 1–3,” in Discovering Biblical 
Equality, 79–95, John Walton. The Lost World of Adam and Eve: Genesis 2–3 and the Human 
Origins Debate. IVP Academic, 2015, Kevin Giles. The Genesis of Equality, Part 1. 
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означава „един от нас“ и на практика изразява равенство.11 Думите „Иш“ и 
„иша“ говорят за тяхната еднаквост „плът от плътта ми и кост от 
костите ми“, а не за даване на някакво специално име. „Това са обичайни 
думи в еврейския език за разграничаване на мъжа и жената. Нито единия 
от двата термина не е лично име. Адам нарича жена си „Ева“ едва след 
грехопадението (Битие 3:20).“12 

Ричард Хес обяснява това по следния начин: 

„За да можем напълно да оценим възнамеряваното единство между мъжа и 
жената, е важно да отбележим материалите, използвани при тяхното 
сътворение. Мъжът идва от земята. На еврейски най-често използвания 
начин за изразяване на женски род е добавяне на окончание ah. Думата за 
„мъж“ в по-голямата част от гл. 2 е ‘adam. Земята, от която мъжът е 
създаден в ст. 7 е ‘adamah. Следователно когато Бог представя жената на 
мъжа, той (мъжът) не може да използва разликата ‘adam/’adamah, понеже 
‘adamah вече е била използвана като дума, означаваща нещо друго. Вместо 
това мъжът използва две нови думи, ‘ishah за жената, и ‘ish за мъжа. По 
този начин, както мъжът (‘adam) е бил взет от земята (‘adamah) и ще се 
върне в нея (Бит. 3:19), така и жената (‘ishah) е била взета от мъжа (‘ish).“13 

Всъщност самата дума „adam“ търпи особен вид „еволюция“ в началните 
глави на Битие. В гл. 1 тя е използвана за мъжа и жената заедно в смисъл 
на човечество и по този начин е полово неутрална. В еврейския език няма 
друга дума за човечество. В гл. 2 тя се използва в смисъл на човекът (и в 
м.р.), което е съвсем удачно, понеже според разказа той е създаден първи 
от земята (ādām означава земя) и му е дадена отговорност да я обработва и 
пази. Едва в 4:25 започва да се употребява като лично име.14 Това 
наблюдение за пореден път ни показва как внимателната работа с текста 
отхвърля твърдението, че думата се използва основно за мъжа поради 
някакво предполагаемо утвърждаване на неговата водаческа роля. 

Но има и още. Джон Уолтън, работейки с еврейската дума, преведена при 
нас като „ребро“, твърди, че тя всъщност означава „страна“. Ако това е 
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 Elizabeth McCabe. Answers to unresolved questions: A closer look of Eva and Adam in 
Genesis 2-3 in Women in the Biblical World: A Survey of Old and New Testament 
Perspectives: Volume 1. University Press of America 
12 Kevin Giles. The Genesis of Equality, Part 1. 
13 Richard Hess. Evidence for Equality in Genesis 1–3. 
14 За сложния начин, по който се използват думата „адам“ в първите глави на Битие, 
виж Richard S. Hess, “Splitting the Adam: The Usage of ādām in Genesis i–v,” in Studies in 
the Pentateuch, ed. J. A. Emerton, Supplement to Vetus Testamentum 41. Leiden. Brill, 
1990),  1–15. и John Walton. The Lost World of Adam and Eve: Genesis 2–3 and the Human 
Origins Debate. IVP Academic, 2015. Proposition 6. 
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така, текстът на практика казва, че мъжът е бил разсечен на две половини, 
които след това са били отново съединени, така че да съставляват едно 
цяло – т.е. те стават „една плът“.15 Това е образност, която сочи към 
създаване на човек, подобен на първия, за равенство, а не за подчиненост. 
По-широко, текста ни представя една красива пропорционалност: Адам е 
бил взет от земята, но това не означава, че той й е подчинен. Точно 
обратното – той получава заповед да владее земята, от която е взет, макар 
че след грехопадението му е казано, че накрая ще се върне в нея (3:19). 
Жената от своя е взета от мъжа и отново се свързва с него. Нито едно двете 
неща не обозначава някаква подчиненост. Но вместо да каже, че жената се 
връща при мъжа, текстът преобръща очаквания ред и казва обратното – 
мъжът ще остави баща си и майка си, и ще се прилепи към жена си (ст. 24). 
Противно на твърдението на Огнянов, тук на практика виждаме едно 
отрицание на всякаква подчиненост. Не жената трябва да търси мъжа, за да 
бъде цялостна – и това може да е еднакво вярно, но не тук поставя 
ударението нашият текст. В общата картина на несъвършенство, 
непълнота, мъжът е този, който намира своята завършеност в жената, 
неговата нужда е снабдена. Макар жената да е взета от мъжа, мъжът трябва 
да се върне при жената. По този начин съзнателната (не)симетрия 
подчертава хармония, а не подчиненост. 

Подобно твърдение няма как да работи и поради още една причина. 
Мъжът, който „оставя“ баща си и майка си всъщност не е „висшия 
авторитет“ в случая – в едно патриархално семейство това са родителите и 
главата на рода.  Избирайки този начин на изразяване библейският автор 
със сигурност няма за цел да покаже водаческата роля на мъжа, но чудесно 
предава прехвърлянето на неговата върховна лоялност от родителите към 
съпругата.16 

Накрая, „втората част от Битие 2:23 е хиазъм (концентрична структура), в 
която думите „жена“ и „мъж“ са поставени в центъра, което предполага 
едно кореспондиращо и равно отношение между тях“.17 

Тези наблюдения отговарят и на твърденията за водачество, извеждани от 
„донорството“ на мъжа и от думите за брака в 2:24.18 

                                                           
15 Виж Walton, цит. съч. и Ричар Хес. Равенство с и без невинност – 1. 
16 виж Linda Bellville. Women Leaders and the Church: Three Crucial Questions. Baker 
Academic, 2000, 99. 
17 Хес. Равенство с и без невинност – 1. Виж още Elizabeth McCabe. Answers to 
unresolved questions: A closer look of Eva and Adam in Genesis 2-3 in Women in the 
Biblical World: A Survey of Old and New Testament Perspectives: Volume 1. University Press 
of America и J.P. Fokkelman. Narrative Art in Genesis: Specimens of Stylistic and Structural 
Analysis, 2nd ed. Biblical Seminar 12. Sheffield: JSOT, 1991, 37. 
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3. „Той (т.е. мъжът) пръв среща своя Създател и получава от Него 
напътствия за живота си“ (стр. 15). Подобно твърдение отново пропуска 
контекста на Битие 2, който изложихме по-горе. Макар Адам наистина да 
се появява първи в Едемската градина и Бог първо да се обръща към него, 
контекстът подчертава не толкова неговата власт, колкото неговата 
самотност и безпомощност. Историята достига своята кулминация, когато 
мъжът и жената стоят един до друг. И както ще видим в следващата глава, 
техните образи излизат на преден план последователно в последователните 
сцени на Битие 2–3, без мъжът да има първенство във всяка от тях.19 

4. Заслужава си да обърнем внимание и на израза „подходящ 
помощник“ (2:18). Огнянов съвсем правилно посочва, че самата дума не 
сочи към някаква неравнопоставеност.20 Въпреки това (и въпреки 
правилната екзегетика, която в случая прави), в края на краищата той все 
пак достига до извода, че „помощник” означава някой, който следва и 
подкрепя мъжа във водещата роля, която му е определена. Основание за 
това обаче самият текст не ни дава. Еврейският израз „ezer kenegdo“ 
вероятно е най-добре да се преведе като „партньор“. Може би дори самият 
текст сочи към това. Адам се нуждае от „подходящ“ помощник/партньор. 
Бог е по-висш от него. Животните са по-нисши. Единствено жената е 
равностойна и по този начин е подходяща.21 Независимо дали последното 

                                                                                                                                                                                     
18 Указанието за свързване от 2:24 „подчертава първостепенната роля на мъжа… С 
други думи, Божият ред на сътворението предопределя и реда на брачните 
взаимоотношения – мъжът остава… и се привързва.“ (стр. 16, курсивът е оригинален). 
По какъв начин го подчертава не е обяснено – вероятно Огнянов има предвид, че 
според стиха мъжът е активната страна, но не мога да съм сигурен каква е идеята, още 
по-малко пък доказателството. 
19 Виж Kevin Giles. The Genesis of Equality, Part 1. 
20

 Виж Радостин Марчев. Жената е подходящ помощник на мъжа, което означава… 
21

 виж в тази връзка анализа на думата в R. David Freedman, “Woman, A Power Equal to 
Man: Translation of Woman as a ‘Fit Helpmate’ for Man is Questioned,” BAR 1983: 56 и 
допълнителните бележки на Elizabeth McCabe. Answers to unresolved questions: A closer 
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може да се изведе от текста, идеята за равнопоставеност е ясно отразена в 
семантичния смисъл на използваните еврейски думи. 

5. Накрая, както посочва Кевин Джилс22, за разлика от редица по-стари 
книги, огромен брой съвременни библейски коментатори отричат каквато 
и да е подчиненост на жената на мъжа в библейския текст на Битие 1–2. 
Примери за това са: Brueggemann, Genesis; J. J. Scullion, Genesis: A 
Commentary for Students, Teachers and Preachers. Atlanta: John Knox, 1982; 
Hamilton, Book of Genesis; R. F. Youngblood, The Book of Genesis, 2d ed. 
Grand Rapids: Baker, 1991; M. Maher, Genesis. Wilmington: M. Glazier, 1982; 
C. Amos, The Book of Genesis. Peterborough, UK: Epworth, 2004; T. L. Brodie, 
Genesis as Dialogue. Oxford: OUP, 2001; T. Fretheim, “The Book of Genesis,” 
in NIB; R. J. Clifford and R. E. M. O’Carm, “Genesis,” in NJBC; W. S. Towner, 
Genesis. Louisville: Westminster John Knox, 2001; M. Kessler and K. Deurloo, 
A Commentary on Genesis. New York: Paulist, 2004; D. S. Briscoe. The 
Communicator’s Commentary on Genesis. Waco: Word, 1987; D. W. Cotter. 
Genesis. Collegeville: Liturgical, 2003; L. A. Turner. Genesis. Sheffield: 
Academic, 2000; J. E. Hartley. Genesis. Peabody: Hendrickson, 2000; J. 
McKeown. Genesis. Grand Rapids: Eerdmans, 2008; R. Alter. Genesis: 
Translation and Commentary. New York: W. W. Norton, 1996; B. T. Arnold. 
Genesis. Cambridge: CUP, 2009; J. Sailhamer. “Genesis,” in The Expositor’s 
Bible Commentary. ed. T. Longman and D. E. Garland; Grand Rapids: 
Zondervan, 2008. За същото виждане преди 1980 виж J. A. Skinner. Critical 
and Exegetical Commentary on Genesis. Edinburgh: T. & T. Clark, 1930; U. 
Cassuto. A Commentary on the Book of Genesis. 2 vols.; trans. I. Abrahams; 
Jerusalem: Magnes, 1961; B. Vawter. On Genesis: A New Reading. London: G. 
Chapman, 1977; R. Davidson Genesis 1–11. Cambridge: CUP, 1973; G. Von 
Rad. Genesis: A Commentary. trans. John Marks; London: SCM, 1961); E. A. 
Speiser. Genesis. AB 1. New York: Doubleday, 1969). Същото може да се 
каже и за официалното учение на Католическата църква, изразено в 
документа на папа Йоан Павел 2 от 1988, Mulieris Dignitatem: On the 
Dignity and Vocation of Women, който е изработен в сътрудничество с 
водещите католически богослови. 

След като изброява посочените по-горе точки, Лев Огнянов завършва с 
думите: „Казаното дотук откроява ясно предназначението на мъжа да бъде 
водач.“ Моето заключение обаче е точно обратното – казаното дотук 
представляват твърдения, които са лишени както от аргументация, така и 
от сериозна текстова егзегетика. В по-голямата си част те са просто 
изказани като нещо самоочевидно, което не може да бъде разбирано по 
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друг начин. Разбира се, аз не оспорвам искрената вяра на Лев Огнянов в 
истинността и убедителността на това, което той твърди. Това, което 
оспорвам е подкрепата на тези твърдения от текста на Писанието. И ако 
последното липсва, те се превръщат в идеи, които не са извлечени от 
текста, а са внесени в него отвън. С други думи техният източник са 
предварителните предубеждения, с които авторът подхожда към началните 
глави на Битие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЪЖЕТЕ, ЖЕНИТЕ И ГРЕХОПАДЕНИЕТО 

Когато преминава от 2 към 3 глави на книгата Битие, Огнянов добавя още 
няколко детайла, които според него отново сочат към водещата роля на 
мъжа. Те са: 

 След грехопадението Бог се обръща първо към Адам и от него търси 
отговорност. 

 Този ред показва последователност (първо в Градината, а след това и 
при грехопадението) в общуването на Бога с мъжа и по този начин 
подчертава неговата отговорност. 

 Горните неща говорят за свещеническата функция на мъжа в 
семейството. 

 Грехопадението реално се случва едва след като мъжът се поддава на 
увещанията на жена си. 

 Последствията от грехопадението са утвърждаване на вече 
установения от Бога ред (мъжът ще има водеща роля в 
обработването на земята, а жената ще му е подчинена) с цел да се 
ограничи греха. 

Както и при Битие 1–2, аз отново не намирам приведените аргументи за 
убедителни. 

1. Последователното обръщане на Бога първо към мъжа е твърде 
неубедително. Не само, че текстът не предлага подобно обяснение – 
всъщност в него няма дори намек за такова – но цялостната му структура 
се противопоставя на подобен извод. 

Първо, обръщането на Бога първо към мъжа се случва един единствен път 
в рамките на 3 глави – в Бит. 3:9. Битие 2 не е удачен пример, понеже там 
жената все още не е създадена. Това е твърде недостатъчно, за да 
достигнем до подобен генерален извод. 

Второ, този ред на адресиране не е неизменен. Макар в 3:9 Бог да се 
обръща първо към мъжа и след това към жената, веднага след това той 
променя реда и се обръща към жената преди мъжа (3:16–17). За наше 
изумление обаче, коментирайки този факт, Лев Огнянов твърди, че той 
също показва водаческата роля на мъжа, понеже така целият пасаж се 
оказва заключен между първото и последното обръщане на Бога към мъжа! 
Подобна „екзегетика“ на практика е необорима. Ако мъжът винаги е 
адресиран преди жената това е пример за неговата власт. Ако в някои 
случаи той е адресиран втори, това е, за да се покаже, че пасажът започва и 
завършва с него и по този начин да се подчертае неговата власт. Не е 
възможно да изгубиш. 



На практика обаче когато  мъжът и жената стоят един до друг, Бог отправя 
своето първо обръщение към единия точно толкова, колкото и към другия. 
Когато жената все още не е създадена, Той се обръща още един единствен 
път към мъжа. Подобна статистика е твърде неубедителна за извеждане на 
подобни генерални изводи за подчинение и водачество между половете. 

Трето, има основание да се твърди, че структурата на текста всъщност е 
по-сложна. Битие 1 представя мъжа и жената, стоящи заедно. Битие 2 и 3 
последователно извежда на преден план първо единия, а след това другия. 
В началото на Битие 2 мъжът е преди жената. В началото на Битие 3 
жената е на преден план, макар мъжът ѝ да е с нея (Битие 3:6, отбележи 
също, че змията се обръща към жената в 2 л. мн. ч. – „вие.“). Българските 
преводи на този стих подвеждат, но идеята е ясно отразен в напр. NIV, 
CEV, ESV, NET, NRSV. След като се отварят очите им, Бог се обръща 
първо към мъжа, а определяйки наказанията им, се обръща към жената 
преди мъжа. Тази последователност не предлага сериозно основание да се 
твърди, че тя съдържа някаква идея за водачество на единия пол над 
другия. Всъщност тя сочи по-скоро към обратния извод. 

Ричард Хес коментира това по следния начин: 

„Аргументът, че Бог се обръща към мъжа и го заговаря първи, понеже той 
е отговорната страна и за двамата, няма особена сила. Той е извлечен от 
една предварителна нагласа да виждаме йерархия в текста, а не от 
изследване на самия текст. На практика Бог се обръща първо към мъжа 
поради три различни причини. Първо, мъжът първи е получил заповедта да 
не яде. Второ, разпитът в Битие 3:9–13 преобръща реда, в който 
характерите са въведени в Битие 3:8. Подобни концентрични или 
хиастични структури са значими в еврейските разкази и особено в Битие. 
Хиазмът завършва в Битие 3:9–13 с обратната поява на мъжа, жената и 
змията. В центъра на този хиазъм е образът на Бога, на Когото се крепи 
разказът и следващият разговор. Трето, Бог трябва да заговори мъжа и 
жената поотделно, за да може да им покаже степента, до която техният 
грях е предизвикал загуба на хармония в отношенията помежду им. В реда 
на еврейския текст първата дума и в двата отговора – на мъжа и на жената 
– е човекът или животното, които те обвиняват (жената! змията!). По този 
начин греховният провал в реда на творението не е една абдикация на 
божествено установената йерархия, а загубата на любеща хармония между 
мъжа и жената.“23 

                                                           
23 Ричард Хес. Равенство с и без невинност – 2.  За по-подробно развитие на тази идея 
виж Richard Hess. Evidence for Equality in Genesis 1–3. 
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2. Нямаме никакво указание в Битие 3 (или на някое друго място в 
Библията), което да ни наведе на мисълта, че жената узурпира 
установения от Бога ред или че Бог държи мъжа отговорен за 
грехопадението. Бог не намеква дори с една единствена дума, че мъжът се 
е провалил като водач или че отговорността е била най-вече негова. Нито 
пък укорява жената, че е узурпирала водачеството, което не ѝ се полага. 
Всичко това напълно липсва в текста и трябва да се внесе в него отвън – 
вкл. самата идея, че той говори за каквото и да е водачество. Както казва 
Уолтър Бругмън, „подобна екзегетика не е честна спрямо текста и е добър 
пример за начина, по който нашите ценности и предубеждения 
контролират екзегетиката ни.“24 

За сметка на това имаме сериозни основания да смятаме обратното. 
Причината е, че Бог държи мъжа и жената в еднаква степен отговорни за 
грехопадението. Както видяхме, Бог се обръща първо към мъжа, а след 
това към жената (3:7–17), след което преобръща реда и се обръща към 
(змията и) жената преди мъжа (3:14–19). Структурата е очевидно 
хиастична и не предполага първенство. Нито пък нещо такова може да се 
заключи и от техните наказания – мъжът и жената са държани отговорни в 
еднаква степен за случилото се и всеки от тях отговаря сам за своите 
действия. 

3. На тази основа е изцяло спекулативно да твърдим, че текстът 
утвърждава грехопадението единствено поради греха на мъжа. Според 
Огнянов „На практика нито действията на змията, нито поведението на 
жената водят до грехопадението… Всичко това би могло да се избегне ако 
мъжът бе отказал да яде от плода на дървото“, тъй като очите на двамата се 
отварят едва след като той яде. „Това ясно показва отговорността, дадена 
на Адам: на него е дадена заповедта и от него се изисква да я опази, 
решаващи са неговите действия.“ Текстът обаче нито казва, нито намеква 
нещо подобно. Той просто казва, че след като и двамата са яли, очите им се 
отварят. Да твърдим горните неща, означава (отново) да внесем в него 
нещо, което той не ни казва – особено когато думите са поставени в 
контекста на равната споделена отговорност. 

4. В хода на своето изложение Лев Огнянов накратко споменава 
твърдението, че Бог е определил мъжа да бъде свещеник (в 
семейството?). Той също така споменава, че редица богослови подкрепят 
това виждане, макар че не препраща към тях (Всъщност в цялата книга 
подобни бележки под линия, отпращащи към допълнителна литература са 
съвсем малко, а библиография напълно липсва.), поради което ми е 
невъзможно да преценя аргументацията и да кажа нещо по-конкретно. Тук 
                                                           
24 Brueggemann, Genesis, 50, цитиран от Kevin Giles. The Genesis of Equality, Part 1. 
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мога само накратко да отбележа, че идеята за свещеническата роля на 
мъжа ми се струва съмнителна. При всички случаи, единствените начини, 
по които Новият Завет говори за свещенство са: (1) първосвещенството на 
Исус Христос и (2) всеобщото и равно свещенство на всички вярващи. 

5. Накрая, трактовката на Огнянов на последиците от грехопадението 
е изключително интересна. Според него те потвърждават дадения от Бога 
ред – мъжът трябва да обработва земята, макар че това ще става трудно, а 
жената трябва да продължи да му бъде подчинена – и по този начин освен 
наказания, те се явяват и заповеди. 

„Наложеното подчинение на жената… има за цел да напомня за 
злополучия ѝ опит да пренебрегне водачеството на мъжа.“ (стр. 24). 

Аз съм съгласен, че този текст говори за установяване на власт на мъжа 
над жената. Тук е и първото място където мъжът дава име на своята 
съпруга (Виж дискусията за името като белег за власт в предишната част.). 
Също така на наказанията са интересно обвързани с произхода на двамата. 
Мъжът (adam) е взет от земята (adama) и сега земята (adama) е проклета 
заради него (adam) и ще му ражда тръни и бодили. Жената (ish) от своя 
страна е взета от мъжа (isha) и сега нейното желание ще е насочено към 
него, но той ще я владее. 

Струва ми се обаче, че съществува по-добър начин, по който да бъдат 
разглеждани последствията от грехопадението. Без значение дали те са 
виждани като наказания или като естественото изкривяване на природата 
по своята същност, те представляват отдалечаване от реалността на 
сътворението и като такива, съдържат в себе си зло, което трябва да бъде 
премахнато, преодоляно и преобърнато в новото творение. Вероятно 
аналогията със смъртта, която също навлиза с грехопадението, е удачна. 
Макар някои църковни отци рутинно да изтъкват, че тя съдържа в себе си и 
нещо добро, понеже не позволява на едно паднало същество да върши 
безкрайно зло (в което вероятно има истина), в Новия Завет смъртта 
неизменно е представяна като нещо зло, като крайния враг, който трябва 
да бъде победен (виж 1 Кор. 15). В тази светлина тръните и бодилите, и 
борбата между половете, кулминираща с властта на мъжа над жената, 
също не са нещо добро. Те са едновременно нови и отрицателни, понеже 
представляват именно преобръщане на реда на сътворението. Нито пък е 
възможно (противно на Огнянов) те да се приемат като заповед от Бога.  
От една страна изречението няма формата на заповед. От друга така, както 
Бог не забранява на хората да използват хербициди в земеделието или 
обезболяващи средства при раждане, Той не заповядва и на мъжа да владее 
над жената. Точно обратното – християните, които са част от новото 
творение трябва да се борят срещу това греховно „владеене“ (евр. teshuqah 



– думата се среща и в Бит 4:7, където грехът се опитва да владее Каин)  на 
мъжа над жената.25 

Всъщност, макар Новия Завет да споменава грехът на Адам (Римл. 5:12—
19; 1 Кор. 15:20—22) и подмамването на Ева (2 Кор. 11:3; 1 Тим. 2:14) той 
никога не казва нищо за някакво наложено от Бога подчинение. По този 
начин нормативът, който Библията посочва не е 3:16, а 1:27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 За нюансирни възможности за различен прочит/превод на текста виж Linda 
Bellville.Women Leaders and the Church: Three Crucial Questions. Baker Academic, 2000, 
107-9 и Ричард Хес. Равенство с и без невинност – 2 
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ХЕРМЕНЕВТИКА И КОМПЛЕМЕНТАРНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

Всеки спор относно значението на дадени  библейски текстове се определя 
от нашето разбиране за херменевтиката и егзегетиката.26 Лев Огнянов е 
наясно с това и във въведението на своята книга включва няколко кратки 
бележки в тази връзка. Тук аз ще обърна по-конкретно внимание на една от 
тях. Пасажът, в който се намира тя гласи: 

„При тълкуването на библейския текст често се прибягва до анализ на 
историческия и културния контекст, в който е създаден той. Но вярващите 
трябва да знаят, че за основополагащ се приема винаги библейският текст, 
тъй като Библията тълкува сама себе си. Вътрешното свидетелство или 
доказателство (в Библията) е първостепенно, когато се определя 
значението на който и да е пасаж от нея. Външният контекст (исторически 
или културен) има само помощна (онагледяваща или поясняваща) 
функция, но той никога не бива да се превръща във фактор, който 
определя значението на текста (както става при спекулативната или 
дедуктивната екзегетика). С други думи, твърдения като „Културният и 
историческият контекст казват това, следователно Библията трябва да се 
разбира така…“ са абсолютно погрешни и опасни. Всички мнения, че 
Библията не е самодостатъчно, цялостно, завършено и непроменимо Божие 
откровение или че може да бъде разбирана и прилагана само в конкретен 
културен и исторически контекст, както и да бъде тълкувана само от 
затворен кръг хора – експерти по външния контекст, а останалите имат 
нужда от допълнителни текстове, които да ги ръководят в изясняването, 
всъщност целят да наложат контрол над възприемането на Свещеното 
Писание… Казаното дотук, разбира се, не отменя нуждата от специалисти, 
които да изясняват библейските истини, но тяхната роля предполага, че 
тези истини са достъпни за хората, че са налични в самата Библия, а не са 
взети отвън.“  

Като цяло аз съм съгласен с написаното. Ако правилно разбирам, Огнянов 
не иска да каже, че ние трябва да пренебрегваме контекста на библейските 
пасажи и да останем единствено на нивото на самия текст. Неговото 
предупреждение е насочено към релативизирането на Писанието като 
отнасящо се единствено до конкретно време. „Тогава това може да е било 
вярно и удачно за тяхното време и култура, но при нас нещата стоят по 
различен начин.“ Това е съвсем уместно предупреждение – особено що се 
отнася до морални и доктринални въпроси. 

                                                           
26 И двата термина са донякъде флуидни дори и в богословската литература. Тук, най-
просто, под херменевтика аз имам предвид принципите, чрез които достигаме до 
значението на даден текст, а под екзегетика – практическото прилагане на тези 
принципи към конкретен текст. 



Въпреки това ми се струва, че при анализа на редица текстове Огнянов 
залита в обратната посока. Това, което той прави е да третира пасажите 
като надвременни предписания, които на практика нямат нищо общо с 
конкретния контекст – исторически, културен и т.н. Подчертавам отново, 
че аз отричам библейските доктрини или морал да са валидни за дадена 
историческа епоха или културен контекст, но невалидни за друга. Това, 
което искам да кажа е, че има няколко нива, на които контекстът оказва 
много сериозно влияние върху тълкуването и начина на възприемане на 
даден текст. Ние вече видяхме как това действа в предишната част, където 
извънбиблейската акадска история за сътворението Атрахазис ни показа, 
че редът на сътворението на мъжа и жената не носи в себе си идея за 
водачество и подчиненост. Но можем да отидем и отвъд това. Тук ще 
обърна внимание на 3 от тези нива на контекста, след което ще покажа 
нагледно как херменевтичните наблюдения, следващи от тях, рефлектират 
върху практическата компементарна егзегетика на Лев Огнянов. 

1. Веровите и морални истини на Писанието са изказани чрез 
историческите и културни характеристики на първите читатели, към които 
те са адресирани. Това би трябвало да е очевидно, понеже това е 
единственият начин те да бъдат разбираеми за хората, към които са 
първоначално отправени.27 Опасността в този случай е да объркаме това, 
което Библията иска да ни каже (универсална истина) с културно 
обусловения начин, по който то е казано. 

Д-р Бернар Рам дава добър пример за това, свързан с психологическите 
термини, използвани в Библията. Тя говори за сърце, дробове, кости, 
вътрешности в психологически смисъл, приписвайки подобни функции на 
тази органи. Това може да бъде наречено физиологична психология. Така 
сърцето вярва (Римл. 10:9–10), червата се смущават (Плач 2:11), 
вътрешностите биват изпитвани морално (Откр. 2:23). Взето в буквален 
смисъл, всичко това очевидно не може да бъде защитено. Но взето от 
гледна точка на разбиранията на тогавашната култура, истината която е 
предавана е вярна и разбираема. Древната психологическа система е 
използвана като средство за предаване на откровението, а не като вярна 
сама по себе си.28 

                                                           
27 Разбира се, Библията е книга, говореща на нас, но тя е такава едва на второ място. 
Всеки текст има първоначални читатели, към които е отправен на първо място. И 
единственият начин да разберем какво казва текстът на нас е като разберем какво казва 
на тях. 

28 За по-подробно развитие на тази идея виж Радостин Марчев. Как Библията говори за 
света. Използваният пример е взет от Bernard Ramm. The Christian View of Science and 
Scripture. Eerdmens, 1966.  
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Друг пример е святата целувка, с която християните са наставлявани да се 
поздравяват в Новия Завет. В древността такава целувка се е давала почти 
винаги по устните – вкл. между мъже, без обаче това да е създавало 
каквито и да е било сексуални асоциации. Днес, разбира се, нещата са 
съвсем различни. Ако някой човек види християни-мъже на излизане от 
църква да се целуват по устата, изводите, които вероятно ще си направи, 
няма да бъдат в наша полза. Така объркването на културната форма 
(целувката) с универсален принцип (християните да се поздравяват 
искрено), може да донесе резултат, напълно противоположен от желания 
от библейския автор.29 

2. Библията не се интересува от представяне на цялостна богословска 
система или систематично богословие. Макар всяка автентично 
християнска богословска система да следва да бъде извлечена именно от 
Библията, самото Писание почти винаги представя своето богословие във 
връзка с даден практически въпрос. Така, отговаряйки на конкретен 
проблем, е възможно да срещнем предписание, което е напълно библейско, 
но не е непременно универсално. 

Например в 1 Тимотей 5:14 Павел иска младите вдовици да се омъжват. Но 
в 1 Кор. 7:8–9 той преобръща наставлението си и препоръчва на вдовиците 
да останат неомъжени. Причината се открива в контекста – в Ефес (където 
се намира Тимотей, до когото Павел пише) е имало млади вдовици, които 
са водели доста разпуснат живот, който е петнял репутацията на църквата. 
В Коринт положението е било съвсем друго и затова Павел дава различен 
съвет. На практика нито едно от двете предписания към вдовиците не 
трябва да се приема като универсално – те  са свързани с конкретни 
исторически и културни обстоятелства. Ако не държим сметка за това 
обаче, ние лесно можем да ги вземем за нещо, което те не са. 

3. Близко свързано с горното е разграничението, което трябва да правим 
между това, което Библията описва и това, което тя предписва. И двете 
неща се намират в нея, но нашата обвързаност с тях е много различна. 
Това, под малко по-различна форма може да бъде наречено още принцип 
на историческия прецедент. Че нещо се е случило в Библията, все още не 
означава, че ние трябва да правим същото. 

                                                                                                                                                                                     

 

29 Виж Michael Penn. Kissing Christians: Ritual and Community in the Late Ancient Church 
(Divinations: Rereading Late Ancient Religion). University of Pennsylvania Press, 2005.  

 



Деяния 1 глава описва как Матия заема мястото на апостол Юда. Начинът, 
по който той е избран е чрез хвърляне на жребий. Библията със сигурност 
описва това. Но едва ли днес някой би настоявал, че това е начинът, по 
който църквите трябва да избират своите водачи. 

Фий и Стюърт дават следните насоки за определяне на културното от 
надкултурното: 

 Нещата, които НЗ определя като маловажни и днес са такива (дрехи, 
храна и т.н.) 

 Културните неща никога не са морални въпроси. 
 Списъците с грехове и добродетели никога не са културно 

обусловени. 
 Заема ли Новият Завет еднозначно отношение към нещо или е 

непоследователен (напр. омъжването на младите вдовици). 
 Определете културните възможности на новозаветните писатели. 

Колкото по-последователни са те за културно неопределени въпроси, 
толкова повече можем да смятаме отношението им за надкултурно. 
(В древния свят е имало хора „за“ и други „против“ хомосексуалните 
практики. Но Новият Завет е винаги последователно твърдо 
против.)30 

Всичко това може да звучи донякъде абстрактно, но идва на своето място, 
когато достигнем до три конкретни текста, които Лев Огнянов привежда в 
подкрепа на комплементарната позиция. 

1. Матей 19:3–10: 

„Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: 
Позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? А той в 
отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е 
от начало мъжко и женско, и е казал: „Затова ще остави човек баща си и 
майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една 
плът?“ Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог 
е съчетал, човек да го не разлъчва. Казват му: Тогава Моисей защо 
заповяда, мъжът ѝ да ѝ даде разводно писмо и да я напусне? Каза им: 
Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате 
жените; но отначало не е било така. И казвам ви: Който напусне жена 
си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; 
                                                           

30 Fee and Steward. How to Read the Bible for All Its Worth. Zondervan Academic; 4 edition, 
2014.   

 



и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува. 
Казват Му учениците: Ако е такова задължението на мъжа към 
жената, по-добре да се не жени.“ 

Неговият коментар е кратък: „Исус осъжда развода (напускането), но той 
не оспорва водещата роля на мъжа в брака изразена с „вземането“ на жена 
(буквално „ще се привърже“ или „ожени“) и „напускането“ (или 
изгонването) ѝ.“ (стр. 30). 

Трябва да призная, че аз имам много сериозни съмнения, че текстът 
утвърждава някаква комплементарна идея. По същата логика може да се 
твърди, че текстът учи, че мъжете са много по-покварени от жените, 
понеже единствено на тях Бог дава позволение за развод, докато жените 
нямат нужда от него. На практика нито едно от тези твърдения няма нищо 
общо с целта на текста. Грешката в случая е свързана с объркване на 
културния начин, чрез който е изказан даден текст (в случая 
патриархалната култура) с универсален принцип (водачеството на мъжа). 
Това заключение става още по-ясно когато го сравним с два други текста. 
Първият е паралела на същата история в Марк 10:11-12 където думите на 
Исус изненадващо включват реципрочни възможности от страна на мъжа и 
жената: 

„И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, 
прелюбодействува против нея. И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за 
друг, тя прелюбодействува.“ 

Втория текст е 1 Кор. 7:10-11 където Павел по много подобен начин се 
обръща равнопоставено и към мъжете и към жените по отношение на 
развода: 

„А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа 
си; (но, ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с 
мъжа си;) и мъж да не напуща жена си.“ 

Причината за тази разлика е, че докато Матей пише към евреи, в чиято 
култура разводът е бил позволен единствено за мъжа то Марк и Павел  се 
обръщат към езически читатели познаващи римските закони, според които 
и двамата брачни партньори са имали право да инициират развод. 

Тези наблюдения още веднъж показват колко важен е контекста за 
тълкуване на конкретните библейски текстове. 

2. Лука 6:13–16: 



„И като се съмна, повика учениците Си, и избра от тях дванадесет души, 
които и нарече апостоли: Симона, когото и нарече Петър, и брат му 
Андрея, Якова и Иоана, Филипа и Вартоломея. Матея и Тома, Якова 
Алфеев и Симона, наречен Зилот. Юда, Якововия брат, и Юда 
Искариотски, който стана предател.“ 

Текстът отново е коментиран съвсем кратко: „Исус избира и поучава мъже 
за апостоли. Той не пренебрегва жените, но ясно и целенасочено подготвя 
мъже, които да продължат Неговото дело. В Деяния на апостолите се 
вижда продължението на тази „мъжка“ линия.“ (стр. 30). 

Отново, друг подобен извод, до който можем да достигнем от този текст е, 
че Христос пренебрегва не само жените, но и езичниците, понеже всички 
апостоли са евреи. В допълнение на това (вероятно) всички те са от 
Галилея. И отново, разбирането на историческия контекст ни помага да 
схванем идеята на евангелиста. Д-р Стенли Гренц коментира това по 
следния начин: 

„Мъжкият пол на дванадесетте не дава достатъчна причина, от която да 
заключим, че всички ръкоположени служители трябва да са мъже. 
Подобно заключение пропуска да разбере основополагащата, уникална и 
временна роля, изиграна от дванадесетте – роля, която в строгия смисъл на 
думата не може да бъде предадена на дошлите след тях вярващи. Освен 
това, дори и изборът на нашия Господ да показва, че единствено мъже 
могат да играят основополагаща роля в установяването на църквата, в този 
избор няма нищо, което да предполага, че Христос е желаел мъжкото 
ръководство да продължи като норма… Комплиментарният аргумент 
пропуска да разбере и действителното значение на избора на Христос на 
дванадесет мъже. Значението на това дело не лежи в перманентно 
разграничение на ролите сред Неговите последователи, основано на пола. 
Изборът на нашия Господ е едно символично действие, разбираемо 
единствено в контекста на историята на Израел. Неговият избор на 
дванадесет апостола мъже, реминисценция на патриарсите, бил един 
есхатологичен знак, показващ, че Исус обновява древния Божий 
народ… Дори повече от мъжкия пол на дванадесетте, техният 
еврейски произход определя една връзка между Христовото ново 
общество и старозаветния заветен народ. Следователно етническото 
наследство и, в по-малка степен, полът на първоначалните апостоли, са 
богословски значими. Но щом веднъж фундаменталната връзка между 
Израел и църквата била установена, новозаветните общности били 



свободни да разширят редиците на своите водачи, включвайки надарени 
хора от всички народи и от двата пола.“31 

3. 1 Коринтяни 9:5: 

„Нямаме ли право и ние, както другите апостоли, и братята на Господа, 
и Кифа, да водим жена от сестрите?“ 

„Независимо как ще тълкуваме този текст, за нас тук е важно, че мъжете 
братя „водят“… жени сестри. Павел говори за мъже и коментира 
поведението на мъжете като съпрузи в служение. Той не добавя „както и 
жените да водят сестри от братята.“ 

Това отново е типичен пример, при който описателното се обърква с 
предписателното. Очевидно темата на пасажа е, че Павел и Варнава имат 
същото право да се оженят и да получават помощ от църквите, колкото и 
останалите апостоли. Идеята за водаческата роля на мъжа и подчинението 
на жената напълно отсъства. Единствено когато подходим към него с 
предварителни предубеждения, можем не само да достигнем до подобен 
извод, но и да го считаме за убедително доказателство. 

На практика тази логика е точно толкова вярна, колкото и фактът, че 
когато Исус казва на самарянката при Яковивия кладенец „Петима мъже 
си водила“ (Йоан 4:18), това означава, че жената е водещата в брака.32 

Същото можем да видим и в 1 Коринтяни 7:2 където Павел Павел казва, че 
така като мъжът има своя жена и жената на свой ред има свой мъж. 

В заключение: Нямам представа дали Лев Огнянов би имал някакви 
възражения към херменевтичните насоки, които представих. Моето 
впечатление е, че опитвайки се да запази нещо вярно и необходимо в 
библейското тълкуване – а именно, да не позволи истината на Писанието 
да бъде исторически и културно релативизирана – той все пак отива 
прекалено далеч в противоположната посока, изваждайки го от 
необходимия за вярното тълкуване контекст. Цената се оказва висока. 

                                                           
31 Stanley Grenz. Women in the Church: A Biblical Theology of Women in Ministry. IVP 
Academic, 1995, курсивът мой. На български материалът може да се прочете на 
следният адрес. Верността на наблюдението на Гренц се потвърждава от факта, че 
Новият Завет вижда църквата като новия или Божия Израел – факт, който е бил 
обосноваван богословски многократно през вековете. 
32 Думата, преведена при нас като „водила“ (РИ 1940 и Цариградски, но не и СИ, 
Съвременен, Верен 2002 и Нов превод) е различна от тази в 1 Кор. 9:5, но може да 
означава принадлежност – със същата дума е указано, че Йоан Кръстител има кожух от 
камилска козина. 

https://rado76.wordpress.com/2014/01/06/ordination-2/


Когато това се случва, вместо да се върнем към „вътрешното свидетелство 
или доказателство (в Библията)“, достигаме до идеи, взети отвън и внесени 
в текста или до объркване на формата със съдържанието, на културното с 
надкултурното и на казаното с постановеното. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„СЕМЕЙНИЯТ КОДЕКС“ И ПОДЧИНЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ 

В Новия Завет има няколко важни текста, свързани с отношенията в 
семейството, които пряко касаят нашата дискусия за отношенията между 
мъжете и жените. В богословската литература те често се срещат под 
името Haustafeln.  Трите най-важни33 от тях са: 

1 Петър 3:1–7: „Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така 
щото, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се 
придобият без словото, чрез обходата на жените си, като видят, че вие 
се обхождате със страх и чистота. Вашето украшение да не е външно, 
сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи, но 
скришният в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих 
дух, което е скъпоценно пред Бога. Защото така някога и светите жени, 
които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на 
мъжете си; както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше 
господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от 
никакво заплашване. Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените 
си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници 
на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на 
молитвите ви.” 

Ефесяни 5:22–33: „Жени, подчинявайте се на своите мъже, като 
длъжност към Господа; защото мъжът е глава на жената, както и 
Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото). Но 
както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се 
подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си както 
и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, 
като я е очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе 
Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да 
бъде света и непорочна. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, 
както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото никой 
никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и 
Христос за църквата; понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата 
плът и от Неговите кости]. „Затова ще остави човек баща си и майка 
си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът.“ Тая 
тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата. Но и вие, 
всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои 
от мъжа си.” 

                                                           
33 Съществуват и други пасажи, които могат да бъдат добавени – както от Новия Завет 
(напр. части от 1 Тимотей), така и от апостолските отци (Дидахе 4; Игнатий, Антиох 9–
10). 



Кол. 3:18–19: „Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в 
Господа. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.” 

Неизвестно защо Лев Огнянов пропуска последния текст, а отделя доста 
място на останалите два пасажа: стр. 30–37 за 1 Петър и стр. 46–51 за 
Ефесяни. Заключението, до което достига е ясно и еднозначно: „Като 
финален извод от всичко, казано дотук, бих изтъкнал, че според апостол 
Павел моделът на водачество недвусмислено отразява цялостния 
библейски възглед, а именно, че както в биологичното, така и в духовното 
семейство, то се поема от мъже без и най-малък намек за изключения.“ 
(стр. 36 за 1 Петър) и: „Недвусмислено водачеството е отредено на мъжа, и 
то не от Павел, а от Бога. Сравнението с „главата“ (ст. 23) и примерът за 
Христос и отношението Му към църквата (ст. 23–24) несъмнено показват, 
че на мъжете е отредена отговорността да бъдат водачи в семейството.“ (за 
Ефесяни). 

Разглеждайки споменатите пасажи в техния непосредствен контекст, той 
съвсем правилно отбелязва, че указанията към жените са част от по-
широкия ред заповеди, дадени към няколко различни страни: власти–
поданици34, мъже–жени, родители–деца и роби–господари. Фактът, че 
едно и също покорство е заповядано във всеки един случай прави напълно 
ясно какво искат да кажат апостолите, а недвусмисленото му представяне 
като заповед от Господа35 ѝ предава надвременен статус, валиден за всяка 
епоха и култура. 

Макар всяко едно от тези наблюдения да е вярно, крайният извод е 
напълно погрешен. „Слонът в стаята“, който би трябвало да е очевиден, е 
отношенията роби–господари. Те се срещат във всеки един от 
разглежданите текстове. 

1 Петър 2:18–21: „Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, 
не само на добрите и кротките, но и на опърничавите; защото това е 
благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, 
като страда несправедливо. Защото, каква похвала, ако понасяте 
търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите 
добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. 
Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви 
остави пример да последвате по Неговите стъпки.” 

                                                           
34 Тази двойка се среща единствено в 1 Петър, където е пропусната и друга двойка 
родители–деца. 
35 Напр. в Колосяни 7 от 14 споменавания на „Господа“ се появяват в тези 9 стиха, 
свързани със семейните кодекси. В останалите пасажи примерите също са 
многобройни. 



Колосяни 3:22–24: „Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си 
по плът, като работите не за очи като човекоугодници, но със сърдечна 
простота, боейки се от Господа. Каквото и да вършите, работете от 
сърце, като на Господа, а не като на човеци; понеже знаете, че за 
награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа 
Христа. Защото, който струва неправда, ще получи обратно неправдата 
си, и то без лицеприятие.” 

Ефесяни 6:5–8: „Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със 
страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христа. Не 
работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги 
изпълнявайте от душа Божията воля; и слугувайте с добра воля като на 
Господа, а не на човеци; понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще 
получи от Господа същото добро каквото върши.”36 

Въпреки тези текстове и техния контекст и конкретика, исторически 
християните са достигнали до убеждението, че робството противоречи на 
Божията воля и трябва да бъде премахнато. Днес много малко вярващи 
биха приели, че то е божествено установена институция, която трябва да 
бъде завинаги поддържана като заповядана от Бога. Точно това обаче е 
била библейската аргументацията на защитниците на робството през 19 
век. Чарлз Ходж, един от най-видните американски богослови от тази 
епоха се изразява по следния начин: 

„Това, което Писнието учи не е свързано единствено с покорството на 
робите на техните господари, но се отнася и за другите случаи, в които 
покорството е регулирано… то се отнася до децата във връзка с техните 
родители и жените на техните съпрузи. Тези, надарени със законен 
авторитет, са Божии представители. Те (т.е. надарените с авторитет) са 
определени от Бога.“37 

Очевидно по-голямата част от християните не са намерили този аргумент 
за убедителен и са отказали да дадат своята благословия на робството. С 
други думи те са сметнали, че заповедите на Павел и Петър робите да 
се покоряват на своите господари като задължение към Господа не са 
универсални и обвързващи всеки вярващ от всяко време и култура. 

Но ако поставим в този контекст заповедите жените да се покоряват на 
мъжете, става очевидно, че те също съвсем не са непременно такива. Това 
доста очевидно наблюдение цялостно и успешно подкопава твърдението 

                                                           
36 Виж още 1 Тим. 6:1–2; Тит 2:9–10; 1 Кор. 7:20–21; Филмон 10–18. 
37 Цитирано от Кевин Джилс, Библейският аргумент за робството. Цялата статия 
заслужава особено внимание. 
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на Огнянов. Спорът относно универсалността на тези текстове би могъл да 
приключи тук – поне докато той не приведе допълнителни аргументи в 
защита на своята теза. 

Въпреки това има още доста неща, които могат и си струва да бъдат казани 
по тях. 

1. Макар и примерът с премахването на робството да е най-очевиден, 
отношенията между останалите двойки също са претърпели немалка 
промяна във времето. Павел заповядва на децата да се покоряват на своите 
родители. Това подчинение никога не е било перманентно. В древния свят 
обаче то е имало доста по-голяма тежест отколкото днес. И макар че в 
определен момент момчетата са ставали зрели личности и са влизали като 
такива в обществото, техните задължения към родителите им, макар и 
намалени, не са изчезвали.38 Днес с настъпването на пълнолетие въпросът 
стои много по-различно. 

Подобно е и положението за покорството на гражданите към държавната 
власт. В Римската империя подобно покорство е било безпрекословно. 
Днес ние имаме понятия като гражданско неподчинение и считаме, че при 
определени условия можем да действаме за смяна на властите – от 
гласуване на избори до искане на оставка. Всъщност самата политическа 
система, под която живеем, предвижда подобни възможности. Това е 
приложение, коренно различно то това, за което пише Петър. С други 
думи, ние очевидно не виждаме тези принципи като изцяло надкултурни, а 
ги модифицираме според историческата и културната обстановка, в която 
живеем.39 Това е сериозна индикация, че същото може да се случи и с 
отношенията между мъжете и жените – особено когато отчетем, че днес 
едновременно приеманата за даденост и законово установена патриархална 
система е сериозно променена. 

2. Контекстът, в който апостолите дават подобни наставления и целта, 
заради която го правят, са важни и хвърлят светлина за по-добро разбиране 
на тези пасажи. Семейството се е считало за основа на устоите в Римската 
империя. Ролите в него били установени още от Аристотел, който говори 
за точно същите групи, които срещаме в нашите текстове – жените трябва 
да се подчиняват на мъжете, децата – на родителите и робите – на своите 
господари.40 По-конкретно за нашата тема, от мъжа се очаквало да 
управлява своята съпруга и дори се е смятало, че тя е по-нисша от него във 

                                                           
38 Макар че когато очертава тези двойки отношения, Аристотел говори именно за 
подчинението на малолетни деца. 
39 Виж Хауард Маршал, Взаимната любов и покорство в брака. 
40 Х. Маршал, Взаимната любов и покорство в брака. 
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всяко отношение.41 Всичко това кристализирало в социален 
консерватизъм: „Пази настоящия ред и не искай никаква промяна, знаейки, 
че революциите неизбежно разрушават държавите и обезлюдяват домовете 
на хората.“42 

Около 1 век сл.Хр. свободите на жените в отделни части на Римската 
империя донякъде се увеличавали. Някои нови римски закони направили 
възможно за спругите да запазят и използват своята зестра, както и да 
притежават и да се разпореждат със земи и друго имущество. Тази 
тенденция била приемана като заплаха и предизвиквала недоволство. 
Автори като Петроний, Мартиал и Ювенил били много критични към 
всяка подобна проява. Няколко императора дори счели за необходимо да 
издадат закони, свързани с приемливото облекло.43 

Римската аристокрация (която на практика притежавала властта) била 
изключително подозрителна към всеки, който по някакъв начин изглежда, 
че подкопава тези традиционни обществени порядки. Под такова 
подозрение често попадали нови и непознати религиозни движения, като в 
някои случаи това водело до враждебност към тях и дори до преследването 
им.44 За да разсеят това подозрение, последните често представяли своето 
учение в светлината на обществено установените кодекси, стремейки се да 
покажат, че почитат добрите семейни и обществени порядки. Имаме 
запазени подобни примери от култа към Изис, който давал най-голяма 
свобода на жените, но също така и от страна на евреите. Йосиф Флавий 
например прави точно това в своята книга Срещу Апион.45 

                                                           
41 Виж Peter Davis. A silent witness in marriage in Discovering Biblical Equality: 
Complementarity Without Hierarchy. IVP Academic, 2005. За гръко-римското и 
еврейското виждане за жената виж Craig Keener. Paul, Women, and Wives: Marriage and 
Women’s Ministry in the Letters of Paul. Baker Academic, 1992. 
42 Isoc. Nic./Cyp. 55, Or. 3.38 (LCL). 
43 За подробности и анализ на оригиналните исторически документи виж Bruce Winter. 
Roman Wives, Roman Widows: The Appearance of New Women and the Pauline 
Communities. Eerdmens, 2003. 
44 Виж Craig Keener. Paul, Women, and Wives: Marriage and Women’s Ministry in the 
Letters of Paul. Baker Academic, 1992, cp. 4; N. T. Wright. Paul and the Faithfulness of 
God: Two book set (Christian Origins and the Question of God) (Kindle Locations 38159-
38163). Fortress Press. Kindle Edition; Dunn, James D. G. Neither Jew nor Greek: A 
Contested Identity (Christianity in the Making, Volume 3) (Kindle Locations 21337-21338). 
Wm. B. Eerdmans Publishing Co.. Kindle Edition. 
45

 Jos. Ag. Ap. 2.201–17. За ограничаване свободата на еврейските жени по същото време 
като реакция на подобна тенденция виж Linda Bellville. Women Leaders and the Church: 
Three Crucial Questions. Baker Academic, 2000, 21. За подозрението спрямо култа към 
Изис виж стр. 37–8. 



Следователно имаме сериозно основание да смятаме, че в тези новозаветни 
текстове апостолите си поставят същата цел – да покажат на римската 
власт, че новата християнска религия не представлява заплаха за 
обществения ред и по този начин да отклонят подозренията и 
потенциалната враждебност към нея. Всъщност по времето, когато пише 
своето послание към ефесяните Павел по всяка вероятност се намира в 
затвора в Рим и му предстои да се изправи пред съда заради своята вяра. 
Начинът, по който те правят това е като съветват младите християнски 
общности да живеят според обществените изисквания – т.е. като спазват 
установената йерархия.  Както се изразява Годън Фий: 

„Когато някой… глава на семейство ставал последовател на Христос, това 
винаги било причина за срам за него, понеже е избрал неговият дом да 
следва една еврейска месианска фигура, умъртвена чрез разпятие, което 
било най-големият срам в тази култура. Това, което Павел не прави – 
всъщност никога не би му и хрумнало – е да добави срам върху срама, 
събаряйки структурата на домакинството. Това, което той вече е направил 
е в някои отношения много по-радикално – той прилага благовестието в 
този контекст.“46 

С други думи, заповедите на апостолите за подчинение представляват един 
вид добре обмислена апологетика, която да затвори устата на обвиненията 
срещу християнската вяра и да направи по-лесно тяхното оцеляване, 
съществуване и растеж в една подозрителна, езическа среда. 

Разбира се, древното разбиране за семейство не е било съвсем идентично 
на съвременното. Както пише Кийнър: 

„За древните автори било типично да мислят за семействата в понятията на 
ранг задължения. „Семейството“ се определяло в по-голяма степен от 
отношенията на подчинение, отколкото от кръвната връзка.“47 

Робите също били смятани за част от семейството, а понякога императорът 
също говорел за себе си като за глава на едно голямо семейство, 
обхващащо всички поданици в империята. Това разбиране чудесно пасва 
на начина, по който новозаветните автори оформят своите „семейни 
кодекси“. 

3. Макар основната насока на наставленията за покорство в 1 Петър да е 
същата както и в останалите текстове, контекстът, в който те са дадени е 
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Paul. Baker Academic, 1992, 104. 
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донякъде по-специфичен и това трябва да бъде отбелязано. Апостолът 
пише към църкви в Средиземноморието, северозападна Мала Азия. 
Пасажи като 1:14,18; 2:9–10,25; 4:3–4 ясно показват, че те са били 
съставени предимно, ако не и изцяло, от бивши езичници. От начина, по 
който пише своите наставления, оставаме с впечатление, че поне част от 
робите и жените християни в тези църкви са имали невярващи съпрузи и 
господари.48 В една подобна ситуация, в която те са били с по-ниско 
социално положение и власт (в този смисъл трябва да се разбира изразът 
„по-слаб съсъд“ в 1 Петър 3:7), най-мъдрото решение е било да се стараят 
да угаждат на стоящите над тях и да спечелят благоволението им с добрия 
си живот. Ако това все пак се окаже невъзможно, те трябва да са готови да 
понесат страдания за своята вяра така, както е пострадал и Христос (2:18–
25). 

Но Петър отива и по-далеч от това. В римското общество се очаквало 
жената да следва своя мъж в избора на богове, които да почита. Плутарх, 
който е бил един от най-егалитарните мислители за времето си пише: 

„Жената не трябва да има свои приятели, а да се радва на приятелите на 
своя съпруг заедно с него. Боговете са първите и най-важни приятели. 
Следователно подобава на една съпруга да почита и да познава единствено 
боговете, в които вярва нейният съпруг и да затвори външната врата пред 
всички странни ритуали и чужди суеверия.“49 

Апостолът обаче казва, че чрез начина си на живот вярващите жени могат 
да спечелят своите невярващи съпрузи за Христос (3:1–6). С други думи, 
тук отново напред излиза една апологетична и евангелизаторска цел, 
поставена в конкретни условия. 

Двете  неща, чрез които те могат да постигнат това са: 

А) Чистотата на живота си (3:2–4). Римската аристокрация била много 
чувствителна към сексуално разпуснатото и провокативно поведение на 
съпругите – особено когато то е идвало от неримски култове. Последното, 
от своя страна, обичайно се е свързвало с предизвикателно облекло и 
екстравагантни прически (косата се е считала за източник на особена 
сексуалност). Именно срещу тези неща намираме предупреждение в 
споменатите стихове.50 

                                                           
48 Това е отразено в 3:1–6. Ст. 7 е донякъде различно наставление, понеже се отнася до 
вярващи мъже, които имат вярващи жени. 
49 Advice to Bride and Groom 19, Moralia 140D (LCL) 
50 Виж Peter Davis. A silent witness in marriage in Discovering Biblical Equality: 
Complementarity Without Hierarchy. IVP Academic, 2005. 



Б) Чрез своето покорство. За да подчертае своята идея, авторът ги 
наставлява да подражават на „светите жени“ и по-конкретно на Сара, която 
„се покоряваше на Авраама и го наричаше господар“ (ст. 5–6). Коментарът 
на Огнянов е: 

„Следователно контекстът на апостолската заповед произтича от 
Свещеното Писание и моделите, които препоръчва са „свети“ 
(разпоредени и установени от Бога), а не продукт на патристични шаблони, 
наложени от определено време и култура.“ (стр. 32, виж също стр. 33–34). 

Питър Дейвис обаче коментира този текст по много интересен начин51: 

„На това място Сара е използвана като конкретен пример за „светите 
жени“, които „се надяваха на Бога“. Терминологията се променя от 
„подчинение“ (hypotasso) на „покорство“ (hypakouo) и специално е 
споменато, че тя наричала Авраам „господар“ (еврейски: adonai, 
гръцки: kyrios = „господар“, „съпруг“ или „господин“). В каноничните 
Писания Сара използва тази дума по отношение на Авраам един единствен 
път: „И тъй Сара се засмя в себе си, като думаше: Като съм остаряла, 
ще има ли за мене удоволствие, като и господарят ми е стар?“ (Битие 
18:12). Тези думи са отговор на неверие на Бога и не изразяват някакво 
конкретно покорство към Авраам. Макар Сара да се съгласява с няколко 
искания на Авраам извън Битие 18:12 (виж Бит. 12:13; 20:5, 13), в тези 
случаи тя не използва думата господар, нито пък нейното покорство е 
споменато на някое място в разказа на Битие. От друга страна, на Авраам е 
казано специално да се съгласи с искането на Сара в Бит. 16:2 и 21:10–12. 
Следователно информацията от Битие, както на еврейски, така и на гръцки 
(LXX), не изглежда да подкрепя поведението, което Петър хвали в Сара, 
правейки невероятно предположението, че той се позовава директно на 
Битие 18:12. 

Ние обаче често откриваме Сара да използва думата kyrios, когато говори 
за или се обръща към Авраам в неканоничните еврейки текстове като 
Заветът на Авраам (написан приблизително по същото време като 1 
Петър). В нея kyrios се използва от Сара като обръщение към Авраам 
(обикновено „Моят господар Авраам“), макар и единствено в официални 
или религиозни обръщения, а не в контекста на покорство. Подобно 
реинтерпретиране на Битие съответства с останалата еврейска елинистична 
литература от същия период. Например Филон казва, че покорството на 
Сара на Авраам (или обратното) е било въпрос на дискусии между някои 
библейски коментатори през 1 век. Филон разглежда слушането на 
съпругите от страна на техните съпрузи като носещо проклятие 
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използвайки Битие 3:7 като прототип. На едно място Йосиф Флавий казва: 
„Жената е по-нисша от своя съпруг във всичко. Затова нека да му се 
подчинява. Това не трябва да става така, че той да я насилва, но като тя 
признава задължението си към своя съпруг. Понеже Бог е дал власт на 
съпруга.“ Повлияни от своята култура, тези автори развиват творчески 
начини да използват текстовете, в които на съпругите (и по-конкретно на 
Сара) са дадени наставления да слушат своите съпрузи. Те може да 
алегоризират жените, така че мъжете да получават честта вместо 
съпругите, изцяло да минимизират ролята на жените (Сара) или да 
разказват пасажа добавяйки елементи, които той не съдържа. 

В светлината на тези съвременни начини на представяне на библейския 
текст и вземайки предвид, че това, което Петър казва, не съответства добре 
на разказа в Битие, изглежда най-вероятно в своето споменаване на Сара 
той да използва материали, познати на читателите му от тези съвременни 
еврейски източници. В тях Сара е описана като идеалната елинска съпруга, 
една илюстрация, която съответства на целта на Петър. Християнските 
дъщери ще бъдат „дъщери на Сара“ (т.е. сред светите жени) ако са добри 
елински съпруги и ѝ подражават.“ 

4. Най-интересната част от коментара на Огнянов към пасажа в Ефесяни е 
свързан с неговото виждане за ст. 21 „покорявайте се един на друг“. Тъй 
като буквалното приемане на този стих се противопоставя на 
комплементарното виждане, което той защитава (понеже изисква 
подчинение не само на съпругата към съпруга, но и обратното), той 
привежда няколко причини, поради които това не може да се разглежда в 
буквален смисъл. 

А) Изразите „всички“, „всеки“, „един друг“ често се използват в 
неабсолютен смисъл. Това наистина е вярно, но факт е, че в повечето 
случаи те се използват именно така. Това се отнася особено за изрази 
„един друг“, употребени в контекста на християнската общност.52 

Йоан 13:14: „Ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте 
длъжни един на друг да си миете нозете.“ 

Йоан 13:34: „Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз 
ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.“ 

Яков 4:11: „Не се одумвайте един друг, братя.“ 
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Яков 5:9: „Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете 
осъдени.“ 

Яков 5:16: „Изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за 
друг, за да оздравеете.“ 

1 Петър 1:22: „Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на 
истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един 
друг горещо, от сърце.“ 

1 Петър 4:10: „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един 
на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.“ 

Римляни 12:16: „Бъдете единомислени един към друг.“ 

Римляни 14:13: „да не съдим вече един друг; но по-добре да бъде 
разсъждението ви това – никой да не полага на брата си спънка или 
съблазън.“ 

Римляни 15:7: „Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, 
за Божията слава.“ 

Галатяни 5:13: „Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не 
употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с 
любов служете си един на друг.“ 

Галатяни 5:26: „Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да 
си не завиждаме един на друг.“ 

Галатяни 6:2: „Един другиму теготите си носете, и така изпълнявайте 
Христовия закон.“ 

Ефесяни 4:2: „Със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като 
си претърпявате един друг с любов.“ 

Единственият пример, който Огнянов привежда за неабослютно значение 
на този израз, 1 Петър 5:5, не е удачен. Там той се отнася към втората част 
на стиха, вместо към първата, както показва и преводът на NASB (и други 
английски преводи като NIV и ESV), който самият той привежда. 

Следователно, ако някой твърди, че тук „един друг“ не е абсолютно 
предписание, задължението да докаже, че това е така, пада върху него. 

Огнянов разбира това и по-нататък се опитва да го докаже. 



Б) Според казаното дотук в книгата в Библията е на лице постоянен модел 
за подчинение на жените на мъжете. Следователно това е основание да 
четем текста в тази светлина и да приемем израза „един друг“ от ст. 21 в 
неабсолютен смисъл. Но от нашия анализ до този момент става ясно, че 
приведените доказателства съвсем не са толкова силни и недвусмислени. 
Това отново ни връща към контекста на конкретния пасаж. 

В) Ст. 22–23 конкретизират параметрите на подчинението в ст. 21. Но 
подобна последователност може да работи и в двете посоки, т.е. възможно 
е вместо конкретиката да стеснява значението на ст. 21, следващите 
стихове да са просто някои от конкретните приложения на иначе общия 
принцип. Защо Павел избира да го приложи точно към тези групи хора ние 
вече видяхме от предходното изложение. 

Г) Павел изхожда от по-широкия контекст и иска да покаже, че 
отношенията в биологичното семейство отразяват отношенията в 
духовното семейство. Но това просто не може да е така. Иначе трябва да 
утвърдим идеята, че всяка жена е подчинена на всеки мъж, при това – не 
само в църквата, но и в по-широкото общество. Казано по друг начин, 
подобна линия на разсъждения би означавала не просто, че в църквата за 
водачи трябва да се избират единствено мъже, а че всяка жена в църквата е 
автоматично подчинена на всеки мъж така, както е подчинена и на съпруга 
си. В противен случай аналогията между църквата и семейството би била 
прекалено слаба, понеже мъжете също трябва да се покоряват на 
църковните водачи, точно както и жените. До този момент все още не съм 
срещал комплементар, който да отива толкова далеч, макар че винаги е 
възможно да има първи път. 

Д) Ст. 21 трябва да се вижда в контекста на императивите от ст. 18–20, 
където се казва да проумяваме Господната воля. Това може да се 
разпростре дори по-широко към цялостните напътствия в посланието да 
живеем живот, достоен за благовестието. Аз съм напълно съгласен с това 
твърдение. Всъщност автори като Крейг Кийнър и Гордън Фий в своето 
егалитарно тълкуване на пасажа изрично твърдят както, че е по-логично да 
виждаме неговото начало от ст. 18 вместо от ст. 21, така и че по-широкият 
контекст на посланието трябва да бъде взет предвид.53 Но това просто не е 
доказателство за подчинението на жените на мъжете. Преди това трябва да 
се докаже, че иненно това е Господната воля. Изтъквайки подобен 
аргумент, Огнянов всъщност приема за даденост именно това, което трябва 
да докаже със същия този аргумент, след което го използва като 
доказателство. 
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Следователно, необходими са по-сериозни основания, за да приемем, че 
изразът „един друг“ не трябва да се разбира в неабсолютен смисъл. Докато 
такива липсват, ст. 21 просто не работи в полза на комплментарното 
виждане. 

На практика ст. 22 (където срещаме заповедта жените да се подчиняват на 
мъжете) няма глагол – той ползва този от ст. 21. По-този начин ст. 22 може 
да се приеме като конкретно приложение на ст. 21, видян в светлината на 
„семейните кодекси“ и че целта на Павел е да защити християните от 
подозрение. А когато продължава да говори за отговорностите на мъжете, 
Павел нито веднъж не им казва да упражняват власт над своите съпруги 
или да поемат своята отговорност у дома – това изцяло липсва в текста. 
Вместо това им казва също да служат на жените си, както Христос служи и 
жертва себе си за църквата. Когато сравним по-нататък Ефес. 5:2 с 5:25, 
отново откриваме, че общото задължение на всички християни един към 
друг е представено като конкретен пример в поведението на мъжете. Така 
мъжете получават заръка да обичат жените си толкова радикално, че на 
практика да станат техни слуги (роби). Всъщност Павел отделя повече 
място на задължението на съпруга да обича по този начин жена си, 
отколкото на необходимостта съпругата да се подчинява на съпруга си. По 
този начин както задълженията на жената да се подчинява, така и 
задължението на мъжа да я обича, са поставени в един контекст, който 
изисква от всеки от тях да прави и двете неща един на друг според примера 
на Христос.54 

Както пише Хауард Маршал: 

„Ако съберем заедно указанията, дадени от Павел на християнските 
съпруги и съпрузи, получаваме една комбинация от учения, които сочат 
напред към едно по-дълбоко разбиране за брака. Съпругата е покорна на 
своя съпруг в това, че тя трябва да следва всички решения, които той 
взема. Той от своя страна обича жена си и не прави нищо, което може да 
бъде прието за грубо, което със сигурност трябва да означава, че той няма 
да взема решения, които ще ѝ причинят болка или неудобство, освен ако 
съществува взаимно съгласие между тях. Тази структура може да бъде 
наречена „любеща патриархалност“. Но щом веднъж любовта бъде взета 
толкова сериозно, изглежда следва, че съпругата е на практика третирана 
като равностоен партньор, а решенията, вземани от нейният съпруг са на 
практика и нейни. Едно подобно отношение е различно от отношението 
между господар–роб или работодател–наемен работник. Един работодател 
може да разисква задачите с работниците, за да види нещата от тяхната 
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гледна точка, но ако съществува разлика в мненията, решението на 
работодателя е решаващо. Договорът постановява, че в крайна сметка 
работодателят решава какво да бъде направено и ако работниците не 
харесват това, поне на теория те могат да напуснат. Това е начинът, по 
който виждат нещата защитниците на йерархията в брака: когато 
достигнем до необходимостта да се вземе решение, съпругът може да се 
наложи над своята съпруга. 

Но отнася ли се това до области, в които съпругата има опит или знания, 
които липсват на нейният съпруг? Отнася ли се до области, в които 
съпругата ще изпита значително неудобство или дори ще трябва да 
направи саможертва? Защитниците на йерархията вероятно биха казали, че 
любещият съпруг ще вземе под внимание желанията на своята съпруга. Но 
в края на краищата той има правото да заповяда и дори ако не е любещ, 
разбиращ съпруг, съпругата все още трябва да се покори. 

Всъщност е много трудно да видим къде любещият съвременен 
поддръжник на йерархията би на практика настоявал на своето срещу 
волята на своята съпруга. Предполагам, че много съпрузи, които 
поддържат йерархията на теория, всъщност ще се окажат егалитари на 
практика. Това, което твърдя е, че действителната природа на 
„подчинението“ не е описано или продиктувано в текста и вероятно 
съществуват разлики сред различните епохи, култури и отделни случаи. Но 
преди всичко заповедта съпрузите да обичат съпругите си и фактът, че 
жената не е нито роб, нито дете, показва, че с природата на отношенията 
тихо се случва нещо. От патриархалност ние се придвижваме към любеща 
патриархалност и пътят за взаимна любов между братя и сестри в Христос 
е открит. Тази последна стъпка не е направена от Павел в по-голяма 
степен, отколкото той прави стъпката от признаване на робството до 
разбирането, че неговото учение съдържа семената за неизбежното му 
премахване, но това е насоката, в която доказателствата ясно сочат. 
Взаимната любов надхвърля подчинението.“55 

5. Накрая си заслужава да оспорим твърдението на Огнянов, че „глава“ в 
Ефесяни 5 се използва в смисъл на „водач“. Веки, който познава начина, по 
който се използва думата в древния гръцки език е наясно, че макар 
подобно значение да е възможно, то не е нито често срещано, нито 
обичайно. Цитирайки Фий, Маршал пише: 

„Тук употребата на думата трябва да се разбира в светлината на това как тя 
е използвана на други места в същото послание. В Колосяни и Ефесяни 
изразът е използван за Христос като за даващ водителство и сила на 
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тялото. Тялото трябва да се държи за главата, от която то расте (Кол. 2:19) 
и трябва да расте в главата (Еф. 4:15–16). В Ефесяни 1:22 Христос като 
глава над всичко е даден на църквата, ясен намек, че църквата има дял в 
Неговото главенство над вселенските власти. Така Фий твърди, че 
аналогията тук е, че съпругът е личността, от която съпругата зависи, 
точно както църквата зависи от Христос и следователно подчинението е 
удачно. Твърдението, че Христос е спасител на тялото подкрепя подобно 
разбиране за съпруга като основен снабдител, онзи, който се грижи за 
своята съпруга. Но аналогията не съдържа нищо повече от това. Съпругата 
не е тяло на своя съпруг, както Ефесяни 5:28 ясно показва и отношенията 
Христос–църква е една аналогия или модел, а не основа за подчинението 
на съпругата.“56 

Ние ще го се върнем по-подробно на темата, когато говорим за 1 Кор. 11. 

Отново Гордън Фий чудесно обобщава посланието на Павел в Ефсяни 5: 

„Моделът е Христовата любов към църквата; вижте как Павел изразява 
това. Образът е на човек, който взема невеста. Павел добавя към това 
великолепното ехо от езика на Стария Завет от Езекиил 16, където Бог се 
жени за Израел, голият и сирот тинейджър, умива я и я облича с най-
хубави дрехи. По този начин сега Павел представя съпруга като третиращ 
съпругата си точно като такава жена, украсена и славна наглед. 
Предполага се, че той ще продължи да упражнява ръководство в 
семейството, но неговата роля ще бъде радикално променена в грижа за 
хората в семейството за тяхна собствена полза, а не като ги държи около 
себе си, за да служат на неговите себични интереси. Това също е 
причината, че трябва християнското домакинство, което винаги е един вид 
център за по-голямата християнска общност, винаги да бъде разбирано 
като първото място, където всички останали императиви водят началото на 
своето съществуване. Домакинството, което е също така и църквата, е 
мястото, където християнският живот трябва да бъде приложен на 
практика. 

Ще направим добре ако се върнем и прочетем цялата 5 глава в светлината 
на тази реалност. Това е начинът, по който тези текстове в края на 
краищата се отнасят до нас и до домовете ни. Структурите не са важни, 
понеже те са дадени в културни рамки, които просто не са нашите 
собствени. Всъщност в рамките на този текст структурите са напълно 
несъществени, освен в смисъл, че някаква структура все пак трябва да 
съществува или самото домакинство ще се разпадне. Но те зависят до 
голяма степен от хората, включени в тях, от техните дарби, личности и от 
                                                           
56 Хауард Маршал, Взаимната любов и покорство в брака. 
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начина, по който се отнасят един към друг. Но каквито и да са структурите, 
въпросът е да живеем христоподобно в нашите отношения един с друг в 
нашите домове. 

Бог ни е призовал към мир, Шалом, да бъдем изпълнени с Духа и по този 
начин да се покоряваме един на друг, почитайки Христос, да се обичаме с 
Христовата любов като се радваме за другите. 

Ако направим това, въпросът за структурата ще стане напълно 
незначителен.“57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
57 Гордън Фий, Културният контекст на Ефесяни 5:18–6:9. 
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ГОВОРЕЩИТЕ ЖЕНИ В КОРИНТ 

1 Коринтяни 14:34–35 

“Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а 
нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, 
нека питат мъжете си у дома; защото е срамно за жена да говори в 
църква.” 

Коментарът на Огнянов към тези стихове е сравнително кратък, но 
недвусмислен: „Независимо как ще тълкуваме 1 Кор. 14:35 и дали този 
стих противоречи на други пасажи, в които се обръща внимание, че жените 
могат да пророкуват в църквите, тук ясно се регламентира водачеството на 
мъже по отношение на жената.“ (стр. 45). Според него заповедта на Павел 
се изразява в наставленията към жените „да мълчат“ и „да се подчиняват“ 
като това се отнася до „съпружеските отношения, но е и част от правилата 
за реда в църквите“. 

За съжаление с увереност можем да кажем, че нито едно от тези твърдения 
не е ясно.  

Макар да присъства във всички достигнали до нас манускрипти, 
значителен брой специалисти отричат, че този текст е част от 
първоначалното писмо на Павел и смятат, че е по-късна интерполация.58 
Освен това има манускрипти, в които той се появява на различно място 
(след ст. 40 в същата глава). Логиката за това изглежда ясна, понеже на 
настоящото си място тези два стиха изглеждат вмъкнати в дискусията на 
Павел за пророчеството в църквата и всъщност съвсем не е толкова 
очевидно, че „няма никаква следа от промяна на мисълта или на 
обсъжданата тема“ (стр. 45). Към това трябва да добавим и промяната в 
обръщенията – от „вие“ (ст. 26-22) към „те“ (ст. 34-35) и отново „вие“ (ст. 
36-40). 

                                                           
58 Списъкът на автори, които изразяват съмнение за автентичността на ст. 34–35 
включва: Weiss 1910: xli, 342; Zuntz 1953: 17; Fitzer 1963; Conzelmann 1975: 246; 
Dautzenberg 1975: 257–73; Walker 1975: 109; Munro 1983: 67–69; 1988: 28–29; Murphy-
O’Connor 1986: 90–92; Sellin 1987: 2984–85; Fee 1987: 699–711; 1994: 272–83; Trompf 
1980: 215; Snyder 1992: 184–85; Scroggs 1993: 71; Horrell 1996: 186–89; Beardslee 1994: 
140; Payne 1995; 1998; Osiek and Balch 1997: 117; Hays 1997: 247–48; R. Horsley 1998: 
188–89; Schrage 1999: 481–87; Lindemann 2000: 317–21; Barrett 1968: 333. Schmiedel, 
1892, 2:181–82; Fitzer, TEH 110, 1963); Strobel, Der erste Brief, 222–25; Klauck, 1 Kor, 
104–6; Moffatt, First Epistle, 233–34; Senft, La Première Épitre, 182–83; Senft, Première 
Épitre, 182–83. Освен това NRSV поставя указание, че 14:33b–35 е текстово несигурен. 
Виж също общият обзор на дискусията от Eldon Epp. Junia: The First Woman Apostle, 
Fortress Press, 2005 с препратки към допълнителна литература. 



1 Кор. 14:34–35 трябва да се разглежда в контекста на проблемите в 
църквата, които Павел цели да разреши със своето писмо. Очевидно 
коринтяните са имали сериозни трудности с реда в събранията. От 11 гл. 
научаваме, че някои жени са се държали по неподобаващ и срамен за 
съответната култура начин.59 По-нататък в същата глава апостолът говори 
за проблемите при Господната трапеза. По-богатите християни са 
презирали и не са изчаквали по-бедните, сами са консумирали храната (по-
голямата част от която са донасяли самите те) и в резултат на това някои са 
оставали гладни, а други буквално са се напивали (виж 11:21). Накрая, в 
12–14 гл. четем за проблеми, свързани с реда при употребата на духовни 
дарби – най-вече пророчества и езици. Резултатът е бил пълно безредие. 
Именно това Павел коригира в разглеждания пасаж. Някои са говорели на 
езици без превод и са пророкували без да се изчакват (14:27–33). В 14:27 
говоренето на езици е ограничено до двама или трима души и то по ред, а 
не едновременно. В ст. 28 се казва, че задължително трябва да има 
тълкувател. В ст. 29 същото се казва и за пророчеството – да говорят само 
двама или трима по ред. Пасажът 14:30–33 допълва, че те не трябва да 
пророкуват едновременно. Пророчеството не е неудържим екстаз, при 
който човек губи контрол над себе си (каквото е било езическото виждане 
за оракулите), а пророците могат и трябва да се изчакват и така да говорят 
последователно. Очевидно Павел е обезпокоен от общото говорене и 
бъркотия, „защото Бог не е Бог на безредие, а на мир“ (14:33), а освен 
това подобно поведение е отблъсквало външните, невярващи хора, които 
са идвали на християнските богослужения (14:23). В този контекст 
тишината вече е спомената два пъти (ст. 28 и 30) като в нито един случай 
не е абсолютна. 

Текстът не ни дава никакви основания да смятаме, че от ст. 34 Павел сменя 
темата и започва да говори универсално за ролята на мъжете и жените, а не 
за конкретните проблеми в коринсткото събрание. Това, разбира се, не 
означава, че неговите наставления нямат универсален характер, а 
единствено, че трябва да изведем тази универсалност от контекста на 
конкретната ситуация, която накратко описахме. 

Най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим е какво точно 
забранява той в ст. 34–35. Веднага можем да кажем, че не е възможно 
Павел да забранява абсолютно говоренето на жените в църква. В 11:5 той 
ясно казва, че жените могат (всъщност няма да е пресилено ако кажем, че 
апостолът дори ги насърчава) да се молят и да пророкуват – наблюдение, 
                                                           
59 1 Коринтяни 11:1–16 е един от най-трудните пасажи не само в посланието, но и в 
целия Нов Завет. Все пак мнението на огромната част от специалистите е, че 
покриването на главата е културно, а не универсално наставление. Дори да не е така, 
това по никакъв начин не влияе на нашия аргумент, свързан с 1 Кор. 14:34–35. 



което рутинно се отбелязва от всеки сериозен коментатор. Важно е да 
отбележим, че контекстът на гл. 11–15 е църковното събрание. Павел 
категорично няма предвид, че жените са свободни да се молят и да 
пророкуват, стига да правят това когато са сами в къщи. И макар да е 
възможно в църковното събрание човек да се моли без другите да го чуват, 
това не се отнася за пророкуването – още повече, че 14:29 казва, че едно 
пророчество трябва да бъде изпитано от цялата църква, което ясно 
определя контекста като ясно говорене пред цялата общност. 

По-нататък, 1 Кор. 12–14 (както и Ефесяни 4:7–16, и Римляни 12:3–8) не ни 
дава никакво основание да смятаме, че някои дарби се дават само на 
мъжете, но не и на жените. Всъщност всеки такъв опит би означавал да 
извършим неоправдано насилие върху текста (напр. като четем „всички“ в 
14:26 като „всички мъже“; виж също ст. 31). Ако това е така, можем да 
очакваме Бог да дава дарби „на говорене“ и на жени, а църквата трябва да 
почете избора на Светия Дух (виж 1 Кор. 12:11 в контекст) и да им позволи 
да ги използват в събранията. 

Накрая, нямаме никакво основание да смятаме, че забраната е по-тясно 
насочена към проповядване и поучение от жени. Не само, че нищо в 
контекста на пасажа не насочва към това, но 14:35 категорично отхвърля 
подобна възможност: „Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си 
у дома.“ Няма как жена, която проповядва/поучава да задава въпроси за 
това, което сама казва, понеже нещо не ѝ е ясно. Макар да не можем да сме 
напълно сигурни относно точното реконструиране на проблема, твърде 
вероятно е да е ставало точно обратното – в Коринт е имало жени, които са 
прекъсвали говорещите с въпроси (може би неразбирането е било свързано 
с по-ниската образованост сред жените) и по този начин са причинявали 
безредие в събранията. Несъмнено Павел би порицал подобно поведение.60 

                                                           
60 Проф. Н. Т. Райт се позовава на Кенет Бейли, предлагайки едно алтернативно (макар 
и доста подобно) обяснение: „Но от момента, в който го чух, аз винаги съм бил 
привлечен от едно обяснение, дадено още веднъж от Кен Бейли. В близкия изток, казва 
той, се е смятало за даденост мъжете и жените да сядат отделно в църквата, както все 
още става и днес в някои кръгове. Също толкова важно е, че службата се провежда 
(например в Ливан, Сирия или Египет) на формален или класически арабски, който 
всички мъже знаят, но много от жените не разбират, понеже говорят единствено на 
местния диалект или наречие. Както и да е, резултатът би бил, че по време на проповед 
жените, които не разбират какво се казва, биха се отегчили и говорели помежду си. 
Бейли описва сцената в една такава църква, в която жените говорели все по-силно, 
докато служителят казал на висок глас: „Моля жените да бъдат тихи!“, при което 
шумът утихнал, но само за няколко минути. Тогава по някое време служителят отново 
призовавал към тишина; и той често казвал, че ако желаят да разберат какво се казва, те 
трябва да помолят мъжете си да им обяснят, когато се приберат у дома. Зная, че 
понякога се предлагат други и доста убедителни обяснения на този пасаж, но това от 
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От друга страна, в текста има някои неясноти, които значително 
затрудняват определянето на точния смисъл на казаното. В ст. 34 Павел 
казва, че думите му се отнасят към „църквите“, което води към идеята за 
универсално значение61, въпреки че общата насока на контекста, свързана 
с туширане на обществено неприемливи практики, по всяка вероятност 
дава достатъчно обяснение. Връзката на този стих с предишния, където 
също се говори за „всичките църкви на светиите“ е неясна – някои 
коментатори смятат, че ст. 33 завършва предишната секция свързана с 
пророците, а други, че започва нова секция отнасяща се към забраната 
жените да говорят. Още по-трудно е да кажем на какъв закон се позовава 
Павел когато изисква подчинение (на Бога?, на мъжете?, на съпрузите?, на 
реда в събранията?, на нещо друго?) от жените. Винаги когато говори за 
Стария Завет или по-тясно за Тората, той цитира конкретен пасаж в 
подкрепа на своето мнение (виж напр. 9:8; 14:21). Допълнителна трудност 
представлява фактът, че подобна забрана не се съдържа в Стария Завет. 
Огнянов, следвайки някои църковни отци, смята, че вероятно тук става 
дума за Битие 3:16: „Апостолът заявява пределно ясно, че Божията наредба 
от Битие 3:16 му служи като модел да установи правилото за мълчание и 
подчинение на жената спрямо нейния съпруг и че това правило би 
трябвало да се проявява по същия начин в духовния живот на всички 
духовни общности.“ (стр. 45) Проблемите с това виждане  са легион. 
Първо, както видяхме в предишната глава, този текст е повече 
предсказателен, отколкото предписателен и дори еврейските екзегети не 
основават подчинението на жените на разказа за сътворението.62 Второ, не 
е ясно къде в християнските семейни отношения на съпругата е заповядано 
да мълчи пред своя съпруг като белег за подчинение (и в по-широк план, 
това ли е идеалът за християнско семейство, който Огнянов си представя). 
Трето, мълчанието на жените в църква в този контекст би отпратило, както 
в предишната глава, към подчинение на всяка жена в църква на всеки мъж, 

                                                                                                                                                                                     

много години ми се струва най-убедително и обясняващо най-добре контекста на това, 
което казва Павел. Преди всичко грижата на 1 Коринтяни 14 е за реда и приличието при 
поклонението на църквата. Това би съответствало изключително добре.“ (Н.Т. Райт, 
Служението на жените в църквата: една библейска основа) Виж обаче възражението на 
Fee,  цит. съч. стр. 703. Виж и бележка под линия 21 на същата страница. Виж по-
нататък същия текст относно други възможности за интерпретация на текста. Все пак 
заслужава да се отбележи, че обяснението на самия Бейли е малко по-различно и доста 
по-подробно и многостранно от версията, представена от Райт. Виж Kenneth E. Bailey. 
Paul Through Mediterranean Eyes: Cultural Studies in 1 Corinthians. IVP Academic, 2011, 
414–16. 
61 Предположението, че апостолът има в предвид множеството домашни събрания в 
града Коринт не е правдоподобно, понеже когато говори по този начин, той използва 
единствено число, а освен това думата е с определителен член – „църквите“. 
62 Виж David Garland. 1 Corinthians (Baker Exegetical Commentary on the New Testament). 
Baker Academic, 2003. 
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защото ако заповедта е да се покоряват само на водачите мъже по-голямата 
част от мъжете ще се намерят в същите условия както и жените. Четвърто, 
текстът не изглежда да прави аналогия между семейното подчинение на 
жените и църковното, извеждайки второто от първото. Той говори 
директно за второто, без изобщо да споменава дома. Единственото 
споменаване на „дома“ в пасажа е свързано с наставлението съпругите да 
питат своите съпрузи у дома, ако не разбират нещо, което се случва в 
църквата – текст, който сам по себе си е очевидно културно обусловен. В 
обществото от 1 век когато съпругите са били не само много по-слабо 
образовани, но и с 10–15 години по-млади от своите съпрузи, това е 
напълно естествено. В съвременните условия да смятаме, че съпругата знае 
и разбира по-малко от своя съпруг и следователно трябва да бъде 
поучавана и образована от него, просто понеже е жена, би трябвало да е 
проблематично дори в силно комплементарен контекст. За да бъде приета 
подобна теза тя се нуждае от доста по-добра обосновка. 

Връщайки се към неясния израз, Крейг Блумбърг63 смята, че става дума за 
Бит 2, където се подчертава реда в творението. Други насочват към Числа 
12:1–15, което е още по-невероятно.64 Мартин предлага думата „закон“ тук 
да бъде разбирана като „принцип“ или „правило“, което Павел е изложил 
устно пред коринтяните, когато е основавал църквата и на което сега се 
позовава65, което е лексикално възможно, но липсва аналог. Последно, 
малък брой коментатори допускат, че става дума за римския закон, който 
забранява на жените да говорят на обществени събрания или за гръцките и 
еврейските брачни договори, които са включвали изискване за подчинение 
(за разлика от по-голямата част от римските).  Всички предположения 
изглеждат твърде необосновани и несигурни. По този начин идеята на 
апостола остава мистерия. 

Не е съвсем ясно и какво иска да каже Павел в ст. 35 с думите, че „е 
срамно за жена да говори в църква“. Съществуват обаче няколко 
обосновани предположения, които биха могли да хвърлят светлина върху 
въпроса. Църковните събирания през 1 век, макар да са се провеждали в 
частни домове, са се считали за обществени събирания. При това 
положение, както се изразява Д. Гарланд: „Гърците са повдигали повече от 
веднъж въпроса: Какво общо има жената с обществени събрания? 

                                                           
63 Craig Bloomberg. 1 Corinthians (The NIV Application Commentary). Zondervan, 2009. 
64 Аргументът е, че текстът е свързан със злоупотреба с пророчество, което има връзка 
с контеста на текста в 1 Кор. 
65 Виж Gordon Fee. The First Epistle to the Corinthians (The New International Commentary 
on the New Testament), стр. 707. 



Отговорът: Ако се спазват старите обичаи – нищо.“66 Макар че Павел 
признава правото на жените да участват в богослуженията, той все пак 
остава внимателен за нарушаването на обществения ред и за възможните 
негативни последствия от това (виж предишната глава). Всъщност самото 
събиране на мъже и жени заедно (както и на хора от различни социални 
прослойки, вкл. роби) вече е създавало подозрения и неудобство за 
църквата. И макар, както видяхме, Павел да позволява участието на жените 
в събранията, когато има с какво да допринесат за тях, той държи това да 
става по възможно най-подобаващия за случая начин. 

Можем с голяма доза сигурност да кажем, че думата „срам“ в пасажа е 
ключова. Ако жените са се обръщали с въпроси към други мъже, различни 
от техните съпрузи, това със сигурност би било счетено за срамно в 
тогавашната култура. Вземайки предвид, че тук Павел пише специално 
към съпругите67, това не е невъзможно предположение. Същото може да се 
каже и за възможността съпругите да са поставяли под съмнение 
пророчествата, изказвани от техните съпрузи като по този начин са ги 
засрамвали. Това също добре отговаря на контекста. И както удачно 
отбелязва Белвил, говоренето на жените е било свързано с желанието им да 
научат нещо, което не разбират, което допълнително стеснява кръга на 
възможностите елиминирайки вижданията, че тук Павел забранява 
хаотично говорене на езици.68 

Но каквото и да е нашето виждане за трудностите в тези стихове, те не 
могат да бъдат решавани като се пренебрегват ясните твърдения, на по-
широкия контекст на посланието (жените могат да се молят и пророкуват в 
събранието), на непосредствения контекст (както мъжете, така и жените 
получават дарби „на говорене“ и могат да ги използват публично) и на 
конкретните стихове (проблемът е бил свързан с неподходящо задаване на 
въпроси, а не с проповядване от страна на жените). 

В заключение можем да кажем, че нито по-широкият контекст на 1 
Коринтяни, нито конкретният текст, който разглеждаме, ни дават твърди 
основания да ограничим говоренето на жените в църква по какъвто и да е 
начин, различен от мъжете. Най-вероятно Павел се противопоставя на едно 
системно нарушаване на реда на службите, причинен от някои жени, които 
са задавали несвоевременни въпроси. Текстът със сигурност ни дава 

                                                           
66 Thucydides, History of the Peloponnesian War 2.45.2. Цитирано от David Garland. 1 
Corinthians (Baker Exegetical Commentary on the New Testament). Baker Academic, 2003. 
67 Думата за жена и съпруга на гръцки е една и съща, но контекстът уточнява смисъла, 
когато  добавя „Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома“. 
68 виж Linda Bellville. Women Leaders and the Church: Three Crucial Questions. Baker 
Academic, 2000, 160 



основание и днес да настояваме на нуждата от ред в църковните събрания, 
но основавайки се на него, не можем да твърдим, че жената не може по 
никакъв начин да говори в църква, нито дори, че не могат да 
поучават/проповядват публично както мъже, така и жени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЙ-СИЛНИЯТ АРГУМЕНТ 

1 Тимотей 2:11–15 

„Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение. А на жената не 
позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. 
Защото първо Адам беше създаден, а после Ева. И Адам не се излъга, а 
жената се излъга и падна в престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез 
раждане на деца, ако пребъде във вяра, в любов и в святост с 
целомъдрие.” 

Това е вероятно най-силният пасаж в подкрепа на комплементарното 
виждане. Коментарът на Лев Огнянов за него е, че той е съвсем ясен, 
надвременен, универсален, не е свързан с местната църква и не следва по 
никакъв начин да се тълкува в историческия контекст на обстоятелствата, 
свързани с мисията на Тимотей в Ефес. 

Трябва да призная, че текстът наистина съдържа екзегетична сила в 
подкрепа на комплементаризма. Въпреки това за мен той не е докрай 
убедителен. По-долу публикувам своето изследване върху него от преди 8 
години, което все още ми изглежда добре обосновано. 

От самото начало трябва да подчертаем, че, противно на Огнянов, 1 
Тимотей 2 се оказва истинско предизвикателство за всеки екзегет.69 

Започвайки своето изследване върху пасажа и неговия непосредствен 
контекст, Джон Стот много правилно посочва нуждата да изясним нашите 
принципи на херменевтика и да отделим културното от надкултурното в 
текста.70 С други думи, ако решим да приемаме всичко в тези стихове 
буквално, вероятно трябва да направим същото и за непосредствено 
предхождащите, според които мъжете могат да се молят само с вдигнати 
ръце, а жените не могат да си правят прически, да си сплитат косата и да 
носят каквито и да е бижута (включително вероятно и брачна халка71). 
Повечето християни, които настояват за мълчанието и подчинението на 

                                                           
69 Джон Стот например ги определя като „вероятно най-противоречивите в пастирските 
послания.“ Виж Д. Стот, Първото псолание към Тимотей и Тит: животът в 
местната църква. Нов човек, София, 2002, стр. 72. Примерите могат да бъдат 
умножени многократно. 
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 Пак там, стр. 73–82 
71 Виж Tony Campolo. Is Evangelicalism sexist? in Johnson Alan F. (2010-10-26). How I 
Changed My Mind about Women in Leadership: Compelling Stories from Prominent 
Evangelicals. Zondervan. Kindle Edition. 



жените, не приемат подобни ограничения (единствената група, която 
мисля, че прави всичко това са амишите), което означава, че те ги виждат 
като културен израз на по-дълбоки принципи – например изискването за 
непровокативен външен вид, определение, което може поне до известна 
степен да варира в различните култури. Подобно наблюдение би трябвало 
да ни предупреди срещу прибързаното определяне на стихове 11–15 като 
универсални принципи сами по себе си. 

Продължавайки нататък, ние трябва да си отговорим на някои въпроси, 
свързани с историческата ситуация подтикнала Павел72 да напише текста 
във вида, в който той е достигнал до нас. Пасажът е част от няколко 
сродни новозаветни книги (1 и 2 Тимотей и Тит), наречени пастирски 
послания. Повече от 20% от материала в тях е свързан със заплахата от 
лъжеучители и с погрешните учения, които те разпространяват, както и с 
осигуряване на „противоотрова“ срещу тях.73 По-конкретно в 1 Тимотей 
цифрата на материалите, отнасящи се за лъжеучения са около 50%.74 
Основните пасажи, свързани с тези проблеми са 1 Тим. 1:3–11, 19–20; 4:1–
10; 6:3–5, 20–21; 2 Тим. 1:1–15; 2:14–18, 23; 3:1–9, 13; 4:3–4; Тит 1:10–16; 
3:9–11. Освен това за лъжеучения в Ефес говорят и Деяния на апостолите 
(20:28–31), Посланието към Ефесяните (4:17–24, 5:6–14) и вероятно 1 Кор. 
15:32; 16:8–9 и 2 Кор. 1:8–9. От това става ясно, че целта на пастирските 
послания не е да представят образец за църковно ръководство, а да дадат 
наставления как да се излезе от една конкретна криза, свързана с 
конкретни лъжеучения, които засягат както богословието, така и 
практиката на вярващите. 1 Тимотей едновременно започва (1:3–4) и 
свършва (6:20–21) с това. 

От целия този богат текстуален материал можем да се опитаме да 
реконструираме ситуацията в Ефес. 

Павел явно е смятал, че положението в града е сериозно и е имал желание 
сам да го посети (1 Тим. 3:14). Понеже за момента това е било невъзможно, 
той оставя там своя съработник Тимотей. В 1 Тим. 1:3–4 апостолът ясно 
заявява своята цел да остави Тимотей в града: 

Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те 
моля да заръчаш на някои да не предават друго учение, нито да се 

                                                           
72 Аз ще продължа да наричам автора Павел, макар че повечето учени смятат, че 
пастирските послания не идват от ръката на апостола на езичниците. 
73 Richard Clark Kroeger and Catherine Clark Kroeger. I Suffer Not a Woman: Rethinking I 
Timothy 2:11–15 in Light of Ancient Evidence (Kindle Locations 382–383),  Kindle Edition. 
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 Steve Robbins,1 Timothy 2:8-15: Paul and the “New Roman Women” at Ephesus, p. 9 
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занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат по-скоро за 
препирни, а не за Божие назидание във вярата. 

Стихове 1:6–7 показват, че някои хора са се отклонили от истинското 
учение, но все пак искат да бъдат учители в църквата. От целия пасаж (1:3–
10) става ясно, че това лъжеучение има някаква връзка с еврейския закон, 
т.е. свързано е с някаква форма на юдаизъм (виж и Тит 1:10, 13–14). Заедно 
с това обаче разбирането на тези хора за същността на закона е сериозно 
погрешно. Тези, на които Тимотей трябва да се противопостави са хора, 
които едновременно поучават неверни неща и са неморални – според 1:19–
20 им липсва чиста съвест. Павел споменава няколко души, които се 
противопоставят на здравото учение поименно – Александър, Именей и 
Филет (1 Тим. 1:20; 2 Тим. 2:17; 4:14). Някои предполагат, че те са били 
водачи в Ефеската църква. Не е ясно в какво точно се състои 
„богохулството“ (1:20) на тези хора. Можем само да предполагаме, че то 
вероятно е било нещо, насочено срещу самата природа на Бога, което Го 
представя като такъв, какъвто Той не е и по този начин Го опозорява. Не е 
ясно и какво има предвид той когато казва (1:20), че ги е „предал на 
сатана“. В 1 Коринтяни 5:5 същият израз е използван за отлъчване на 
съгрешил човек от църковното събрание.75  Ако тази реконструкция е 
вярна, ние научаваме още един детайл за ситуацията – това лъжеучение не 
е било свързано единствено с външни хора, но е заплашвало църквата и 
отвътре (виж също 1 Тим. 1:3–10 и 4:1). 

На следващо място трябва да обърнем внимание на много по-голямото 
количество материал в пастирските послания, посветен на жените в 
сравнение с мъжете (в 1 Тимотей той е повече отколкото във всяка друга 
книга от Новия Завет). Лъжеучението в Ефес е увличало жени (2 Тим. 3:6–
9). Някои от тях са „давали причина на противника да хули“ (1 Тим. 5:14) 
и са се „отклонили и отишли след сатана“ (5:15). Някои от тези жени са 
започнали да го разнасят от „къща на къща“ (1 Тим. 5:13 виж 2 Тим. 3:6, 
където отново става дума за жени и Тит 1:11). Това може да означава, че 
така то е прониквало в домашните църкви в града76 (забележи как Павел, 
докато е бил в Ефес, също е ходел от къща на къща – Деян. 20:20). В 1 Тим. 
4:7 Павел описва лъжеученията като „бабешки басни“. Съвсем възможно е 
това да не означава празни приказки, а религиозни митове, предаващи 

                                                           
75 Виж моята дискусия на пасажа в Брак и сексуална етика в 1 Коринтяни 
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бисери“, а дрехите им са „скъпи“. В тази връзка Уилям Маунс отбелязва, че думата 
означава „много скъпи“ (Mounce. Pastoral Epistles, 114–115). 
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различен светоглед и отклоняващи хората от благовестието. Те са пазени и 
разпространявани от стари жени – нещо характерно за тогавашната 
култура.77 Гордън Фий обобщава своето виждане за ситуацията по следния 
начин: 

„От текстове като 1 Тим. 2:9–15; 5:11–15 и 2 Тимотей 3:6–7 изглежда 
сигурно, че тези (лъжеучители) са имали значително влияние над някои 
млади жени, които според 2 Тимотей 3:6–7 са отворили своите домове за 
тези учения и според 1 Тимотей 5:13 сами са станали пропагандатори на 
тези нови учения.“78 

Това вероятно обяснява факта, че цели 15% (17 от 113 стиха) от 1 Тимотей 
са посветени на вдовиците. 

След тези предварителни бележки е време да се насочим по-внимателно 
към самия текст. 

Започвайки от ст. 1 на 2 гл. виждаме, че първата дума в него е oun 
(всъщност на гръцки тя е втора), превеждана като „и тъй“, „затова“ или 
„следователно“. Явно Павел продължава да говори по тема, която вече е 
започнал. Това може да бъде единствено въпросът за ересите, навлизащи в 
ефеската църква, които той дискутира в цялата 1 гл. Следователно имаме 
основание да виждаме 2:1–4 като призив на апостола вярващите да се 
молят за спасението на хората около тях (което е желанието на Бога) 
поради непосредствената опасност от лъжеучения, отклоняващи същите 
тези хора от истината. В текстове като 2 Тим. 3:6–7; 2:25; Тит 1:1 Павел 
говори за важността от познаване на истината, представяйки я като 
противоотрова на лъжите на еретиците. В ст. 6–7 той набляга на 
уникалността на Исус Христос като единствен посредник между Бога и 
хората. Това е било важно послание за тогавашното общество. В ефеската 
плуралистична религиозна култура хората не са виждали никаква причина 
да се ограничават до почитането на един единствен бог. Било е дори 

                                                           
77 Други места, където се среща подобен израз са 1 Тим. 1:4 2 Тим. 4:4 и Тит 1:14, 
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някакво „юдаизиращо“ лъжеучение или за еврейските библейски истории, 
инкорпорирани в някаква променена форма в ефеската езическа митология и сега 
заплашващи църквата. Известно е, че в Ефес е имало значително еврейско малцинство, 
а някои писмени документи ни показват, че техните истории наистина са били приети в 
различни езически вярвания в тогавашната синкретична религиозна култура. Виж напр. 
Origen, Against Celsus 6.34, 37; De principiis 2.4.3 и Plato, Republic 350E; 377D; 378A, D; 
381A, C. 
78 Gordon D. Fee. Issues in Evangelical Hermeneutics, Part 3: The Great Watershed-
Intentionality and Particularity/Eternality: 1 Timothy 2:8–15 as a Test Case,“ Crux 26, 4 
(December 1990): 32.). 



възможно човек да бъде свещеник в няколко напълно различни религиозни 
култа. Павел предупреждава ефеските християни за подобна заблуда като 
разпростира своето поучение и до посредниците – също толкова популярна 
заблуда без значение дали хората са ги наричали демони, ангели, еони или 
просто духове. Заслужава да се отбележи, че подобна тема се появява на 
няколко пъти и в посланието към ефесяните. 

В 2:8 Павел започва една серия от по-конкретни наставления.79 Първо той 
се обръща към мъжете, казвайки им, че не трябва да се молят80, докато в 
същото време имат враждебно отношение към други хора. Ние не знаем 
какъв е конкретният проблем в църквата, накарал апостола да напише това, 
но явно такъв е съществувал.81 

В 2:9–10 Павел порицава жените за тяхното непристойно облекло и 
поведение както и за погрешните мотиви, които са стояли зад тази външна 
практика. Макар днес да не гледаме на плетенето на косата по този начин, 
имаме запазени документи, които казват, че в древността това се е смятало 
за съблазнително. Хората, особено богатите жени, са обръщали специално 
внимание на прическата. Ювенил описва как някои са имали един роб, 
който се е занимавал с косата, докато до него е стоял друг с камшик готов 
да го бичува ако резултатът се види незадоволителен на неговата 
господарка.82 

Интересно е, че практиките, срещу които говори Павел твърде много 
напомнят за т.нар. „нови римски жени“.83 Приблизително до средата на 1 в. 
пр. Хр. принципите в римското семейство изисквали жената да бъде 
скромна, подчиняваща се и вярна на мъжа си (последното не се е очаквало 
от съпруга). Около 44 г. положението започнало да се променя вследствие 
на нови закони, правещи жените много по-независими финансово. Това 
довело до неочаквани последици особено за вдовиците: 

                                                           
79 Забележете, че стихът отново започва с „И така“ – дума, на която вече обърнахме 
внимание в 2:1. 
80 Молитвата с вдигнати ръце е била характерна както за евреите, така и за ранните 
християни – виж 1 Царе. 8:54; Пс. 63:4; 141:2; 2 Mак. 14:32; Philo, Flaccus 121; Jos. 
Antiquities 4.40; Tertullian, On Prayer 17 
81 Можем единствено да спекулираме за точното естество на конфликта, но не е 
невъзможно той да е бил свързан с неприличното облекло, агресвино поведение и 
неоснователните претенции на някои жени-лъжеучители в събранията. Виж по-нататък 
за развитието на всяка от тези теми. 
82 Richard Clark Kroeger and Catherine Clark Kroeger. I Suffer Not a Woman: Rethinking I 
Timothy 2:11–15 in Light of Ancient Evidence Kindle Location 728, Kindle Edition 
83 Следващата секция е базирана до голяма степен върху статията на Steve Robbins, Paul 
and the new Roman women in Ephesus 



„Новите римски жени се характеризирали, първо с отхвърляне на 
общоприетия начин на обличане (разголеност, украшения, прическа), 
който изразявал традиционните ценности и сексуално въздържание, 
уважение и вярност към съпруга. Второ, новите римски жени се ползвали 
със сексуална свобода, по-рано запазена единствено за мъжете. 
Преследването ѝ карало някои жени да не желаят да имат деца. Древните 
източници говорят за различни практики на контрацепция и аборт и дори 
за детеубийсто. Трето, друга област на революционна промяна била 
свободата на жените да се изявяват публично при търговски, политически, 
законови и реторични въпроси. Последното приело формата на открито и 
агресивно, дори безсрамно изразяване на мнение, поучение и 
философстване пред мъже или съпрузи. В заключение, трите основни 
характеристики на „новите римски жени“ били (1) екстравагантно облекло, 
(2) сексуална разпуснатост и (3) безсрамно говорене.“84 

Предвидимо, това предизвикало някои реакции. Император Август 
наложил закони за облеклото, отличаващо уважаваните жени от 
проститутките както и финансови облекчения за хората, които се женят и 
раждат деца.85 Философът Сенека (около 41–49 сл. Хр.) писал на своята 
майка: 

„За разлика от повечето жени ти никога не се предаде на неморалност, най-
голямото зло на нашето време. Перли и скъпоценни камъни не те 
вълнуваха. Ти никога не мислеше за богатството като за най-големия дар 
на човешката раса; не се изврати, подражавайки на най-лошите жени, 
които повличат дори добродетелните. Никога не се червеше заради броя на 
децата, които си родила, като че ли това означава да се подиграваш със 
своите години. Никога, подобно на другите жени, чиято единствена 
препоръка е красотата, не се опита да прекъснеш своята бременност, 
преструвайки се, че се е случило нещастие; не уби надеждата на децата, 
хранещи се в твоето тяло. Ти не опетни лицето си с бои и козметика; 
никога не се украси с дрехи, които след като са свалени не откриват нищо 
повече. Единственото ти украшение, този вид красота, който времето не 
може да повреди, е голямото ти достойнство и целомъдрие.“86 

Тези тенденции могат да се проследят в пастирските послания. Стремежът 
към екстравагантно облекло се вижда в 1 Тим. 2:9–10. В 5 глава откриваме 

                                                           
84 Steve Robbins, цит. съч. 
85 Пак там, стр. 4–5. Виж и библиографията, посочена под линия. За ниската 
раждаемост и за практиките на аборт и контрацепция в римското общество виж Rodney 
Stark. The rise of Christianity. Harper and Collins, 1997 chp. 5, The role of women in 
Christian grouth. Превод на главата на български може да се прочете ТУК. 
86 Seneca, ad Helviam, 16:3–4, цит. от Steve Robbins, стр. 5 

https://rado76.wordpress.com/2017/01/03/stark-10/


намеци, че младите вдовици, за които говори Павел, са се държали 
сексуално разпуснато. И е много вероятно, както ще видим след малко, 
наставленията на апостола в следващите стихове 2:11–12 да са свързани с 
невъздържаното говорене на някои жени в ефеското събрание. Към това 
можем да прибавим и явното нежелание на някои жени в общността да се 
женят и да раждат деца87 (виж 1 Тим. 4:1–3; 5:14; 2:15). 

Феноменът на „новите римски жени“ по никакъв начин не е бил ограничен 
до столицата на империята. Имаме данни, че той се е разпространил на 
изток, а Ефес като център на поклонение на Артемида със своите стотици 
свещеници-жени, заобикалящи се с кастрирани мъже, със сигурност е бил 
благоприятна почва за него. Следователно имаме достатъчно основания да 
смятаме, че в Ефес се е усещало влиянието на тези „нови римски жени“ и 
да отчитаме това като фактор при разглеждането на нашия текст (1 
Тимотей 2:11–15). 

В 2:11 Павел се обръща към обучението на жените в словото. Всъщност 
заповедта да се учи е единственият императив в целия пасаж.88 Сравнено 
както с еврейските, така и с римските разбирания, това е революционно 
изискване за своето време. В контекста на опасността от лъжеучения и в 
контраст с глупавите жени, които „винаги се учат, но никога не могат да 
достигнат до познание за истината“ (1 Тим. 3:6–7), Павел иска 
вярващите да бъдат добре наставени в словото, за да могат да се 
противопоставят на измамата. 

Неговото изискване е: „жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение“. 
Думите „мълчаливо“ и „в пълно подчинение“ са конкретно свързани с 
учението. Апостолът не казва кой обучава тези жени и респективно пред 
кого те трябва те да бъдат тихи и да се подчиняват.89 В светлината на Тит 
2:2–5 това може да са и по-възрастни, и опитни християнки. Всъщност в 
близкоизточния контекст тишината и покорството са били един вид 
формула за човек, който е готов да се покори на някакви инструкции; в 
случая на Божието слово. Дори еврейските равини са имали задължението 
да се учат в тишина. 

                                                           
87 Този въпрос ще бъде разгледан по-подробно при анализа на 1 Тимотей 2:15. 
88 Judy Brown. Women Ministers According to Scripture. Springfield, Miss.: Morris 
Publishing, 1996., 291–2. Виж също Stanley J. Grenz. Women in the church; a biblical 
theology of women in ministry, IVP, 1995. 
89 Възможно е също изразът да е свързан и с подчинение на Бога или на благовестието – 
виж Н.Т. Райт: Служението на жените в църквата: една библейска основа. 
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„Рави Исак пита: Как човек трябва да търси това слово? Той трябва да 
мълчи. Сигурно така трябва да е и по отношение на думите на Тората.“90 

Самата дума hesuchios, преведена при нас като „мълчаливо“, е използвана 
на други места в Новия Завет (виж 1 Петър 3:4 и 1 Сол. 4:11 и 2 Тим. 2:2) в 
смисъл, който прави изключително съмнително твърднеието, че тук Павел 
иска да наложи на жената мълчание в църквата. Когато желае да се пази 
тишина, той използва друга дума – sigao (Римл.6:25; 1 Кор. 14:28, 30, 3491). 

„Hesuchios отразява съобразяване със закона вместо бунтарство и 
хармония с ближния вместо караница и враждебност. Павел призовава към 
мир вместо към спор. Ние смятаме, че това е значението на hesuchia и в 1 
Тимотей 2:11–12.“92 

Това има пълен смисъл и с оглед на практиката на „новите римски жени“ 
да спорят и да се карат публично при всеки възможен повод. Към същия 
извод води и използването на думата sophrosune в ст. 9 и 15 
(„себеобуздание“, „скромност“ – при нас е преведена като „целомъдрие“ 
освен в Съвременен превод, 2004, където пише „себевладеене“). 

В 2:12 Павел продължава своята мисъл: 

„А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но 
нека бъде мълчалива.“ 

В граматическо и лексикално отношение това е най-трудният стих в целия 
пасаж. На първо място, в по-широкия контекст на Библията забраната да се 
поучава не може да е универсална. В Тит 2:3–4 на старите жени е 
заповядано да учат по-младите. В 2 Тим. 2:2 нямаме никакво указание, че 
наставлението на Павел учението му да се предава „на верни човеци, 
които са способни и други на научат“ е насочено единствено към мъжете, 
а изключва жените. Всъщност подобно виждане трябва да бъде отхвърлено 
на базата на думата anthropos (човеци), която включва и двата пола. 
Същата дума е използвана и в 2 Тим. 2:16–17. Самият Тимотей е бил 

                                                           
90 b. Hullin 89a, цитиран от Aida Besancon Spenser. За повече равински изказвания за 
мълчание виж Spenser. Beyond the Curse: Women Called to Ministry. Nashville: Nelson, 
1985, 77–80. Виж също Craig S. Keener. Paul, Women & Wives: Marriage and Women’s 
Ministry in the Letters of Paul (Peabody, MA: Hendrickson, 1992), 107–108, цитиран от 
Mounce. Pastoral Epistles, 118.) 
91 Mounce. Pastoral Epistles, 117–119; Towner. Letters to Timothy and Titus, 212–216; Fee. 
1 and 2 Timothy, Titus, 72; Belleville. “Teaching and Usurping Authority,” 208; цит. от 
Steve Robbins, цит. съч. стр. 14 
92 Richard Clark Kroeger and Catherine Clark Kroeger. I Suffer Not a Woman: Rethinking I 
Timothy 2:11–15 in Light of Ancient Evidence (Kindle Locations 644–645). Kindle Edition.) 



обучаван от жени93 (2 Тим. 3:14–15 виж и 1:5). В Деяния 18 Прискила 
наставлява Аполос (забележи, че това се случва именно в Ефес). В Кол. 
3:16 всички трябва да се учим един друг. В 1 Кор. 14:26 Павел ясно казва, 
че в църква поучение може да предложи всеки, а от 14:31 можем да видим, 
че пророците поучават, а на жените изрично е позволено да пророкуват 
(11:5). 

На второ място, глаголът „не позволявам“ (epitrepsein) е използван в 
сегашно време и следователно мисълта може да се разбира не като 
универсална, а като временна заповед, т.е. сега (докато се учат) не 
позволявам да поучават.94 Допълнителен аргумент в тази насока са 
случаите в Библията, в които същата дума е използвана с временно и 
конкретно значение (Матей 8:21; Марк 5:13; Йоан 19:38; Деяния 21:39–40; 
26:1; 27:3; 28:16; 1 Коринтяни 16:7; и т.н.). Така не е невъзможно да 
преведем израза като „За момента не позволявам на жените да поучават“ 
или „За момента не позволявам на жените да поучават или да владеят над 
мъжа“ (както превежда JB).95 

На трето място, не е ясно дали двата забранителни глагола имат един и 
същ подлог или не, т.е. дали на жената ѝ е забранено да поучава мъже и да 
владее над тях, или забраната се отнася единствено до владеенето над 
мъжете (или съпрузите – гръцката дума може да означава и двете неща), а 
поучението има друг обект – съдържанието на  това, което не трябва да се 
учи (описано във втората част на този и в следващия стих). Втората 
възможност намира силна подкрепа във факта, че същият глагол е 
използван точно по този начин на други места в пастирските послания – 
paraggelle tauta kai didaske (1 Тим. 4:11); tauta didaskekai parakalei (1 Тим. 
6:2, виж и 6:3); heterodidakalaein kai meproserchetai heterodidaskein mede 
prosechein (1 Тим. 1:3–4, както и в Откровение 2:20).96 Всъщност в 
пастирските послания думата никога не се използва неутрално, просто за 
самия процес на поучаване, без да е споменато положителното или 
отрицателното съдържание на това, което се проповядва. Това е силен 
аргумент в полза на твърдението, че тук Павел я употребява по същия 
начин, забранявайки на жените да поучават, че са по-висши от мъжа, че са 
създадени първи и трябва да владеят над него (виж анализа по-долу). 

                                                           
93 Понякога се твърди, че жените могат да обучават момчета до определена възраст, но 
не и мъже. Това е странно мнение с оглед на това колко определящо е ранното 
възпитание за целия следващ живот (виж в тази връзка и Притчи 22:6) 
94 Ruth Tucker. Women Caught in the Maze: Questions and answers on biblical equality. 
(Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1992.), 114. 
95 John Wijngaards 1 Тимотей 2:11–15; Anti-Gnostic Measures against Women 
96 Където действието се развива в Тиарира недалеч от Ефес. 
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Последно, думата authentein преведена като „владее“ е твърде необичайна 
и трудна за превод. Тя не се среща на друго място в Новия Завет и само два 
пъти в Септуагинта (гръцкия превод на Стария Завет) – Премъдрост 
Соломонова 12:6 и 3 Макавеи 2:29 – като и двата текста не ни помагат. 
Поради тази причина нейното значение трябва да се определи от 
използването ѝ в древни гръцки извънбиблейски текстове, където тя също 
не се среща особено често и където значението ѝ се променя с течение на 
времето. Поради тези причини специалистите не са на едно мнение как тя 
трябва да се преведе в 1 Тимотей 2:12. Възможностите варират широко: да 
владее, да произлиза, да узурпира власт по насилствен начин, да поеме 
инициатива, дори да убива да изброим само няколко.97 Ричард и Катерина 
Крьогер са напълно прави когато отбелязват: 

„За всеки читател е важно да разбере, че този труден стих може да се 
преведе по повече от един начин и че гръцката конструкция позволява 
повече от едно тълкуване.“98 

Последното може ясно да бъде онагледено ако сравним няколко различни 
английски превода на Библията. 

 I am not [at this time] giving permission for a woman to teach or to tell a 
man what to do. A woman ought not to speak, because… (JB) 

 I do not permit a woman to teach or to have authority over a man; she 
must be silent (NIV). 

 I do not permit a woman to… domineer over man (NEB) 
 They should be silent and not be allowed to… tell men what to do (CEV) 

1 Тимотей 2:13–14: „Защото първо Адам беше създаден, а после Ева. И 
Адам не се излъга, а жената се излъга и падна в престъпление.“ 

Според някои с тези думи Павел обяснява своите заповеди в предишните 
стихове 11–12. На жената ѝ е забранено да поучава и да заема длъжности, 
които я поставят над мъжа, понеже тя е създадена след мъжа като негов 
помощник, а не като водач и понеже е по-податлива на измама от него, 
което я прави неспособна да изпълнява подобни функции. Това е 
демонстрирано чрез позоваването на историите за сътворението и 
грехопадението. 
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Подобна интерпретация е твърде съмнителна както видяхме от нашият 
анализ на този тект.  

По подобен начин нямаме никакво основание да твърдим, че 1 Тимотей 
2:13 учи, че жената е по-глупава или поне по-податлива на заблуда от 
мъжа. Всичко, което ни казва историята на сътворението е, че Ева се е 
излъгала. Да отиваме по-далеч, означава да насилваме текста да каже 
нещо, което той всъщност не твърди. По същата логика можем да твърдим, 
че всички първородни синове са склонни към убийство подобно на Каин, а 
следващите са по-добродетелни като Авел (Битие 4). И в двата случая 
имаме единичен инцидент и липса на всякакви екзегетични основания да 
го виждаме като универсално правило. Освен това във 2 Кор. 11:3 Павел 
използва за пример същата история от Битие, но вече по отношение и на 
мъжете и на жените, което прави много съмнително виждането, че той я 
използва като принцип, че жените са по-лесно податливи на заблуда. 

Продължавайки по-нататък виждаме, че в Тит 2:3–4 на по-възрастните и 
опитни християнки изрично е заповядано да поучават. Павел не би казал 
това ако по своята природа жената не е способна да изпълнява тази 
функция. Нито пък може да се приеме, че поради тази причина той 
ограничава поучението на жените до други жени и деца, но не позволява те 
да поучават мъже. Наистина ли е по-безопасно да поучават жени и деца, 
които се подлъгват лесно отколкото смесено събрание, в което мъжете 
могат да разпознаят и да се противопоставят на заблудата им? 

Накрая според някои в 1 Тим. 2:14 се казва, че Ева е основният виновник 
за греха. Такива виждания със сигурност е имало сред еврейските 
тълкуватели. Неканоничната книга Премъдрост на Исус син Сирахов 25:27 
казва: „От жена е началото на греха, и чрез нея всички умираме.“ Но в 
поне 2 пасажа (Римл. 5:12–19 и 1 Кор. 15:21–22) Павел директно се 
противопоставя на подобно твърдение. По-конкретно в Римл. 5:14 е 
използвана същата дума (parabasis) по отношение на Адам както в 1 Тим. 
2:14 за Ева преведена при нас като „падна в престъпление“. Всъщност в 
Новия Завет Адам е определен като основен виновник, чрез който грехът 
влиза в света 9 пъти по-често отколкото Ева. 

Следователно много по-вероятно е Павел да използва примерите в 1 
Тимотей 2:13–14 не като онагледяване на универсално правило, а като 
аналогия – така, както Ева е била заблудена и някои жени в Ефес са били 
заблудени от лъжеучители. Граматически и лексикално е възможно думата 
gar от ст. 13, преведена при нас като „защото“, да  се преведе като 
„например“ или „точно както“, превръщайки по този начин следващите 



думи в илюстрация на вече казаното.99 Накрая това се подкрепя и от 
думите му в 4:1 и 5:15, където той говори за „измамителни духове и 
бесовски учения“ и за хора, които са се „отклонили и отишли след 
сатана“. 

Към всичко казано трябва да добавим още един важен детайл, свързан с 
лъжеученията, на които Павел се противопоставя. Имаме основание да 
смятаме, че те са били някаква ранна форма на прото-гностицизъм със 
специфичен еврейски привкус, а не просто юдаизаторство, както твърди 
Огнянов. Макар гностицизмът да се развива вече през 2 век, по всяка 
вероятност някои от неговите основни учения са съществували по-рано.100 
В края на 1 век апостол Йоан пише своето Първо послание, в което се 
противопоставя на учение, което днес повечето учени определят именно 
като прото-гностицизъм. Ириней разказва една история за същия апостол, 
живеещ в Ефес, който отивайки на баня, заварил там гностикът Керинт. 
Виждайки го, той избягал от банята поради страх, че покривът може да 
падне върху толкова грешен човек.101 Намеци за характерното учение на 
гностиците, че спасението се придобива чрез получаване на тайно 
познание102 намираме в самите пастирски послания. Павел завършва 1 
Тимотей с напътствие да се противопоставя на „криво нареченото 
знание“ (гр. gnosis – 1 Тим. 6:20–21). Ако съпоставим 1 Тим. 1:6; 6:20 и 2 
Тим. 2:16, имаме „празнословие“, „криво наречено знание“ и „скверни 
празнословия“, – описания, които чудесно отговарят на гностицизма, в 
който наистина има безкрайни повторения на числа и срички, и чисти 
глупости. Други възможни връзки с гностицизма са отричането на 
възкресението, безкрайните родословия, караници за думи и спекулации (1 
Тим. 1:3–6; 6:4; 2 Тим. 2:14, 16, 18, 23; Тит 3:9). По-нататък ние видяхме, 
че лъжеучението в Ефес е по някакъв начин свързано с еврейските истории 
(1 Тим. 1:3–10; Тит 1:10; 2:9). Можем да бъдем сигурни, че последното не е 
трудно да се случи в Ефес – град със значителна еврейска популация. 
Имаме запазени монети от трима последователни владетели на Ефес, които 
изобразяват Ноевия ковчег. В същото време историята е били променена. 
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Това е ясно от имената на фигурите върху тях – тази в ковчега е 
идентифицирана с Ной, но две други фигурни са свързани с гръцките герои 
Деукалион и Пирея. Образът на Ева е бил асимилиран от езическите 
култове като представителка (или друго име) на Майката богиня и тя е 
била широко почитана в областта. 

Скорошните изследвания показват, че е напълно възможно такива прото-
гностични истории, базирани върху Стария Завет да са циркулирали в 
Александрия още през 2 или 1 век пр.Хр.103 Литература, археологически и 
исторически останки в Ефес ни предоставят доказателства за гностически 
практики, свързващи Ева със змията. 

Ювенил  (ок. 60–128 сл.Хр.) говори за еврейка, която е била „посредник на 
най-висшите небеса, тълкувател на еврейския закон“ и която също така се 
е представяла за „първосвещеник на дървото“ (на познанието).104 

Твърде възможно е тези истории да са изопачавали ролята на жените в 
религията. 

В Ефес винаги били характерни и доминиращи култовете, свързани с 
Майката богиня. За разлика от другите градове, тук основните божества 
били женски. Имената, които получавали били различни: Великата майка 
на боговете, Изида, Кибела, Планинската богиня или Артемида, но 
основните характеристики оставали същите – майка на боговете и хората. 
В Ефес се е намирал и храмът на Артемида (за римляните Диана), който се 
е смятал за едно от седемте чудеса на древния свят. Образът му (заедно с 
образа на Артемида) бил изсичан на монети. Той привличал толкова много 
поклонници, че градът получавал значителни материални облаги от това. 
Поклонничеството се е превърнало в бизнес, а храмът е служел като 
съкровищница на Мала Азия – най-богатата провинция в римската 
империя – и на практика – като банков център. За цялата провинция вярата 
в женското начало като източник на живота била характерна и безрезервно 
приемана. Тя се разпростирала не само върху богините, а и върху жените. 
Някои народи в областта проследявали своя произход по майчина, а не по 
бащина линия и в някои случаи приемали за второ име това на майка си, а 
не на бащата. Жените свещеници на Артемида, заобиколени от кастрирани 
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мъже, доминирали религиозния живот в областта.105 Подобни виждания за 
женското превъзходство били характерни и в някои гностически кръгове. 
Ириней и Тертулиан свидетелствуват, че някои гностици смятали, че 
женското начало може да ражда дори без намесата на мъжко. В техните 
кръгове жените били предпочитаните посредници за откровение, понеже 
бог и неговите еманации често били представяни с женски образи. Тези 
вярвания довели до водеща роля на жените в някои форми на гностицизма. 
Някои от жените, за които се е казвало, че са предавали знание на мъжете 
са Мария от Витания, Мария Магдалена, Ева, Мариам, сестрата на апостол 
Яков, София и Марселина в Рим.106 Карпократите претендирали за знание, 
идващо от Мария, Марта и Саломе.107 За Елена, спътницата на Симон 
магьосника, се говорело, че е преродената Елена от Троя и че е „майка на 
всичко живо“. Твърди се, че от нея произлязла група, наречени елениани. 
Други са казвали, че божието откровение е дошло в женска форма, 
„понеже светът не е способен да понесе мъжката“.108 Разпространена била 
и идеята, че жената е създадена преди мъжа.109 По-нататък това довело до 
пълно изкривяване на библейската история за сътворението. Разказвана от 
някои гностици, тя гласяла, че богът на Стария Завет, който създал злия 
материален свят и хората е един от по-малките и нисши богове. Самият 
той не знаел, че има по-висш бог, не знаели това и хората, и не можели да 
го потърсят, и да се извисят, понеже им бил отказан достъпът до дървото 
на познанието. Те се нуждаели от знание. Сатана се преправил на змия, за 
да им помогне и ги накарал да ядат от дървото, като по този начин им дал 
това спасително знание. Първо то било получено от жената, която след 
това го предала на мъжа и по този начин се превърнала в негова 
просветителка. 

В Апокалипсис на Адам 64.6–16 четем: „Когато бог ме създаде от земята 
заедно с вашата майка Ева, аз ходех с нея в една слава, която тя беше 
видяла в еона, от който водехме своето начало. Тя ме настави в думите на 
познанието за вечния бог. И ние приличахме на великите вечни ангели. 
Понеже ние бяхме превъзвишени над бога, който ни беше създал и над 
силите, които бяха с него, които ние не познавахме.“ 
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Дори евреинът Филон Александрийски представя в алегоризиран вид 
историята на Адам и Ева. Адам е умът, а Ева е сетивната страна. Тя дава на 
Адам живот и сетива, без които той не може да направи нищо и е напълно 
сляп. Преди идването на Ева той не нямал никаква възможност да получи 
познание.110 

Евангелието на Мария 10.1–8 казва: 

„Петър каза на Мария: „Сестро, ние разбрахме, че спасителят те обича 
повече от останалите жени. Говори ни думите на спасителя, които си 
спомняш, тези, които ти знаеш, а ние не знаем, нито сме ги чували.“ И 
Мария в отговор каза: „Аз ще ви кажа това, което е било скрито от вас“ и 
започна да им говори.“111 

В тази светлина можем да видим 1 Тимотей 2:12–14 по един нов начин. 
Повлияни от лъжеучения, някои жени в църквата са смятали, че жената е 
създадена преди мъжа, че е духовно по-просветена от него и че трябва да 
го поучава. Павел решително се противопоставя на подобни твърдения и 
ги коригира. Първо (в ст. 12б), той забранява на жените да твърдят, че са 
създадени преди мъжа или че той е създаден от жената, или да се опитват 
по агресивен начин да наложат властта си над мъжете. В ст. 13 апостолът 
се обръща към историите за сътворението и грехопадението, за да 
илюстрира своята забрана. От тях се вижда, че не жената, а мъжът е 
създаден първи и че жената не може да претендира за някаква по-голяма 
духовна проницателност, понеже именно тя се е излъгала първа. Имаме 
основания да предполагаме, че в 1 Тимотей 2:12 значението, което стои в 
нашите преводи, „да владее“, не е възнамеряваното от Павел, защото 
винаги, когато иска да предаде този смисъл, той използва различни 
думи: kurieuein или exousiazein.112 От останалите възможности две 
изглеждат по-вероятни. Първото е предложено от проф. Н. Т. Райт, който 
казва: “Думата, която аз превеждам като „се опитват да им диктуват“ (или 
нареждат) е несигурна, но изглежда, че има значение на „да началстват“ 
или „да придобият контрол.“113 Другото, което се застъпва от семейство 
Крьогер114, е „да произлизам“. В този случай стиховете могат да се 
преведат: „А на жената не позволявам да поучава, нито да твърди, че е 
създателят на мъжа“ или „А на жената не позволявам да поучава, нито да 
се стреми да узурпира власт над мъжа.“ Това е напълно възможно 
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граматически и лексикално. До такъв извод достига и известният 
английски учен Хауард Маршал: 

„В контекст изглежда най-вероятно, че тяхното „подлъгване“ се състои в 
погрешното съдържание на учението им, което е включвало и някакъв 
елемент на еманципаторска тенденция, особено сред богатите жени (ср. 
2:9–10), изразена по неприемлив за тогавашното време и култура начин. 
Възможно е също така да е имало погрешно разбиране на материали от 
Битие като част от спекулативното използване на „басни и родословия“, 
практикувани от противниците на автора… Ако това тълкуване е вярно, то 
следва, че „смълчаването“ на жените може и трябва да бъде разбирано във 
връзка с останалите позовавания на забрани и оборване на лъжеучения 
(1:3; 4:7; 6:3–4, 20; 2 Тимотей 2:16,23; Тит 1:11,13; 3:10–11). Следователно 
то трябва да бъде разбирано като мотивирано най-вече от 
противопоставянето на автора на ересите в църквата.“115 

В същата светлина трябва да разбираме и иначе твърде проблематичния ст. 
15. Павел не посочва мястото на жените в къщи, където те трябва да 
раждат и отглеждат деца, понеже те не се спасяват чрез раждането. Д. Стот 
смята, че това е намек за раждането на Исус Христос, чрез Когото идва 
спасението, а Мария е представена като антипод на Ева от предишния 
стих116, което е напълно възможно. Но още по-вероятно е Павел отново да 
се противопоставя на някои учения в Ефес, които забраняват жененето (1 
Тим. 4:3 виж също 5:14; Тит 2:3–5) и смятат раждането на деца за 
нежелано. Тук отново усещаме влиянието на „новите римски жени“ (виж 
анализа по-горе), но също така и на гностицизма, който в някои свои 
форми макар да е одобрявал секса117, е отхвърлял раждането.118 Според 
гностическите вярвания материята е зла, а духовната частица е затворена в 
затвора на тялото. Така всяко раждане означава да се донесе ново зло на 
света. Освобождението за тях е в обратната посока – да се освободи човек 
от тялото си (дори и от духовно тяло; в този смисъл християнската идея за 

                                                           
115 I. H. Marshall. The Pastoral Epistles, 441. 
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за познание е ефемизъм за сексуален акт. 
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 Не е невъзможно тази тенденция да е свързана и с една твърде “реализирана” 
есхатология достигаща дори до твърдението, че възкресението вече се е случило (виж 2 
Тимотей 2:18), според която обвързването с брак и раждането на деца “сваля” човека на 
едно по-ниско духовно ниво. В своят коментар на 1 Коринтяни (Gordon Fee. The first 
epistle to the Corinthians. NICNT, EErdmans, 1987) и особено в анализа на гл. 7 Гордън 
Фий ясно показва, че в Коринт е съществувал подобен проблем.   



възкресението е чужда на гностиците) и да се върне към първоначалната 
реалност, от която е била отделена. В някои гностически групи дори се е 
смятало, че раждането може да доведе до загуба на спасението или поне да 
забави неговото реализиране. В Евангелието според египтяните на Исус са 
приписани следните думи: „Аз дойдох да унищожа делата на жената.“ 
Когато Саломе го пита: „Колко ще продължи смъртта?“ той отговаря: 
„Докато вие, жените, раждате деца.“ Саломе казва: „Тогава аз няма да 
раждам повече деца.“119 Св. Епифаний също говори за една гностическа 
група (фибионити), която той смята за наследници на николаитите (според 
Откр. 2 такива е имало точно в Ефес), която е отричала жененето, имала е 
жените като общи и силно се е противопоставяла на раждането на деца.120 

Ако това наистина е така, то на една погрешна представа за спасението, 
съчетана с провокативен външен вид и разпуснато сексуално поведение, 
Павел противопоставя християнското утвърждаване на въздържанието, 
верността, брака и достойнството в раждането и отглеждането на деца. 
Вероятно в тази светлина трябва да виждаме и неговата категорична 
заповед „по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да 
управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули“ (1 
Тимотей 5:14), която се противопоставя на собствения му съвет в 1 
Коринтяни 7, че безбрачието е по-добро от брака. Жените, които живеят 
разпуснато са „отишли след сатана“ и са изгубени, а тези, които почитат 
своя брак и семейство, ще бъдат спасени. 

Като обобщение отново ще цитираме Стив Робинс: 

„Изглежда, че Павел се обръща към някои жени, които учат (2:12) и 
смущават събранията (2:9–12), като използва примера на Адам и Ева като 
корекция. Тъй като е очевидно, че Павел адаптира своя аргумент според 
ситуацията в Ефес, ние трябва да посочим как историческия и 
литературния контекст ни помагат да разберем тези примери. Първо, 
имаме спекулациите на еретиците, основани на изопачената употреба на 
Стария Завет (1:4; 4:1–7); второ, имаме влиянието на ересите върху някои 
жени в Ефес и в следствие на това – тяхното участие в разпространението 
ѝ (2 Тим. 3:6–9; 1 Тим. 6:5–10, 11–15); трето, традиционните роли на 
жената, особено бракът и отглеждането на деца, са били изоставени поради 
тези лъжеучения (4:3); четвърто, имаме влиянието на „новите римски 
жени“ (изкусително облекло, неморално поведение, бунтарство, 
пренебрегване на домашните задължения); и пето, влиянието на култа към 

                                                           
119 Clement of Alexandria, Miscellanies 3.45, 63–64 (Migne PG 8.1.1193) 
120 Виж Stephen Benko. „The Libertine Gnostic Sect of the Phibionites According to 
Epiphanius,“ Vigiliae Christianae 21, 2 (1967): 103–19 виж и Epiphanius Panarion 26.13.2–3 
(Migne PG 41.352–53) 



Артемида в Ефес (жените са били издигани и смятани за по-висши от 
мъжете).“121 

Следователно дори най-силният пасаж в защита на комплементарното 
учение се оказва прекалено несигурен, за да бъде то поставено върху него 
без да се клати. 
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1 КОРИНТЯНИ 11:1–16: АРГУМЕНТЪТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА 
ПРЕСТАНЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ 

Въпреки признанието на Огнянов за трудностите, свързани с тълкуване на 
тези стихове, неговата аргументация следва типичните комплементарни 
характеристики – Павел наставлява коринтските жени да се покоряват в 
дома и в църквата, понеже това отразява реда на божественото водачество. 

„Оглавяването“ (поемането на властта и ръководството) от страна на 
мъжете се налага поради следните съществени доводи: мъжът трябва да 
прилага модела на божественото водачество (Бог–Христос–мъжът–
жената); и този модел е нужно да намира израз в живота и поведението на 
жените като съхраняващ и предпазващ фактор с цел да се избегне всяко 
възможно посегателство от страна на врага… Прякото приложение на този 
модел е в църковната общност (ср. 11:4–5,13), но обобщаващият на места 
тон на Павел разширява обсега му до брака (11:7–12)… Логическата 
аргументация на апостола се базира на неговото удивително твърдение 
„жената е слава на мъжа“, а „мъжът е образ и слава на Бога“ (11:7). В 
известен смисъл този текст намира своето обяснение в следващите два 
стиха, които отвеждат в Едемската градина и припомнят реда на 
сътворението от втора глава на Битие: жената е създадена от мъжа… и за 
мъжа“ (стр. 40–41). 

Независимо от убедеността на Огнянов в яснотата и силата на текста, това 
всъщност представлява един от най-неудачните аргументи в цялата 
комплементарна позиция. По-конкретно има 3 неща, които следва да бъдат 
казани в тази връзка. 

1. От текста на 1 Кор. 11:1–16 наистина е съвсем ясно, че Павел работи 
с три двойки образи, които са както следва (а) Бог–Христос, (б) Христос–
мъжа и (в) мъж–жена. Очевидно е също, че той основава поне част от своя 
аргумент върху историята за сътворението от Битие 1–2. Начинът, по 
който той използва тази образност обаче е един от най-трудните за 
схващане в целия Нов Завет. Без всякакви претенции, че мога да разреша 
проблемите и да дам ясно обяснение на текста, аз просто ще представя 
някои екзегетични трудности, които имат отношение към спора за ролите 
на мъжете и жените.122 

1 Кор. 11:4 изглежда използва думата „глава“ метафорично като се има 
предвид, че покритата глава на мъжа засрамва Христос. 11:5 продължава, 
както казва, че жена, която се моли гологлава засрамва главата си, което 
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най-вероятно е казано и в буквален (своята собствена глава), и в 
метафоричен смисъл (мъжа си, който е нейна глава). Но след 11:5 
метафоричната употреба на глава просто изчезва от аргумента. 11:7 
показва защо мъжът не трябва да си покрива главата – понеже е образ и 
слава на Бога, а жената е слава на мъжа. Но това е трудно обяснимо в 
светлината на Битие 1:26–27, където Мойсей казва, че и мъжът, и жената са 
създадени по Божия образ и по този начин тя равностойно с него 
„представлява“ Бога в и пред цялото творение  – да не говорим за факта, че 
в Новия Завет както мъжът, така и жената в еднаква степен са призовани да 
се преобразяват по Божия образ (виж 1 Кор. 15:49; Римл. 8:29; 2 Кор. 3:18). 
Да приемем този стих буквално означава, че жената не е Божий образ, 
което едва ли може да бъде оправдано. 

Съмнявам се, че Огнянов би твърдял това, но на практика той се 
приближава опасно близо до него когато пише: 

„Тук принципът е „глава на мъжа е Христос“ (ст. 3). И следва неговото 
пряко приложение: да не покрива главата си, когато се моли (ст. 4). Имаме 
две обяснения за това (а) защото не трябва да „засрамва главата си“ (ст. 4) 
и (б) защото е „образ и слава на Бога“ (ст. 7). Ако тълкуваме ст. 7 по 
отношение на мъжа, можем да попитаме: „А за кого е създаден той?“. 
Единственият възможен отговор е: „За Бога.“. Тогава, развито отзад 
напред, посланието към мъжа изглежда така: той е създаден за Бога, за да 
бъде Негов образ и слава (да Го представлява); Той не бива да засрамва 
Бога, ето защо трябва да бъде ръководен от Него. Същото твърдение, 
казано в обратен ред (т.е. според авторската логическа подредба), гласи: 
когато Бог (главата) ръководи мъжа, Той не се посрамва, защото Бог 
(главата) напълно се прославя (проявява) в мъжа – и за това го е създал. По 
подобен начин е развита и идеята за жената. Имаме ръководен принцип: 
„глава на жената е мъжът“ (ст. 3). Прякото приложение на принципа е: 
жената да покрива главата си, когато се моли (ст. 5). Двете обяснения са (а) 
Защото не трябва да „засрамва главата си“ (ст. 5) и (б) „защото е слава на 
мъжа“ (ст. 7). Ст. 9 добавя „понеже жената е създадена за мъжа“. Развито 
отзад напред, твърдението е: жената е създадена за мъжа, ето защо тя 
трябва да бъде ръководена от него. Според Павловия ред на мисли: когато 
мъжът ръководи жената, той не се посрамва, защото напълно се прославя 
(проявява) в нея, тъй като тя е създадена за него.“ (стр. 42). 

Това е коренно различно от много по-нюансирания коментар на Калвин на 
същия текст: 

„В това, което следва, има една по-голяма трудност. Тук мъжът е поставен 
в една междинна позиция между Христос и жената, така че Христос не е 
глава на жената. Все пак същият апостол учи на друго място, че „в 



Христос няма мъжки пол нито женски“ (Галатяни 3:28). Защо тогава тук 
той прави това разграничение? Аз отговарям, че разрешението на това 
зависи от връзката, в която се намират тези пасажи. Когато казва, че няма 
разлика между мъжа и жената, той говори за духовното царство на 
Христос, в което индивидуалните различия изчезват, понеже то не е по 
никакъв начин свързано с тялото или с външните човешки отношения, а 
единствено с ума. Поради тази причина той казва, че няма разлика дори 
между роб и свободен. Междувременно обаче той не разрушава 
обществения ред или почтените различия, които не могат да бъдат 
пренебрегнати в ежедневния живот. Тук от друга страна той разсъждава за 
външните отношения и ред – което е част и от църковния ред. Затова що се 
отнася до духовната връзка в очите на Бога и вътрешно, в съвестта, 
Христос е глава и на мъжа и на жената без всякаква разлика, понеже 
няма разлика между мъжки и женски пол. Но що се отнася до външните 
отношения и политическия ред, мъжът следва Христос, а жената мъжа, 
така че те не са равнопоставени, а обратното, съществува неравенство.“123 

Нещо повече, подобна трактовка не само отрича Божия образ в жената, но 
и премахва всяка идея, че тя може да бъде ръководена директно от Бога. 
Нейната връзка с Христос се оказва единствено индиректна, минаваща 
през нейния съпруг. Накрая, това виждане за отношенията на подчинение 
между мъжа и жената, което е залегнало в самия ред на сътворението, на 
практика постулира покорството на всяка жена на всеки мъж. Нито пък 
това излиза от контекста на 1 Кор. 11, понеже гръцките думи за съпруг и 
съпруга означават също така и мъж и жена (както са преведени в 
българските Библии). Това съвсем естествено повдига въпроса за ролята, 
която жената може да играе не само в семейството и в църквата, но и в 
обществото като цяло. Огнянов никъде не повдига този въпрос, но той е 
важен: може ли според него жена да заема ръководна роля в светска сфера, 
ако това означава тя да ръководи мъже? Или тя трябва винаги да им е 
подчинена, независимо от своите способности, квалификация и знания, 
единствено поради своя пол, на който е отредено положение на покорство? 

Не е нито безсмислен нито лесен и въпросът за кой „мъж“ говори Павел: за 
този преди грехопадението, за падналия, за този „в Христос“ или за 
есхатологиния? 

Това, че жената е слава на мъжа е ясно, понеже според разказа в Битие тя е 
била създадена за него и от него. Ст. 8–9 обясняват това. Но както Фий 
казва: „В единствения случай в нашия пасаж, където е възможно Павел да 
взема някои страни от метафората (1 Кор. 11:8–9), описваните отношения 
очевидно не са покорство на мъжа като на „водач“. Павел има за цел да 
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обясни своето твърдение, че „жената е слава на мъжа“. Отговорът се 
намира в разказа от Битие: тя е дошла от мъжа в смисъл, че е взета от 
страната му и е била създадена заради него. Именно това я прави „слава на 
мъжа.“124 

Всъщност, както видяхме в предишните глави, разказът в Битие дава силни 
основания да смятаме, че идеята в него е, че жената наистина е създадена 
„за мъжа“, само че не в смисъла, влаган от Огнянов – за да владее той над 
нея – а заради неговата нужда, което насочва към нещо съвсем различно.125 

Кийнър предполага, че това покриване на жената може да е свързано с 
нежелано отклоняване на вниманието от Бога към жената, която е 
гологлава (в древността косата се е считала за сексуално предизвикателна) 
без по никакъв начин да отрича, че в разказа за сътворението жената също 
носи Божия образ наравно с мъжа. От друга страна обаче, всяко нейно 
поведение автоматично носи слава или срам на нейния съпруг и затова тук 
апостолът свързва тази идея с проблема, който е знаел, че съществува в 
коринтското богослужение. Това не би било трудна за разбиране идея от 
страна на слушателите му – особено в светлината на текстове като Притчи 
31, където съпругата прославя съпруга си със своето поведение. Това е 
интересно и привлекателно предположение, което обаче съвсем не е 
сигурно.126 

Освен това думата „слава“ ясно кореспондира с думата „срам“ в 
предишните стихове и по този начин създава антитеза. 11:10 носи 
истинско предизвикателство. Очакваното е Павел да напише, че заради 
тези неща жената трябва да си покрива главата. Именно в този смисъл 
разбира текста и Огнянов. Но той не казва това. Това, което той казва е, че 
жената трябва да има на главата си власт – и това не е белег на властта на 
мъжа/съпруга върху нея, а нейната собствена власт. Гръцката езикова 
конструкция доста ясно изразява неудачността на превода в смисъл, че 
покривалото е белег за властта на мъжа над жената. 

„Трудността се състои в това да разберем защо Павел се изразява по един 
толкова необикновен начин. Това че „властта“ (exousia) е поставена като 

                                                           
124 Гордън Фий, Молитва и пророкуване в събранието. 
125 виж Elizabeth McCabe. Answers to unresolved questions:A closer look of Eva and Adam 
in Genesis 2–3 in Women in the Biblical World: A Survey of Old and New Testament 
Perspectives: Volume 1. University Press of America, 2008. 
126 Craig Keener. Paul, Women, and Wives: Marriage and Women’s Ministry in the Letters of 
Paul. Baker Academic, 1992, 54. 
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„белег за власт“ не представлява трудност. Но защо св. Павел казва 
„власт“ когато има предвид „подчинение“?”127 

Може би това е свързано с идеята, че в древната култура покривалото 
вероятно наистина не е било символ на нечия чужда власт над жената. 
Всъщност то е действало по точно обратния начин утвърждавайки, че 
жената, която го носи е достойна и се ползва със защита и 
неприкосновеност.128 

Още по-неясно е какво означава споменаването на ангелите в 11:10. Макар 
това да не е пряко свързано с нашата тема, аз смятам, че е възможно тук да 
става дума за пратеници, външни хора, изпратени да видят какво се случва 
в събранията на християните. Т.е. думата се използва не в смисъл на 
небесни същества, а в естественото ѝ значение. Ст. 11–12 добавят към това 
ново объркване като преобръщат отношенията между мъжа и жената, и по 
този начин осъществяват пълна реципрочност – както жената е от мъжа, 
така и мъжът е от жената, а всичко е от Бога, т.е. никой няма предимство 
над другия. Това не звучи като наставление за подчинение, въпреки опита 
на Огнянов да тушира силата на стиховете – особено при положение, че 
началото на стиха може да се преведе като „А идеята/смисълът е…“129 

Последно, аз не смея дори да се приближа до екзегетичната джунгла, 
свързана със спора за покриването на главата, около която се е проляло 
повече мастило отколкото съм в състояние да прочета. Защо Павел казва, 
че покриването на главата е удачно за жените? Вече видяхме, че е малко 
вероятно това да е белег на властта на мъжа над нея – текстът всъщност 
казва точно обратното – това е белег на властта, която тя самата има. Нито 
пък пасажът като цяло говори за това жените да се покоряват на своите 
съпрузи – това изцяло липсва в текста и трябва да бъде изведено от едно 
метафорично и крайно несигурно значение на думата „глава“. (Малко по-
надолу аз ще обясня защо всъщност смятам това значение за практически 
невъзможно.) Въпросът става още по-объркващ, когато видим, че макар 
омъжените жени в древността наистина да е трябвало да носят покривало 
на главата, при богослужения в римската (за разлика от гръцката) култура 

                                                           
127 Archibald Robertson and Alfred Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the 
First Epistle of St Paul to the Corinthians, 2nd ed., ICC, Edinburgh:T &T Clark, 1914, 232. 
Виж още W. M. Ramsay. The Cities of St. Paul: Their Influence on his Life and Thought. 
London: Hodder & Stoughton, 1907, 203 както и коментарът на Фий в Гордън Фий, 
Молитва и пророкуване в събранието. 
128

 виж Cynthia Long Westfall. Paul and Gender: Reclaiming the Apostle’s Vision for Men 
and Women in Christ. Baker Academic, 2016 
129 Виж Lucy Peppiatt. Women and Worship at Corinth: Paul’s Rhetorical Arguments in 1 
Corinthians. Cascade Books, 2015, която цитира Shoemaker 
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главите са си покривали и мъжете.130 Нещата стават още по-сложни когто 
си дадем сметка, че религиозните практики не винаги съответстват на 
светските – в римската култура напр. мъж е можел да открие главата си 
пред висшестоящ в знак на уважение пред него.  Освен това как да 
разбираме 11:14, че дългата коса е позор за мъжа, когато в Стария Завет 
това е било определено за отличителен белег на назореите, вероятно най-
известният пример за което е Самсон. По подобен начин част от облеклото 
на служещите еврейски свещеници е бил покриващ главата тюрбан (виж 
напр. Езек. 44:18; ср. m. Yoma 7.5). Дори самият Павел докато се е намирал 
в Коринт може би е бил с дълга коса (виж Деяния 18:18)! Всъщност във 
филма Исус, направен по евангелието според Лука, широко показван от 
Агапе България (CRU), където Лев Огнянов е работил в продължение на 
години, Исус е представен едновременно с дълга коса и покриващ главата 
Си при молитва – макар че не съм чувал някой да протестира срещу това 
като изопачаване на Библията! Филип Пейн и Джером Мърфи-О’Конър 
смятат, че дългата мъжка коса се е свързвала с женственост и дори с 
хомосексуализъм и това е причината Павел да дава подобни наставления. 
Това може би обяснило забележката на Павел за реда на творението, но 
подобно тълкуване съвсем не е сигурно.131 Въпросът е, както удачно 
посочват Фий и Кийнър, защо един по всяка вероятност надкултурен 
въпрос, за който се твърди, че отразява реда на творението, е представен по 
толкова културно променлив начин. Факт е, че много малко църкви днес 
изискват покриване на главата от страна на жените, именно понеже считат 
това за културно обусловена заповед. Но ако покриването на главата е 
културно, как твърдим, че в същия пасаж се говори за надкулктурно 
подчинение? Това е подсилено от неясното и учудващо, но напълно 
възможно разбиране на ст. 16 както указващ, че Божиите църкви всъщност 
нямат такъв обичай за покриване на главата: “ Но, ако някой мисли да се 
препира за това, – ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.“ 

2. Вторият въпрос в дискусията е свързан със значението на думата 
„глава“ (kephаle), която се среща на няколко места в нашия текст и която 
поема немалка тежест от комплементарния аргумент. Спорът, свързан с 
нейното значение през последните години е значителен, а литературата – 
огромна (макар че Огнянов не привежда нито един източник), но в същото 

                                                           
130 Виж Keener, цит. съч. Виж и цялата секция свързана с различните аспекти за 
покриване на главата в древността. Виж още Bruce Winter. Roman Wives, Roman 
Widows: The Appearance of New Women and the Pauline Communities. Eerdmans, 2003. 
131 Виж Philip Pyne. Man and Woman, One in Christ: An Exegetical and Theological Study 
of Paul’s Letters. Zondervan, 2009 и Jerome Murphy O’Connor. Keys to First Corinthians: 
Revisiting the Major Issues. Oxford University Press, 2009 



време и твърде технически, за да бъде проследен тук.132 Няколко неща все 
пак стават ясни: 

А) Думата „глава“ като метафора днес може да носи естествено значение 
на водач, но в древността не е било точно така. Тази употреба на думата не 
е била непозната в гръцкия език и понякога е използвана, но това се среща 
рядко. Освен това имаме случаи, когато еврейската дума за водач (rôš) се 
превежда като „глава“ в Септуагинта, но текстът много по-често използва 
друга дума, която означава именно водач. Това означава, че тази употреба 
не е била много разпространена и популярна в древния гръцки език. А това 
на свой ред означава, че не можем да пренесем автоматично нашите 
съвременни аналогии към текста от 1 Коринтяни 11 и да четем в него глава 
= водач. 

Б) „Глава“ може да носи и значение и на „източник“ или „произход“. Тази 
употреба също е сравнително рядка, но разполагаме с достатъчно на брой 
документирани писмени случаи. Този смисъл подхожда на контекста на 1 
Кор. 11 поне толкова, колкото и значението на водач. Ако това е така 
Павел казва, че Бог е източникът на Христос (като Негов Отец), а мъжът е 
източникът на жената (както е според разказа за сътворението, който 
апостолът почти сигурно използва на това място). 
                                                           
132 Някои от по-важните източници включват: Wayne Grudem, “Does Kephalē Mean 
‘Source’ or ‘Authority Over’ in Greek Literature? A Survey of 2,336 Examples,” TJ 6, no. 1 
(Spring 1985): 48, 50–51; Catherine Clark Kroeger, “The Classical Concept of Head as 
‘Source,’” in Equal to Serve: Women and Men Working Together Revealing the Gospel, by 
Gretchen Gaebelein Hull (Grand Rapids: Baker, 1998), 270–71; Stephen Bedale, “The 
Meaning of Kephalē in the Pauline Epistles,” JTS NS 5 (Oct 1954): 211; Philip B. Payne, 
Man and Woman, One in Christ: An Exegetical and Theological Study of Paul’s Letters 
(Grand Rapids: Zondervan, 2009); Richard S. Cervin, “Does Kephalē Mean ‘Source’ or 
‘Authority Over’ in Greek Literature? A Rebuttal,” TJ 10, no. 1 (1989): 85, 107. An updated 
version of Cervin’s arguments can be found in Priscilla Papers 30, no. 2 (Spring 2016): 8–20; 
Philip B. Payne, “Evidence for Kephalē meaning ‘Source’ in Greek Literature and in Paul’s 
Letters,” paper read Nov 16, 2016, at the ETS Annual Meeting in San Antonio, TX, 12–13, 
16; Morna D. Hooker, “Authority on Her Head: An Examination of 1 Cor. XI.10,” New 
Testament Studies 10 (1963-64): 410–16; Robin Scroggs, “Paul and the Eschatological 
Woman,” Journal of the American Academy of Religion 40,3 (1972): 283–303; Fred D. 
Layman, “Male Headship in Paul’s Thought,” Wesleyan Theological Journal 15,1 (Spring 
1980): 46–67; Joseph A. Fitzmyer, “Another Look at Kephalē in 1 Corinthians 11:3,” New 
Testament Studies 35 (1989): 503–11; Joseph A. Fitzmyer, “Kephalē in 1 Corinthians 11:3,” 
Interpretation 47,1 (Jan. 1993): 52–59; Wayne Grudem, “The Meaning of Kephalē (‘Head’): 
A Response to Recent Studies,” in Recovering Biblical Manhood and Womanhood, ed. John 
Piper and Wayne Grudem (Wheaton, Ill.: Crossway, 1991), 425–68; Wayne Grudem, “The 
Meaning of Kephalē (‘Head’): An Evaluation of New Evidence, Real and Alleged,” Journal 
of the Evangelical Theological Society 44,1 (March 2001): 25–66; Andrew C. Perriman, “The 
Head of a Woman: The Meaning of Kephalē in 1 Cor. 11:3,” Journal of Theological Studies 
45,2 (1994): 602–22. Списъкът в никакъв случай не е пълен. 



В) Накрая „глава“ може да означава „почит“, „значимост“ или „уважение“, 
без това задължително да включва идеята за власт над някой или нещо. За 
момента изглежда мнозинството специалисти клонят към мнението, че той 
е преобладаващ в древната литература. 

Г) Когато се обърнем към Новия Завет, откриваме, че думата „глава“ 
съвсем не е използвана еднозначно и последователно със значение на 
„водач“. 

Огнянов пише: 

„Така в аргументацията си той използва типичната за текстовете му 
метафора за „главата“ – „глава на всеки мъж е Христос, а глава на всяка 
жена е мъжът, глава пък на Христос е Бог“ (ст. 3). За разлика от сходния 
стих – Ефесяни 5:23, тук Христос е представен като глава на мъжа вместо 
на Църквата и е добавено, че „глава на Христос е Бог“. Безспорно за Павел 
„главата“ се свързва с източника на власт, ръководство и управление (виж 
Кол. 1:18… и 2:20)“ (стр. 39). 

Фий обаче посочва различните начини, по които думата се употребява като 
предупреждава, че те не трябва да смесват. 

„Метафората е използвана по три различни начина: (а) да посочи връзката 
на Христос с църквата (Еф. 4:15–16; 5:23; Кол. 1:18; 2:19); (б) отношенията 
на Христос със „силите“ (Еф. 1:22; Кол. 2:10) и (в) отношенията на главата 
на дома към неговата съпруга (Еф. 5:23)… Когато по-нататък Павел говори 
за Христос като „глава“ във връзка с църквата (Еф. 4:15–16; Кол. 2:19), 
това е една метафора не за „господство“, а за подкрепяща, даваща живот 
роля, която древната гръцка мисъл е смятала, че (буквалната) глава има по 
отношение на физическото тяло.“133 

Това на практика означава, че твърдението на Огнянов е явно невярно и то 
едновременно в две отношения – не само, че „глава“ не означава 
автоматично „власт“, но и различните начини и отношения, по които 
думата се използва в Новия завет са смесени по един напълно неприемлив 
начин. 

                                                           
133 Гордън Фий, Молитва и пророкуване в събранието. Виж и значението на „глава“ в 
Ефесяни 5 разгледано в глава 5. Виж още дискусията за всички значения на думата в 
Новия Завет при Linda Bellville. Women Leaders and the Church: Three Crucial Questions. 
Baker Academic, 2000, ch. 2. 
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Д) Нямаме познат древен източник, в който kephale да е използвана като 
метафора за отношенията между съпруг и съпруга.134 

Е) Накрая, когато се обърнем към съчиненията на църковните отци, те 
последователно отхвърлят идеята, че 1 Кор. 11 говори за някакво 
подчинение на Христос спрямо Бога. Първото достигнало до нас тълкуване 
е от Кирил Александрийски (п. 444?), който я тълкува по следния начин: 

„Така ние можем да кажем, че „глава на всеки мъж е Христос“, понеже 
Той го е направил (dia)… като Бог; „но глава на всяка жена е 
мъжът“, понеже тя е взета от неговата плът… По подобен начин 
„главата на Христос е Бог“, понеже Той е от Него (ex autou) по 
природа.“135 

С други думи Крил проявява ясна христологична загриженост да не 
постави Христос „под“ Бога в йерархията – точно обратното на 
комплементарното тълкуване на текста. Всъщност неговото тълкуване на 
практика е идентично с идеята за „глава“ като „източник.“ 

Същото казва и по-възрастният съвременник на Кирил Йоан Златоуст: 

„Но главата на жената е мъжът, а главата на Христос е Бог.“ Тук еретиците 
ни нападат с твърдения за по-ниско положение, които те извеждат за Сина 
от тези думи. Но те сами препъват себе си. Понеже ако „мъжът е глава на 
жената“ и главата е от същото естество както тялото и „глава на Христос е 
Бог,“ Синът е от същата природа като Отец. „Не,“ казват те, „не това, че 
Той е от различна природа искаме да покажем ние, а че Той Му е 
подчинен.“ Какво тогава да кажем за това? На първо място, когато нещо 
долно е казано за Него във връзка с това, че Той е в плът, в казаното няма 
отхвърляне на божествеността, икономията приема подобен начин на 
изразяване. Но кажи ми, как възнамерявате да докажете това от текста? 
„Защото, както мъжът управлява жена си,“ казва той, „така и Отец 
управлява Христос.“ Следователно, както Христос управлява мъжа, 
така и подобно Отец управлява Христос.“ Но кой може да приеме 
това? Понеже ако превъзходството на Сина сравнена с нас бъде 
мерилото за превъзходството на Отца над Сина познайте каква лудост 
въвеждате в Него.“136 

                                                           
134 Виж отново дискусията на Фий в Молитва и пророкуване в събранието. 
135 Ad Arcadiam et Marinam 5.6 
136 John Chrysostom, Homilies on First Corinthians, XXVI – курсивът мой. Виж още 
Ambrose,, Three Books on the Holy Spirit, Book III, Ch. I, 7–8; Three Books on the Holy 
Spirit, Book V, XIII-XIV; Hilary of Poiters, Book XI, 30, 35. Gregory of Nazianzen, “Oration 
XL, The Oration on Holy Baptism,” Orations, XLII; Basil, On John V. 19. The Son Can Do 

https://rado76.wordpress.com/2016/09/07/fee-49/#_ftnref3


Казано простичко, Йоан Златоуст познава аргументация, много подобна 
или дори идентична на тази, която застъпва Огнянов и не се колебае да я 
нарече еретична в прав текст. 

3. Най-интересната част от аргумента за подчинението на жените се 
намира в учението за подчинението на Бог-Син на Бог-Отец. То е 
пряко свързано със значението на думата „глава“ в текста и с цялостната 
логика на Павловия аргумент в пасажа, които вече разгледахме, но освен 
това има своя собствена интересна история, която заслужава да бъде 
разказана. 

Учението за субординацията на Сина на Отец започва да набира сила сред 
евангелските християни през 70-те години на 20 век и постепенно става 
изключително популярно в тезата на комплементарите. Сред неговите 
пропагандатори са богослови като Уейн Грудъм, Брус Уеър, Дени Бърк, Х. 
Уейн Хаус, Д. Скот Хорел, Оуен Стречъм и Джон Фрейм. Няма да е 
пресилено да кажем, че за известно време то е представяно като най-
силния аргумент в подкрепа на подчинението на жените. Неговата 
привлекателност е очевидна, понеже то представя последното като пряко 
следствие и дори като копие от Божия съвършен ред. 

Въпреки силната привлекателност на учението за подчинението в 
Троицата на едно популярно ниво, повечето редови християни просто не 
си дават сметка колко проблематично е то на нивото на сериозното 
богословие. На следващите страници аз ще се опитам да щрихирам 
разбираемо някои основни неща, но читателят трябва да има предвид, че 
навлизането в същността изисква доста сериозна богословска подготовка. 

Основата на подчинението в Троицата стъпва на идеята, че трите 
божествени лица – Отец, Син и Свети Дух – споделят обща природа и 
атрибути, но изпълняват различни функции или имат различни отношения 
помежду си. Тази разлика във функциите се изразява именно в 
подчинението на Сина на Отца. По този начин се прави разлика между 
онтологична и функционална субординация като единствено последната е 
свързвана със Сина. По-нататък тази разлика във функциите не нещо 
временно. Всички християни признават, че въплъщавайки се и ставайки 
човек, Исус Христос се отказва от положението, което има и доброволно 
приема „образа на слуга“ (виж Филипяни 2). Макар да се водят 
разгорещени спорове как трябва да се разбира Божественият „кенозис“ в 
този текст, никой не отрича, че докато е на земята, Христос представя 
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идела за всеки човек и като такъв Той доброволно се подчинява на Своя 
небесен Отец. Но защитниците на функционалната субординация твърдят, 
че тази йерархия в Троицата не се ограничава единствено до времето на 
земния живот на Христос, а е съществувала и преди въплъщението, и 
продължава след възнесението. Тя е вечна и същностна за Бога. По този 
начин те отказват или смятат за ненужно да направят разлика между 
иманентната и икономичната Троица, които макар да представляват един и 
същ Бог не са симетрични. Всъщност Уейн Гудъм и Брус Уеър твърдят, че 
тази йерархия е единствения надежден начин ние да сме в състояние да 
правим разлика между отделните лица в Троицата.137 По този начин това 
учение става известно като вечното подчинение/субординация на Сина. 

Проблемите с него обаче са много. 

Първо, исторически християните никога не са разграничавали лицата на 
Троицата посредством тяхната предполагаема йерархичност. Разликата е 
виждана в библейските понятия Отец, Син и Свети Дух, както и в 
характеристиките, които Библията им приписва – Отец ражда, Синът бива 
роден, а Духът изхожда.138 Трябва да подчертаем, че ние не сме в 
състояние да кажем какво в действителност описват тези думи. Те указват 
някаква разлика чрез използване на човешки понятия, но не бива да 
смятаме, че последните са идентични на нашите земни еквиваленти. Дори 
аналогията, която съществува в тях трябва да бъде приемана много 
предпазливо. Твърдението на Грудъм, че разликата между лицата се 
определя от вътрешнотроичната йерархия е нововъведение в богословието, 
което лесно може да бъде доказано. И макар ранните църковни отци често 
да говорят за taxis в Троицата те го свеждат до монархията на Отца като 
източник, а не до някакво подчинение. 

Второ, функционалната субординация, която той се опитва да защитава се 
оказва фиксирана едновременно във вечността и във вътрешния живот на 
Троицата и по този начин неизбежно се превръща в онтологична. Както 
пише известният баптистки богослов Милърд Ериксън: 
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„Освен това, ако властта на Отец над Сина се корени в самата тъкан на 
Троицата, тогава това трябва да бъде виждано като една същностна 
разлика, правеща Сина по-нисш от Отец по самата Му същност.“139 

Въпреки протестите за обратното, това е неизбежно следствие от учението 
за вечното подчинение на Сина на Отец. Исус Христос се оказва не просто 
функционално, а и онтологично по-нисш от Отец и по този начин 
границата на ортодоксалното християнство с арианството се размива. Да се 
твърди, че Синът има същата власт като Отца, само че Му е подчинен, е 
логически абсурд. Или както духовито се изразява Дж. Оруел: „Всички 
животни са равни, но някои са по-равни от други.“140 

Трето, още по-трудно е да се защити подобно виждане, когато си 
припомним, че християнското учение, че Отец Синът и Духът не са три 
различни бога, а един единствен Бог. При това, тяхното единство не може 
да се ограничи просто да единство на природата (макар тя наистина да е 
обща), но включва и единство на действията (не просто в една посока или 
за една цел, но в същото време не и пълна идентичност) и на волята. 
Шестият вселенски събор постановява, че волята следва природата, а не 
лицето, което на практика означава, че трите божествени лица в Троицата 
имат една единствена воля. Отец не може да желае нещо различно от Сина, 
нито Синът от Отец. Това единство на волята прави много трудно изобщо 
да говорим за възможност за някакво подчинение в Троицата. На тази 
основа богословът Роджър Олсън изгражда своята критика към 
субординацията в Троицата (виж ТУК и ТУК)141. Aко се придържаме към 
историческите постановки на ортодоксалното християнство, че волята 
следва природата, наличието на различни воли реално води до три отделни 
бога с практически различна природа.142 

Четвърто,  в този ред на мисли Отец и Синът са разбирани в изцяло 
човешки смисъл, т.е. както един син се покорява на баща си, така и 
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2013, 308. Кевин Джилс развива този аргумент доста по-обстойно. 
140 виж в тази връзка аргумената на Thomas McCall. ‘Eternal Functional Subordination’: 
Considering a Recent Evangelical Proposal в неговата книга Which Trinity? Whose 
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subordination and the problem of the divine will. 
142 виж D. Glenn Butner Jr. Etrnal functional subordination and the problem of the divine 
will. JETS 58/1 (2015) 131–49 
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Христос се покорява на Отец.143 Това обаче означава да пренесем един 
антропоморфен език, свързан с отношенията на Бога с творението (ad 
extra) към вътрешния живот на Бога, отделен от това творение (ad intra). 
Това е груба грешка и може да доведе до множество нелепости, както 
показва Ник Слоун.144 Това може да се види доста ясно от библейските 
доказателства, които защитниците на суобрдинацията привеждат в своя 
подкрепа. Макар много от стиховете наистина да говорят за подчинение, 
което времево не съвпада със земния живот на Христос логически те са 
свързани с него.145 И макар откровението, че именно Отец изпраща Сина и 
Духа да намира своето основание във факта, че Сина е роден, а Духа 
изхожда от Отца и по този начин да ни казва нещо истинско за 
именантната Троица това не може да се утъждествява с идеята за вечна 
функционална субординация.146 

Най-забележителното в цялата история е бавното пробуждане на 
евангелската общност за опасностите, които носи това учение. Милърд 
Ериксън е един от първите, който бие тревога в God in Three 
Persons (1995). По-късно той посвещава цяла книга на проблема – Who’s 
Tampering with the Trinity?: An Assessment of the Subordination Debate. 
Подобна позиция заема и Дейвид Кънингам през 1998 г. в These Three Are 
One: The Practice of Trinitarian Theology. Малко по-рано, през март 1997 г., 
Джилбърт Белезикян публикува в Journal of the Evangelical Theological 
Society статия, духовито наречена Hermeneutical Bungee-Jumping: 
Subordination in the Godhead. 

На 9 октомври 2008 г. в Trinity Evangelical Divinity School, Диърфийлд, 
Илиноис се провежда публичен дебат между Уейн Грудъм и Брус Уеър от 
една страна и Том МакКол и Кийт Яндел от друга на тема „Дали 
отношенията на власт и подчинението съществуват вечно сред лицата на 
Троицата?“ Видеото може да се гледа на следния адрес. 

Най-съществен е приносът на австралийския пастир и богослов Кевин 
Джилс, който пише цели четири книги по въпроса – The Trinity & 
Subordinationism: The Doctrine of God & the Contemporary Gender Debate 

                                                           
143 виж Wayne Grudem, “Biblical Evidence for the Eternal Submission of the Son to the 
Father,” in The New Evangelical Subordinationism?, ed. Dennis W. Jowers and H. Wayne 
House (Eugene, OR: Pickwick, 2012), 223–61. 
144 Nick Swan.  A critique of Wayne Grudem’s argument for eternal functional suodination of 
the Son. 
145 виж напр. бележките на Curtis W. Freeman. Eternal Subordination and Nicene 
Orthodoxy. Доклад представен на Symposium on Evangelicals and the Early Church, 
Wheaton College, 20-21March 2014. 
146 виж Fred Sanders. The Triune God (New Studies in Dogmatics).  Zondervan Academic, 
2016 
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(2002), Jesus and the Father: Modern Evangelicals Reinvent the Doctrine of the 
Trinity (2006), The Eternal Generation of the Son: Maintaining Orthodoxy in 
Trinitarian Theology (2012) и The Rise and Fall of the Complementarian 
Doctrine of the Trinity (2017). Особено в първите две, той дава подробна и 
цялостна обосновка на проблемите, свързани с учението за вечното 
функционално подчинение на Сина и убедително доказва, че то не намира 
подкрепа в историята на църквата, в изповедите на вярата и в съчиненията 
на видните богослови през вековете.147 

Накрая, през 2011 г. група консервативни евангелски учени публикуват 
The Trinity Statment, в което изказват своите резерви спрямо това учение. 
Част от имената, участвали в неговото съставяне са Уилям Спенсър, Аида 
Спенсър, Мими Хадад, Ройс Глъндър, Хауард Маршал, Алън Миът, 
Милърд Ериксън, Кевин Джилс, Стивън Трейси, Алвера Микелсън, Стенли 
Гундри и Катерине Крьогер. 

Въпреки тези предупреждаващи гласове, в началото на 21 век то 
продължава да се разпространява свободно и е приемано безкритично в 
консервативните евангелски среди. То доминира в Евангелското 
богословско общество, подкрепяно е от повечето т.нар. „нови калвинисти“, 
влиза през „задната врата“ в ESV study bible, чийто редактор е Уейн Грудъм 
и се използва от  CBMW – The Council on Biblical Manhood and Womanhood. 

През 2016 г. обаче изненадващо идва развръзката. Тя започва със статията 
на д-р Лиам Голегър: “Is it Okay to Teach a Complementarianism Based on 
Eternal Subordination”, в която той  критикува богословието на Грудъм и 
Уеър. (виж част 1 и част 2). Почти едновременно Карл Трумън, професор 
по църковна история в семинарията Уестминстър публикува статия, в 
която изказва подобни опасения. Напрежението прераства в открит 
конфликт и скоро списанието Християнството днес излиза със специален 
онлайн брой – Gender and the Trinity: From Proxy War to Civil War. 
Особеното на тази гражданска война е, че сега тя се води не между 
комлементари и егалитари, а в самия комлементарен лагер, където 
голяма част от реформираните християни-компплементари остро се 
противопоставят на субординацията. За тях това означава отстъпление и 
изопачаване на историческите Апостолски и Никейски символи на вярата, 
които постулират пълна равнопоставеност между Отца и Сина. Когато 
двама от най-големите специалисти по никейската вяра, Майкъл Барнс и 
Люис Айърс, се изказват критично за тринитарноито богословие на 

                                                           
147 Редица комплементарни учени твърдят обратното привеждайки редица примери в 
подкрепа на това, но изследването на Джилс доминира със своята изчерпателност и 
мащаб. 
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Гръдъм и Уеър (виж ТУК и ТУК), австралийският евангелски учен Майкъл 
Бърд коментира това по свойствения си хумористичен начин: 

„Когато две от най-големите имена в тринитарното богословие на 4 век 
благосклонно отхвърлят твоя богословски аргумент, основаващ човешките 
взаимоотношения на едно подчинено тринитарианство, играта е 
приключила. Време е да изоставим подчинението на Сина, да спуснем 
спасителните лодки, да потърсим убежище на един хубав Никейски остров 
и да намерим не толкова объркани начини да защитаваме 
комплементаризма.“ 

Събирането на ЕБО през новмеври 2016 г. е посветено именно на учението 
за субординация в Троицата. Уейн Грудъм и Брус Уеър защитават 
субординацията, а Милърд Ериксън  и Кевин Джилс се противопоставят с 
доклади (превод на докладът на Джилс може да се намери ТУК). 

Срещу комлементарното учение открито се обявяват богослови като Ейми 
Бирд, Тод Пруит, Майкъл Хортън, Райчъл Милър, Стивън Линблед, Скот 
Суейн, Робърт Летъм, Доналд Маклеод, Андрю Уилсън, Марк Джоунс, 
Дъглас Кели, Кийт Е. Джонсън, Джеймс Касиди, Корнелиъс Плантинга, 
Том Маккол, Матю Емерсън, Лук Стампс, Фред Сандърс. Джилбърт 
Белезикиян, Роджър Никол, Милърд Ериксън, Филип Кери, Стенли Гренц, 
Денис Джоуърс, Линда Белвил, Джон Джеферсън Дейвис, Стенли Гундри, 
Джон Л. Томпсън, Греъм Кол, Стивън Холмс, Скот Макнайт, Бен 
Уитърингтън, Мариане Мей Томпсън, Роджър Олсън, Майкъл Бърд, Д. 
Глен Бътнър, Уесли Хил и Кевин Джилс.148 В същото време някои 
комполементари като Албърт Молър, Лигон Дънкан, Оуен Стречъм и Дени 
Бурке, които по-рано са изповядвали субординацията изведнъж правят 
завой, отричайки се от нея. През юни 2016 г. Council of Biblical Manhood 
and Womanhood официално заявява, че комлементарното виждане не 
изисква вяра в йерархическа Троица, а Оуен Стречъм (тогавашен 
председател на съвета и роднина на Брус Уеър) подава оставка. Това става 
след като години наред членове на съвета и негови публикации са 
твърдели, че 1 Кор. 11 учи точно йерархия. Брус Уеър и Уейн Грудъм 
продължават упорито да настояват на своята версия. 

В момента, в който пиша това от печат почти едновременно излизат три 
нови книги по темата, които все още не съм имал възможност да прочета. 
Michael F. Bird and Scott Harrower (eds.), Trinity without Hierarchy: 
Reclaiming Nicene Orthodoxy in Evangelical Theology (Grand Rapids, MI: 
Kregel, 2019), Keith Whitefield (ed.), Trinitarian Theology: Theological Models 
and Doctrinal Application (Nashville, TN: B&H, 2019) и D. Glenn Butner 
                                                           
148 Поне половината от имената са с комплементарни убеждения. 

https://www.patheos.com/blogs/euangelion/2016/06/patristics-scholar-michel-r-barnes-weighs-in-on-the-intra-complementarian-debate-on-the-trinity/
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Jr., The Son Who Learned Obedience: A Theological Case Against the Eternal 
Submission of the Son (Eugene, OR: Pickwick, 2018). Две от тях ясно се 
противопоставят на виждането за субординацията в Троицата, а третата 
демонстрира продължаващия спор в Южнобаптистката конвенция. 

Днес, макар все още да е широко използвано на популярно ниво, учението 
за вечното функционално подчинение на Сина е много сериозно 
дискредитирано в сериозните богословски среди. Нямам представа дали 
злополучната история на този аргумент е известна на Лев Огнянов. При 
всички случаи обаче той не е удачна защита на комплементарната позиция. 
Нещо повече, без значение дали хората, които се обръщат към него 
разбират това или не, в своите неизбежни следствия той опасно се 
доближава до арианството – виждане, което ортодоксалното християнско 
богословие категорично отхвърля като еретично. 

По този начин използването на 1 Коринтяни 11:1–16 като текст, доказващ 
подчинението на жените на основата на една предполагаема йерархия в 
Троицата, следва да бъде отхвърлено. В спора за отношенията между 
половете това се оказва най-неудачният комплементарен аргумент. 
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СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ПАСТИРСКИТЕ ПОСЛАНИЯ 

Пастирските послания предоставят още една възможност да се обърнем 
към въпроса за водачеството в местната църква. Трите пасажа, които 
говорят за църковните ръководители са 1 Тим. 3:1–13, 5:17–23 Тит 1:5–9. 
На Огнянов това изглежда като поредното сигурно доказателство, че 
ръководителите могат да са единствено мъже. Двата аргумента за това са: 

А) Епископът/надзорникът трябва да е „мъж на една жена“ (1 Тим. 3:2; 
Тит 1:6) и 

Б) Трябва добре да управлява дома си (1 Тим. 3:4–5; Тит 1:6). 

Тези текстове обаче съдържат някои интересни детайли, които си струва да 
бъдат отбелязани. 

1. Начинът, по който започва изречението в 1 Тим. 3:1 съвсем ясно 
изразява инклузивност на половете. Това става ясно от употребата на 
думата τις (tis), която описва службата на епископа/надзорника и която в 
нашите Библии е удачно преведена като „някому“. Същата дума е 
използвана и в Тит 1:6 (преведена при нас като „някой“).149 Всъщност 
гръцкият текст на 1 Тимотей 3:1–12 и Тит 1:5–9 не съдържа нито едно 
местоимение в мъжки род. Този факт кара Филип Пейн да зададе въпроса: 
„Би ли насърчавал Павел жените да се стремят към такова служение, както 
прави той с тези думи, ако то им е забранено?“150 

2. Второто, което трябва да кажем за текстовете е, че те не описват 
работата/службата на водача, а представят морални характеристики или 
изисквания на неговия характер. Това включва пет порока, които той 
трябва да избягва и шест добродетеля (освен вярност към брачния 
партньор, която ще разгледаме специално малко по-нататък), които да 
притежава. Нито един от тях не е полова квалификация. От друга страна 
обаче е забележително, че съществуват множество вербални и 
концептуални паралели между изискванията за надзорника и други пасажи 
в посланието, които говорят за жени. Почти половината от тях използват 
почти идентична терминология. Други използват синонимни изрази, а 
трети забраняват идентични характеристики.151 

                                                           
149 Виж William C. Witt. Women’s ministry in the New Testament. 
150 Philip B. Payne, Man and Woman, One in Christ: An Exegetical and Theological Study of 
Paul’s Letters (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009), 445–448. 
151 Следващите примери са основани на: Philip B. Payne, Man and Woman, One in Christ: 
An Exegetical and Theological Study of Paul’s Letters (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009), 
450. 

http://willgwitt.org/theology/concerning-womens-ordination-womens-ministry-in-the-new-testament-bishops-presbyters-deacons/


 1 Тим. 3:1 (καλοῦ ἔργου, kalou ergou, „добри дела“) → 5:10 (ἔργοις 
καλοῖς, ergois kalois, „добри дела“) 

 3:2 (ἀνεπίλημπτον, anepilēmpton, „непорочен“) → 5:7 (ἀνεπίλημπτοι, 
anepilēmptoi, „непорочен“) 

 3:2 (μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, mias gunaikos andra, „мъж на една жена“) → 
5:9 (ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, henos andros gunē, „жена на един мъж“) 

 3:2 (νηφάλιον, nēphalion, „самообладан“) → 3:11 (νηφαλίους, 
nēphalious, „самообладан“) 

 3:2 (σώφρονα, sōphrona, „порядъчен“) → 2:9,15 (σωφροσύνης, 
sōphrosynēs, „целомъдрие“, „порядъчност“) 

 3:2 (κόσμιον, kosmion, „разбран“) → 2:9 (κοσμίῳ, kosmiō, „разбран“) 
 3:4 (σεμνότητος, semnotētos, „сериозност“, „уважение“) → 3:11 

(σεμνάς, semnas, „да бъдат сериозни“) 
 3:6 (κρίμα, krima, „осъждение“ трябва да се избягва) → 5:12 (κρίμα, 

krima, „осъждение“ трябва да се избягва) 
 3:7 (μαρτυρίαν καλὴν, marturian kalēn, „добри отзиви“) → 5:10 (καλοῖς 

μαρτυρουμένη, kalois marturoumenē, „засвидетелствана“ от „добри“ 
дела) 

По този начин става съвсем ясно, че не е възможно Павел да разбира 
изискванията, които дава за водачески служения като изключващи жени, 
тъй като самият той поставя същите изисквания за жените! Остава 
възможността той съзнателно да използва еднакъв език за двете групи.152 

Уилям Маунс (комплементар) подхожда от обратната страна и добавя, че 
качествата на църковните ръководители не само кореспондират с 
изискванията за жените, но и са антипод на характеристиките, с които 
Павел описва противниците в Ефес. Неговият извод обяснява и двете 
наблюдения: „Читателят няма да разбере посланието на главата, ако не го 
тълкува в светлината на ситуацията в Ефес. Почти всяко качество, което 
Павел изрежда тук, има отрицателен антипод в ефеските му противници. 
Те са носели лоша слава на църквата, а водачът трябва да безукорен. Те са 
учели за финансова изгода, а Павел казва, че надзорникът не трябва да е 
алчен и да обича парите. Те са били сексуално разпуснати, а той трябва да 
е „мъж на една жена“. Щом веднъж я видим в светлината на 
противниците, глава 3 става един от най-силните аргументи, че 
пастирксите послания са насочени към специфичен исторически 
проблем и трябва да се разбират в светлината на тази ситуация.“153 

                                                           
152 Виж William C. Witt. Women’s ministry in the New Testament. 
153 William Mounce. Word Biblical Commentary Vol. 46, Pastoral Epistles. Thomas Nelson, 
2000, 296, курсивът мой. Виж и таблицата, с която той демонстрира своето твърдение. 

http://willgwitt.org/theology/concerning-womens-ordination-womens-ministry-in-the-new-testament-bishops-presbyters-deacons/


Както вече няколко пъти отбелязваме, Огнянов е склонен да разглежда 
текстовете надвременно, надкултуро и универсално, докато важни 
ключове за тяхното разбиране всъщност се крият именно в контекста. 

3. Ключовите стихове, които се изтъкват в подкрепа на твърдението, че 
водачите трябва да са мъже са 1 Тим. 3:2,12; Тит 1:6 – „съпруг на една 
жена“ (μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα). Но, както ни подсказва предишната точка, 
много вероятно е основната идея тук да е верността в семейните 
отношения. Трябва да отбележим, че сравнително малко хора приемат 
текста както указващ, че църковният ръководител трябва задължително да 
е женен – той може да е вдовец или неженен. Той може да е сключил и 
втори брак, след като е овдовял, без това да го дисквалифицира. Накрая, 
възможно е той да няма деца, макар да е женен и, въпреки ст. 4, все пак да 
е църковен водач. Всъщност ако спазваме буквата на тези стихове, нито 
Павел, нито Тимотей (който в момента на написване на посланието е 
ръководител в Ефес) не биха могли да бъдат водачи в Ефес. Да не 
споменаваме личното предпочитание на Павел към безбрачие, изразено в 1 
Кор. 7 – предпочитание, казано именно във връзка с пълно посвещение на 
Бога (1 Кор. 7:32–33). 

Ако всичко това е вярно и ако идеята на Павел пада върху думата „една“ – 
което поставя ударение върху верността в сексуалната област – напълно 
възможно е авторът да включва в своето изискване и двата пола. Това 
напълно хармонира с общите изисквания, посочени както за мъжете, така и 
за жените, посочени в този пасаж. 

Нито пък управлението на дома, указано в 1 Тимотей 3:5,12, противоречи 
на това, понеже е прерогатив на мъжа. Не само, че в 5:14 се казва, че (и) 
жените трябва да управляват дома, но в Римл. 16:2 същата дума е 
използвана за жена.154 

4. Всъщност в самия текст, който разглеждаме (1 Тимотей 3), по всяка 
вероятност ясно се казва, че църковните водачи могат да бъдат както мъже, 
така и жени. След като в ст. 8–10 авторът описва характеристиките на 
дяконите, в ст. 11 той се обръща към една група, която може да бъде 
преведена или като „жените на дяконите“ или като „жените дякони“. В 
българските преводи РИ от 1940 дава бележка, че вторият превод е 
възможен, СИ и Цариградски превеждат „жените им“ т.е. жените на 
мъжете дякони, докато Съвременен 2004, Верен 2002 и Нов превод оставят 
неутралното „жените“. Последното е лингвистично вярно, но не ни помага 
по никакъв начин. 
                                                           
154 В Новия Завет думата διάκονοι може да бъде използвана инклузивно както за мъже, 
така и за жени (Мт. 20:26, 23:11; Мар 10:43; ср. „διάκονος“, BDAG, 230). 



На практика е невъзможно изречението да започне с думата „дякониси“, 
понеже гръцката дума през 1 век е имала единствено мъжки род – подобно 
на традиционното използване в българския език на думи като лекар и 
депутат и за двата пола. Последното обаче не означава, че тя указва 
позиция, която може да бъде заемана единствено от мъже. Можем да 
кажем това със сигурност, понеже в Римл. 16:2 тя е употребена за Фива, 
която несъмнено е жена. (Повече за това в следващата глава.) Така по 
необходимост изречението в 3:11 трябва да започне с „жените/съпругите“. 
Както пише Хауърд Маршал: „Не е съществувала женска форма на 
διάκονος, която да служи като техническо указание. Следователно 
родовото „жените“ в контекста на дискусията за дяконите би било 
достатъчно, за да укаже, че става дума за жени-дякони.“155 

Изискванията за „жените“ и за дяконите на практика са еднакви: 

3:8 „дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат 
много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба.“ 

3:11 „Тъй и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, 
самообладани, верни във всичко.“ 

Бен Уитърингтън добавя към това следните наблюдения: „Граматически 
изречението е зависимо от 3:2 и думата „трябва“ (δεῖ, dei). Така както 3:8 с 
описанието на дяконите е свързан с 3:2 чрез думата „така“ и 3:11 е 
свързана с 3:8 чрез добавената дума „така“. Така изглежда, че пасажът 
продължава дискусията за църковни водачи, които са жени дякони, а не 
жените на дяконите. Ако става дума за жените на дяконите, би било трудно 
да си представим, че по-горе Павел не би направил същата бележка за 
жените на надзорниците.“156 

Тези наблюдения може да са убедителни за някои и оспорвани от други, но 
съществува още един аргумент, който силно накланя везните в полза на 
жените дякони срещу жените на дяконите. Това е свидетелството на 
църковните отци, които преобладаващо разбират текста по този начин. 

                                                           
155 I. Howard Marshall in collaboration with Philip H. Towner, A Critical and Exegetical 
Commentary on the Pastoral Epistles (ICC; Edinburgh: T&T Clark, 1999), 493. 
156 Ben Witherington III, Letters and Homilies for Hellenized Christians Volume 1: A Socio-
Rhetorical Commentary on Titus, 1–2 Timothy and 1-3 John (Downers Grove: InterVarsity 
Press, 2006), 241. Виж още Payne, 454–459, както и статията в неговия блог: 1 Timothy 
3:11 “women deacons” or “wives of deacons”. За цялостен обзор на дискусията виж 
Elizabeth A. McCabe Women in the Biblical World: A Survey of Old and New Testament 
Perspectives: Volume 1 chp. 8. 

https://www.pbpayne.com/1-timothy-311-%E2%80%9Cwomen-deacons%E2%80%9D-or-%E2%80%9Cwives-of-deacons%E2%80%9D/
https://www.pbpayne.com/1-timothy-311-%E2%80%9Cwomen-deacons%E2%80%9D-or-%E2%80%9Cwives-of-deacons%E2%80%9D/


„Някои твърдят, че това е казано за жените като цяло, но това не е така, 
понеже защо той трябва да въвежда нова тема, която не е свързана с това, 
за което говори? Тук той говори за тези, които заемат служението на 
дякониси.“ (Йоан Златоуст, Омилия 11, 1 Тимотей 3:8–10). 

„По същия начин жените, т.е. дяконите (diakonous), трябва да са сериозни 
не клеветници, самообладани, верни във всичко. Той казва същото и за 
жените. Точно както казва, че мъжете дякони трябва да са сериозни, той 
повтаря същото и за жените. Както заповядва на мъжете да не бъдат 
двулични, така заповядва и на жените да не говорят безотговорно. И както 
заповядва на мъжете да не пият много вино, така заповядва и на жените да 
бъдат умерени.“ (Теодорет Кирски., Коментар на 1 Тимотей 3:11). 

„Павел не иска да каже с този текст, че за тях (дяконите) е редно да имат 
съпруги, тъй като е удачно за жените да бъдат поставени да изпълняват 
задължения, подобни на тези на дяконите.“ (Теодор Мепсуестийски). 

Исторически няма съмнение, че жените са били ръкополагани в дяконски 
чин, като практиката на изток е продължила поне до 12 век. Имаме 
запазени десетки техни имена, имаме описания на реда на тяхното 
ръкополагане, който е практически идентичен с този на мъжете дякони, 
имаме дори директни споменавания, че дяконисите спадат към 
свещеническите чинове в църквата. За безспорността на наличните 
доказателства виж Kevin Madigan and Carolyn Osiek. Ordained Women in the 
Early Church: A Documentary History. Johns Hopkins University Press, 2011 и 
Gary Macy. The Hidden History of Women’s Ordination: Female Clergy in the 
Medieval West. Oxford University Press, 2007. 

В заключение: текстовете от пастирските послание със сигурност не 
говорят еднозначно в полза на водачетввото от страна на жени, но не го и 
изключват категорично. 

В следващата глава ще направим една стъпка по-нататък разглеждайки 
образите на жени, описани като в Библията като водачи. 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Ordained-Women-Early-Church-Documentary/dp/1421400375/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=Ordained+Women+in+the+Early+Church%3A+A+Documentary+History&qid=1552473467&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.com/Ordained-Women-Early-Church-Documentary/dp/1421400375/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=Ordained+Women+in+the+Early+Church%3A+A+Documentary+History&qid=1552473467&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.com/Hidden-History-Womens-Ordination-Medieval/dp/0195189701/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=The+hidden+history+of+women+ordination&qid=1552473386&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.com/Hidden-History-Womens-Ordination-Medieval/dp/0195189701/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=The+hidden+history+of+women+ordination&qid=1552473386&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull


ИМА ЛИ ЖЕНИ ВОДАЧИ В БИБЛИЯТА 

Макар без съмнение Израел да е бил силно патриархално общество, 
жените водачи не са съвсем непознати в неговата история. Страната е 
имала няколко царици, които след смъртта на царя продължават да 
управляват като регенти на наследниците. Някои от тях са зли, а други 
добри, но нито една не е укорена за това, че взема върху себе си 
непозволена отговорност. 

По-тясно в религиозната сфера на юдаизма на жените не е било забранено 
да поучават – или поне не разполагаме с древни текстове, които ни казват 
това. Разполагаме обаче с текстове, които ни казват, че те могат да четат в 
синагогата.157 Очевидно тази практика е била допустима, макар да не се е 
толерирала. Всъщност до нас са достигнали дори сведения за жени, които 
са функционирали като началници на синагоги. Това означава, че те са 
били отговорни за планирането на събранията – вкл. кой, какво и кога ще 
прави. Нещо повече, разполагаме със 7 запазени надписи за жени-стареи и 
с 6 за жени „майки на синагогата“. Макар да е трудно да определим в какво 
точно се е изразявало тяхното служение, това явно са били жени на почит 
и които са притежавали влияние.158 Както ще видим по-нататък, подобни 
водачески функции могат да се свържат с някои конкретни образи от 
Стария Завет. 

Придвижвайки се към Новия Завет, следва да направим две забележки, 
свързани с начина, по който Лев Огненов чете дадени текстове, понеже 
неговият прочит е не само предубеден, но и очевидно неверен. 

Първо, той изглежда смята, че навсякъде, където срещаме единствено 
думата „братя“, това означава, че авторът се обръща само към мъжете. 
Например коментирайки 1 Петър 1:10 и Ефесяни 5 той пише: „Мъжката 
хегемония в това отношение е толкова красноречиво подчертана, че дори 
не трябва да се учудваме защо финалните поздрави на Павел са именно 
към „братята“ (6:23).“ 

Подобно виждане е дълбоко подвеждащо, както всеки запознат с древния 
(а и не толкова древния) начин на изразяване добре знае. Думите „мъже“ и 
„братя“ могат да функционират като форма на инклузивен език, който 
обхваща и двата рода. Когато пишат „братя“, новозаветните автори в 
повечето случаи включват в обхвата на тази дума и „сестрите“. В нашето 
                                                           
157 T. Meg. 3.11 „Всеки е способен да бъде сред седемте (които в събота сутрин четат 
Тората в Синагогата), дори жена или малолетен.“ 
158 Linda Bellville. Women Leaders and the Church: Three Crucial Questions. Baker 
Academic, 2000, chp. 1 и Emil Schrer, The History of the lavish People in the Aae of Jesus 
Christ, rev. English ed. (Edinburgh: T. &T. Clark, 1979), 2:433–39. 



съвремие тези изрази са изгубили това свое значение, затова някои 
съвременни преводи започват да използват инклузивен език.159 Това 
просто представлява вмъкване на комплементарни идеи на място, на което 
те със сигурност липсват. 

Второ, когато коментира водещите духовни дарби, описани в Еф. 4:11–16 
(апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители), Огнянов 
отбелязва, че всички те са в мъжки род. Макар той да се въздържа от по-
нататъшен коментар, сама по себе си забележката сочи в определена 
посока – към идеята, че те са запазени за мъже. Това обаче със сигурност 
не е така и то според ясното учение на Писанието. Няколко текста от 
Новия Завет несъмнено казват, че в древната църква е имало жени пророци 
(виж напр. Деяния 21:9; 1 Кор. 11:5). По-нататък в нашето разглеждане ние 
ще видим, че съществуват жени, които притежават (и упражняват) и други 
от споменатите дарби. Тук просто отбелязваме, че приведените примери за 
жени пророчици са напълно достатъчни, за да покажат, че мъжкият род не 
сочи към получаването и упражняването на тези дарби единствено от 
мъже. По-скоро, това вероятно означава заделянето на определени думи, 
които се използват като технически термини за дадена дарба/служение и 
които като такива поне в някои случаи могат да се използват инклузивно и 
за двата пола. 

Казали това, ние се обръщаме към конкретните образи в Библията. 

Мариам 

„Защото Аз ви възведох из Египетската земя, Избавих ви от дома на 
робството и пратих пред вас Моисея, Аарона, и Мариам“ (Михей 6:4). 

Първият образ, който обикновено се споменава като пример за жена водач 
в Стария Завет е Мариам. Според Огнянов обаче това е лишено от 
основание. В подкрепа на своето виждане той изтъква 3 неща. 

1. Той поставя силно ударение на текста от 1 Царе 9:9: „В старо време в 
Израиля, когато някой отиваше да се допита до Бога, думаше така: 
Елате да идем при гледача; защото оня, който се нарича пророк, се 
наричаше по-напред гледач.“160 Според него стихът показва, че от този 
момент нататък настъпва радикална промяна в служението на пророците. 
Досега те са предавали Божиите думи, с което тяхната функция се 
                                                           
159 Аз имам представа за споровете, свързани с инклузивността. Без да подкрепям всеки 
вид инклузивност обаче, аз не съм срещал информиран критик, който да стои на 
позицията на Огнянов. 
160 Еврейският език указва това чрез използването на няколко различни думи за пророк 
– nābî (и глагола nābāʾ), ḥōzeh и rōʾeh. 



изчерпва. Понеже Мариам е наречена пророчица в Изход 15:20161, то тя 
трябва да е изпълнявала именно такова служение. Той търси аналог с 
Изход 7:1, където Аарон също е наречен пророк, като в контекст това 
трябва да се разбира именно като вестител, който донася на фараона 
думите на Мойсей. 

Тезата, която гради Огнянов на основата на един единствен стих от 1 Царе 
9:9 не може да понесе тежестта, която той поставя върху нея. Стихът 
всъщност не казва нищо за „радикална семантична промяна“ и въпреки 
третия том на The expositor’s bible commentary, който той цитира, подобно 
виждане не само, че не е доминиращо сред учените, но дори не е особено 
широко разпространено. Редица от най-сериозните коментари, 
анализиращи текста, изобщо не го споменават като възможност.162 The New 
American commentary прави следните бележки, които сочат към няколко 
различни възможности: „Фактът, че Гад (1 Лет. 29:29), Идо (2 Лет. 9:29), 
Ананий (2 Лет. 16:10), Йиуй (2 Лет. 19:2), и Амос (7:12) са 
идентифицирани като „гледачи“ показва, че промяната не се е осъществила 
преди 8 в. пр. Хр. Използването на „наби“ в Тората и споменаването ѝ във 
връзка с Авраам, Аарон и Мойсей като такива (ср. Бит 20:7; Изх. 7:1; Числа 
11:29; 12:6; Втор. 18:15, 20, 22; 34:10) може да означава, че (1) и двете 
думи са били широко използвани рано в еврейската лингвистична история; 
(2) и двете думи имат различно семантично съдържание в един ранен 
период или (3) Тората е приела окончателната си редакция след времето на 
Амос.“163 

Джойс Бладуин вижда различните думи като взаимозаменяеми: „В една 
съвременна книга този стих би представлявал бележка под линия. Самуил 
е наречен пророк (евр. nābîʾ) в 1 Самуил 3:20 и разказвачът е сметнал, че 
това е удачна дума за него, но Саул и неговият слуга искали от него да им 
каже къде са изгубените магарета, което била задача за един „гледач“ (от 
евр. rōʾeh, „да вижда“). По-нататък двете думи са използвани 
взаимозаменяемо, понеже в 1 Лет. Самуил е наречен rōʾeh без каквото и да 
е усещане за противоречие (1 Лет. 9:22; 26:28; 29:29).“164 

                                                           
161 Мариам е спомената като пророк и в редица еврейски текстове – напр. Виденията на 
Амрам и Liber antiquitatum biblicarum, а в равинската традиция тя е една от 7-те жени, 
споменавани като пророчици. 
162 Виж напр. Ralph W. Cline. Word Biblical Commentary Vol. 10, 1 Samuel. Thomas 
Nelson, 1983 и David Tsumura. The First Book of Samuel (New International Commentary 
on the Old Testament). Eerdmens, 2007. 
163 Robert Bergen. 1, 2 Samuel: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture 
(The New American Commentary). Holman reference, 1996. 
164 Joyce Baldwin. 1 and 2 Samuel (Tyndale Old Testament Commentaries). IVP Academic, 
2008. 



Проследявайки това използване на различните думи както преди, така и 
след 1 Царе 9:9 IVP dictionary of OT prophets заключава: „С други думи, 
термините са били предпочитани или избягвани от различни традиции и 
писатели, и в Стария Завет тяхното значение се припокрива.“165 

Самият Огнянов всъщност отбелязва, че думата, с която Мариам е 
наречена пророк е nābî (същата, с която са наречени Аарон и Мойсей), а не 
rōʾeh (гледач), но по някаква причина решава, че тя трябва да означава 
гледач, понеже случката предшества 1 Царе 9:9. 

2. В Изход 15 Мариам е описана като водеща танца и песента на жените. 
От това Огнянов прави извода, че нейната водаческа функция е била 
ограничена единствено до жените, но по никакъв начин не засяга мъжете. 
Според него „текстът е категоричен“ (стр. 60). Подобна трактовка обаче 
прилича на съвременен случай, в който от факта, че бизнес дама пее в 
женски църковен хор се достига до убеждението, че тя по никакъв начин 
не може да има мъже служители. Да коментирам повече подобен аргумент 
ми се струва излишно. 

3. От Числа 12 глава, която описва бунта на Аарон и Мариам срещу 
Мойсей, той обръща внимание на факта, че наказана с проказа е 
единствено Мариам. Според него това показва, че нейната вина е по-
голяма, понеже като жена е пожелала за себе си водачество, определено 
единствено за мъжете. Всъщност текстът не ни казва нищо подобно и това 
е лична интерпретация на Огнянов. При това подобни аргументи в книгата 
неколкократно са преобръщани надолу с главата само и само да послужат 
на предварително поставената цел. В своя анализ на разказа за 
сътворението Огнянов твърди, че Бог търси от Адам по-голяма 
отговорност, понеже той има водаческа функция спрямо Ева. В случая с 
бунта срещу Мойсей обаче Аарон не носи по-голяма вина, понеже не е 
възпрял жената, търсеща водачество – сега именно нейната вина е станала 
по-голяма. 

Всъщност случката вероятно води към точно противоположни изводи. 
Мариам е спомената наравно с Аарон (а не под него) като човек, който има 
достатъчно авторитет, за да предизвика първенството на Мойсей – нещо, 
което би било невъзможно, ако тя имаше отношение единствено към 
жените. Заплахата е толкова реална, че води до намесата на самия Бог. 
Така случката е непряко, но силно свидетелство за реалната водаческа роля 
и авторитет на Мариам. 
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Михей 6:4 е още по-силно доказателство. В него Мариам е описана като 
човек, чрез който Бог е извел Израел от Египет заедно с Мойсей и Аарон. 
И тримата са „изпратени“ – език, който в Библията често се използва за 
Божествено упълномощаване. Това, че вървят „пред“ народа означава 
именно някаква водаческа функция. Всъщност текстът на Тората ясно 
показва, че Израел е имал и други водачи – десетници, стотници, 
свещеници, съдии, старейшини и т.н. Тримата обаче са били водещи 
фигури (сред които е изпъквал  Мойсей), които Бог е изпратил, за да 
изведат народа от Египет. И една от тях е Мариам. 

Девора 

Девора е друг очевиден кандидат за жена водач в Стария завет. Не и 
според Огнянов. Неговият анализ на Съдии 4–5, където е описана 
историята й, води до извода, че Бог чрез Девора единствено е определил 
Варак за истинския водач, докато тя само предава Неговия избор. Това се 
потвърждава от факта, че тя не води войската в битката. С искането си да 
дойде и Девора Варак сам се поставя под властта на жена, заради което 
славата му е отнета от победата. 

Подобно тълкуване обаче противоречи пряко на библейския текст. Първо, 
в Съдии 4:4–5 Девора специално е наречена съдия. Според книгата 
функцията на съдиите е била да действат като водачи-спасители на народа, 
избавящи чрез Божията помощ евреите (виж 2:16–19) и връщащи ги към 
Бога, след като те са се отклонили от Него. Случаят с Девора не е 
различен. Народът на Израел е идвал на съд при нея, което е ясно 
признание за нейния авторитет. Всъщност мястото, на което тя обичайно е 
съдела е наречено на нейно име – Деворината палма. 

Когато сравним Девора с останалите съдии, тя изпъква. Никой друг герой 
не е описан толкова положително колкото нея. Тя е най-светлият човешки 
образ в цялата книга. Характерът ѝ е безукорен. Авторитетът ѝ никога не е 
предизвикван. Нейната военна кампания успява да мобилизира най-голяма 
част от разпокъсаните по това време еврейски племена.166 

Второ, нейният разговор с Варак вместо да измества фокуса от нея към 
действителния водач на войската, всъщност подчертава авторитета ѝ. 
Първо, тя не отива при Варак, а изпраща да го повикат при нея – и той 
идва (Съдии 4:6). Второ, техният разговор показва какво значение отдава 
той на нейното присъствие с войската – ако Девора отиде с него, той ще 
тръгне на бой, но единствено в този случай (въпреки факта, че е чул 
пророчеството за победа). Не е нужно непременно да тълкуване думите на 
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Варак като съмнение или неверие, макар че това е възможно. Те обаче 
несъмнено показват голямата почит и увереност която присъствието на 
Девора носи. 

Трето, Девора е описана едновременно като съдия и пророк, което на 
практика е паралел с Мойсей и Самуил. По този начин Съдии 5 се явява 
аналог на Изход 14–15 – Мойсей и Мариам празнуват победата с песен 
подобно на Девора и Варак. Но паралелът с Мойсей е запазен за Девора – 
аналогия, която не е останала незабелязана от еврейските коментатори.167 

По подобен начин Девора прилича и на Самуил. Също като него тя е съдия 
и пророк. Тя дори действа в същата област, където по-късно работи и той. 
Така както тя изпраща Варак на бой, Самуил помазва и изпраща Саул. 

По този начин свидетелството на текста директно се противопоставя на 
твърдението на Огнянов, че Девора е представена единствено като „Божия 
уста“, която единствено изявява Божията воля, но не упражнява реално 
водачество. Той се опитва да подкрепи това с дълъг анализ на песента в 
Съдии 5. Според него ст. 2 и 9 говорят за (действителните) водачи на 
Израел, които са различни от Девора и сред които тя не е включена. 

Текстът обаче отново не ни оставя подобна възможност. Според Даниел 
Блок: „Израилтяните изглежда са били подтикнати към действие от двама 
души, Девора и Варак, но точните им роли не са ясни… Но индивидуално, 
най-големите почести са запазени за две жени, Девора и Яел, чиято 
смелост и интелигентност печелят победата. Женският мотив е очевиден и 
съзнателен. Варак („светкавица“), водачът на Израел, е напълно засенчен 
от Девора. Той заема второ място в преамбюла и играе единствено 
второстепенна роля в песента.“168 

Поемата описва битката по начин, който силно наподобява свещената 
война на Израел за завладяването на земята.169 Така както Мойсей не 
воюва лично, а изпраща Исус Навин да води битката, Девора изпраща 
Варак. Но това не означава, че нито Мойсей, нито Девора всъщност не са 
водачи на народа. 

Самата песен е много трудна за превод, понеже много голяма част от 
текста ѝ е свързан с проблеми, породени от архаичния език, на който е 
написана – според някои проблемите засягат около 70% от текста. Този 
                                                           
167 Виж напр. псевдо Филон. Библейски древности, 1 век. 
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факт ясно се вижда в значителните разлики в различните преводи.170 
Например ст. 2, който играе значима роля в коментара на Огнянов (като 
паралел на ст. 9) е толкова несигурен, че може да се преведе не само като 
“When the princes in Israel take the lead” (NIV), но и като “Because hair was 
unbound in Israel” или “When locks were loosened in Israel”.171 

Въпреки тези неясноти водаческата роля на Двора е ясно изразена в 
няколко стиха от песента. В ст. 7 тя е наречена „майка в Израел“ – почетна 
титла, която говори за нейната позиция на авторитет. Стихът най-общо 
казва, че в един труден период Бог използва една жена, за да промени хода 
на историята.172 Ст. 12 може да се разбира като насърчение на войската 
преди да влезе в битка. В ст. 13 войните идват при нея. В ст. 15 
Исахаровото племе дава своята лоялност на Девора така както и на Варак, 
като ясно я поставя на една нога с него (и тук се споменават точно 
водачите, принцовете или първенците, за които говори Огнянов в ст. 2 и 9). 

Казано просто, единствената причина някой да изказва съмнение относно 
водачетвото на Девора е само и единствено нейния пол. 

Юния 

„Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и някога заедно с мене 
затворници, които между апостолите се считат за бележити и които 
още преди мене бяха в Христа“ (Римляни 16:6).  

Анализът на Огнянов на образа на Юния е едно от най-лошите 
фактологични изследвания в цялата книга. Нейното име се среща в един 
единствен стих в цялата Библия, но той се оказва достатъчен, за да се 
превърне в истинско бойно поле. По-конкретно, въпросите могат да бъдат 
сведени до два: (1) Дали това е женско име? и (2) Дали хората, за които се 
говори спадат към числото на апостолите или просто са им били познати и 
уважавани? Ние ще ги разгледаме поред. 

1. В гръцкия език, когато е изписано във винителен падеж единствено 
число, името може да бъде женско – Юния (Ioυνία) или мъжко – Юний 
(Ioυνια̑ς). Римляни 16:7 е точно такъв случай. Какъв е полът на човека 
може да се разбере единствено от ударението – то е женско, когато 
ударението пада на йота и мъжко, ако е върху алфа. Проблемът е, че най-
ранните гръцки текстове са били изписвани с главни букви и без ударения. 
Когато обаче през 7 век манускриптите започват да използват малки, а не 
                                                           
170 Daniel I. Bolck. Judges, Ruth. New American Commentary. 
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главни букви и да онагледяват ударенията, става ясно, че огромната част от 
тях виждат името както женско. Мъжката форма на практика се появява 
едва през 13 век. 

Името Юний, което е съкратена форма на Юниан, до този момент не е 
открито в нито един древен текст от този период, нито на гръцки, нито на 
латински.173 В същото време имаме много доказателства за реално име 
Юния. Открити са повече от 250 записа, които го споменават от Рим, Ефес, 
Дидима, Лидия, Троа и Витиния. То се среща в творбите на автори като 
Тацит, Ливий, Корнелий Неп, Катул, Диодор Сикул, Светоний, Плиний, 
Дионисий от Халикарназ, Плутарх, и Полибий. 

Освен това редица учени изразяват съмнение, че е възможно мъжката 
форма на името да се изпише по този начин. Една от причините е, че 
латинските имена, когато се изписват като прякори, се удължават, а не се 
скъсяват. Освен това ако накрая стои „i“, то се изпуска. Така съкратената 
форма на Ιουνιανός би била Ιουνᾶς (Iounas), не Ιουνιᾶς (Iounias). Накрая, 
Павел обичайно изписва пълните имена на съработниците си. Така той 
винаги пише Приска вместо Прискила и Силван вместо Сила (както прави 
Лука).174 

Питър Лампе обяснява, че Юния е еврейка по произход. Павел нарича нея 
и Адроник „сродници“ и нейното име идва от последното име на gens (или 
клана) Юния, тъй като практиката по това време е била жените да бъдат 
наричани не с фамилното, а с клановото си име. Хората носещи клана 
Юния са били или жени-благороднички, или освободени жени и техните 
наследнички. Възможно е дори Юния да е била освободена робиня от 
клана Юния, наследила името си, като се е откупила, която след това е 
придобила римско гражданство.175 

Името е разбирано като женско на практика от всички гръцки църковни 
отци, които я споменават. Техният списък включва Ориген, Йоан Златоуст, 
Теодорет Кирски, Оекумений, Йоан Дамаскин и Теофилакт. Латинските 
църковни отци, които ги следват, включват Амброзий, Йероним, Примас, 
Рабан Маур, Хеймо от Халберщат, Седулий Скот, Хато от Версила, 
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in Women in the Biblical World: A Survey of Old and New Testament Perspectives: Volume 
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175 Peter Lampe, “Junias,” ABD (ed. David Noel Freedman; New York: Doubleday, 1992 



Лафранк от Бек, картузианеца Бруно, Петър Абелард, Гилелм Абас, 
Хервий, Ото Версалски и Петър Ломбардски. Единствените двама 
църковни отци, които говорят за Юния като за мъж – Епифаний и Ориген – 
са засвидетелствани от проблемни текстове. Този на Ориген включва 2 
манускрипта от 12 век в превод на латински. Когато са открити по-ранни 
гръцки версии, става ясно, че Ориген всъщност чете Юния като женско 
име. Авторството на текста на Епифаний също е спорно, а освен това 
стойността му е силно намалена поради факта, че той смята и Прискила за 
мъж. Така, на практика древните свидетелства са единодушни, че Юния е 
жена. 

Доказателствата за рода на името са толкова тежки, че дори Уейн Грудъм и 
Дани Бърк176 са принудени да признаят, че вероятно името е женско. 

През 2008 г. ученият Ал Уолтърс публикува статия, в която твърди, че е 
възможно името в Римляни 16:7 да не е латинско, а еврейско.177 Тази 
възможност е подкрепена и от известния старозаветен учен Брус Уалтке. 
Самият аз не съм в състояние да се произнеса относно нейната вероятност, 
но до този момент популярността ѝ не е особено голяма. 

2. Много по-сериозен е спорът дали Юния е просто позната на апостолите 
или сама е апостол, т.е. „бележита сред апостолите“ или „почитана и от 
апостолите“ (οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, oitines eisin episēmoi ēn 
tois apostolois). През 2001 г. двама учени, Майкъл Бърър и Даниел Уолъс, 
публикуват статия, която твърди, че тя не е апостол.178 Именно тя е 
първоизточникът, от който Огнянов черпи своята аргументация и 
примерите, които споменава в книгата си. Това, което изглежда не му е 
известно е, че статията на Уолъс и Бърър е посрещната критично от някои 
забележителни учени. Поне три сериозни материала са публикувани като 
нейно опровержение: 

 Richard Bauckham, Gospel Women: Studies of the Named Women in the 
Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 2002) 172–8; 

 Eldon Jay Epp, “Text-Critical, Exegetical, and Socio-Cultural Factors 
Affecting the Junia/Junias Variation in Romans 16.7” в NT Textual 
Criticism and Exegesis: Festschrift J. Delobel (ed. A. Denaux; BETL 
161; Leuven: Leuven University/Peeters, 2002) 227–9 и 
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2 (2008): 397–408. 
178 Michael H. Burer and Daniel B. Wallace, “Was Junia Really an Apostle? A Re-
examination of Rom 16.7,” NTS 47 (2001) 76–91. 
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 Linda L. Belleville, “Ίουνιαν… επίσημοι έν τοίς άποστόλοις: A Re-
examination of Romans 16.7 in Light of Primary Source Materials”, NTS 
51 (2005): 231–49. 

По-късно Еп развива своята статия в цяла книга: Junia: The First Woman 
Apostle (Minneapolis, Fortress, 2005) като на стр. 72–78 повтаря своя 
аргумент практически без промени. По-ранни статии на същата тема, 
подкрепящи апостолството на Юния включват: 

 Bernadette Brooten, “Junia… Outstanding among the Apostles (Romans 
16:7),” in Women Priests: A Catholic Commentary on the Vatican 
Declaration (ed. Leonard Swidler and Arlene Swidler; NewYork: Paulist, 
1977), 141–44; 

 Valentin Fàbraga, “War Junia(s), der hervor-ragende Apostel (Rom.16,7), 
eine Frau?” JAC 27/28 (1984/85): 47–64; 

 Peter Lampe, “Iunia/Iunias: Sklavenherkunft im Kreise der 
vorpaulinischen Apostel (Rom 167),” ZNW 76 (1985): 132–34; 

 Ray R. Schulz, “Romans 16:7: Junia or Junias?” ExpTim 98 (1986–87): 
108–10; 

 Richard S. Cervin, “A Note Regarding the Name ‘Junia(s)’ in Romans 
16:7,” NTS 40 (1994): 464–70; 

 John Thorley, “Junia, A Woman Apostle,” ΛΓονΓ 38 (1996): 18–29; 
 U.-K. Plisch, “Die Apostolin Junia: Das exegetische Problem in Rom 16.7 

im Lichtvon Nestle–Aland 27 und dersahidischen Überliefer-ung,” NTS 
42 (1996): 477–78. 

Допълнително, тази теза е поддържана от авторите на голям брой 
коментари и справочни издания: 

 Archibald Thomas Roberston. Word Pictures in the New Testament, Vol.  
4: Epistles of Paul, (Hiawatha, Iowa: Parsons Technology, Inc., 1997), 
electronic edition; 

 Moo, The New International Commentary on the New Testament, 923.; 
 Walter Schmithals, The Office of Apostle In the Early Church, trans.  John 

E.  Steely, (New York: Abingdon Press, 1969), 62.; 
 Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other 

Early Christian Literature, 2nd ed., trans. William F. Arndt and F. Wilbur 
Gingrich (Chicago and London: University of Chicago Press, 1979), 298; 

 Aida Besancon Spencer, Beyond the Curse, (Nashville: Thomas Nelson, 
1985), 104; 

 F.F.  Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free, (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1981), 298, 388; 

http://www.michaelsheiser.com/TheNakedBible/Belleville%20Romans%2016-7.pdf?fbclid=IwAR0KV7a-vtfJ4GJ7xLUXpPwI60x5qjTAsEFXCDrlj9hMQ_AHIZGLkMipe00
http://www.michaelsheiser.com/TheNakedBible/Belleville%20Romans%2016-7.pdf?fbclid=IwAR0KV7a-vtfJ4GJ7xLUXpPwI60x5qjTAsEFXCDrlj9hMQ_AHIZGLkMipe00


 Liddel-Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, 7th ed. (Hiawatha, 
Iowa: Parsons Technology, Inc., 1997), electronic edition; 

 John A.  Witmer, The Bible Knowledge Commentary, An Exposition of 
the Scriptures by Dallas Seminay Faculty: New Testatment, (Hiawatha, 
Iowa: Parson Technolgy, Inc., 1997), electronic editon; 

 Leonard Swidler, Biblical Affirmations of Woman, (Philadelphia: 
Westminister Press, 1979), 299; 

 Manfred Hauke, Women in the Priesthood? A Systematic Analysis in the 
Light of the Order of Creation and Redemption, trans. David Kepp (San 
Francisco: Ignatius Press, 1988), 358. 

През 2015 г. Майкъл Бърър привежда нови доказателства в защита на 
своята позиция: ἘΠΙΣΗΜΟΙ ἘΝ ΤΟΙΣ ἈΠΟΣΤΟΛΟΙΣ In Rom 16:7 As “Well 
Known To The Apostles”: Further Defense And New Evidence. JETS 58/4 
(2015) 731–55. 

Има още един фактор, който силно накланя мнението в определена посока. 
Когато се обърнем към древните, патристични свидетелства, те, много 
подобно на въпроса за рода на името, единодушно подкрепят 
апостолството на Юния. Тук привеждам само 3 от многото възможни 
примери: 

„Поздравете Андроника и Юния… Които между апостолите се считат 
за бележити. Разбира се, важно е и да бъдеш апостол; но разсъди каква 
велика похвала е да бъдеш прославен сред апостолите, да се прославиш 
със своите дела, със своите заслуги. Ето какво било любомъдрието на тези 
жени, удостоили се с апостолско име.“ (Йоан Златоуст, Коментар на 
Римляни, Беседа 31). 

„Така да бъдеш наречен „бележит“ не само сред учениците, но и сред 
учителите и не само сред учителите, но и сред апостолите.“ (Theodoret of 
Cyrrhus, Interpretatio Ep. ad Rom. 16.7 (PG 82: 219–20). 

„Да бъдеш наречен апостол е велико нещо… но да бъдеш дори сред 
бележитите, разсъдете каква велика чест е това.“ (John of Damascus, In 
Epist. ad Rom. 16.7 (PG 95: 565). 

Твърдението на Огнянов за настоящата версия на Nestle–Aland просто не е 
вярно. Не само, че в NA28 не се срещат и двете форми като възможни, но 
мъжката форма отсъства дори и под линия. Там е посочена единствено 
формата Юлия (също женска), която се среща в няколко ръкописа, най-
важният от които е Р46. Това е вярно дори за последните издания на NA27 
(юбилейно издание от 1998) и UBS4 (ревизия 1998). 

https://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/58/58-4/JETS_58-4_731-755_Burer.pdf?fbclid=IwAR2e63-EB33HQTDlAYo9kwowIprEjKF8XHq1GD1Iuq9ouuZxrfZy5rXoiyA
https://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/58/58-4/JETS_58-4_731-755_Burer.pdf?fbclid=IwAR2e63-EB33HQTDlAYo9kwowIprEjKF8XHq1GD1Iuq9ouuZxrfZy5rXoiyA
https://rado76.wordpress.com/2007/10/07/beseda_31/


С други думи, спор наистина има, но критиката на тезата на Уолъс и Бърър 
е много сериозна. Да се твърди, че въпросът е решен по начина, по който 
се опитва да го представи Огнянов, е просто невярно. Всъщност той стои 
срещу преобладаващото научно мнение. 

Фива 

„Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата 
в Кенхрея, да я приемете в Господа, както е прилично на светиите, и да ѝ 
помогнете в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на 
мнозина, както и на самия мене“ (Римляни 16:1–2). 

Освен Юния, Фива е втората жена в Римляни 16, за която се водят 
сериозни спорове. Те отново се концентрират върху два въпроса. 

1. Първият от тях е свързан с позицията на Фива в църквата. Преводите са 
разделени относно най-удачния начин да се предаде значението на текста. 
Възможностите са Фива да бъде описана като „служителка“ (РИ, 
Цариградски, Верен 2002) или като „дякониса“ (СИ, Съвременен, 2004). 
Спорът, с други думи, е дали Павел иска да каже, че Фива е „активно 
служеща“ в своята църква или че е дякон в нея. 

Думата, която е използвана за нея (дякон, διάκονος) е същата, която Павел 
използва за собственото си служение (1 Кор. 3:5; 2 Кор. 3:6, 6:4, 11:23; Еф. 
3:7; Кол. 1:23,25). Лексикално тя наистина означава „служителка“ и това е 
напълно удачен превод. Необичайното в случая е, че думата е от мъжки 
род, макар че е използвана за жена. Всъщност по това време думата няма 
женска форма – последната се появява около 150 години по-късно – което 
означава, че Павел нарича Фива „дякон“, а не „дякониса“ (както е в СИ, 
Съвременен превод, 2004). Няма съмнение, че апостолът прави това съвсем 
съзнателно, което на свой ред навежда на мисълта, че тук той използва 
думата в технически смисъл, като описание на чин, а не просто на 
действие. Съвременен аналог на това би била традиционната за страната 
ни употреба на думи като лекар или депутат инклузивно и за двата пола. 
Ако Павел е желаел да каже „служителка“, той е можел да използва израза 
„една която служи“ (διακονέω, diakoneo както в Римл. 15:25) или общата 
дума „служение“ (διακονία, diakonia както в 1 Кор. 16:15). 

Освен това Фива е описана не просто като „дякон“, а като дякон, свързан с 
конкретна църква – Кенхрея (пристание на град Коринт), διάκονον τη̑ς 
ϵ̓κκλησίας τη̑ς ϵ̓ν Κϵγχρϵαι̑ς – по начин, който силно наподобява езика, 
използван за дяконите във Фил. 1:1 и 1 Тим. 3:8,12. Комбинацията на 



διάκονος с οὐ̑σα „сочи повече към признато служение“ или „отговорна 
позиция в общността“.179 

Накрая, Фива е виждана като дякон от множество ранни църковни отци 
като Ориген и Йоан Златоуст. 

„Виж колко я отличава Павел, понеже я споменава преди всички други и я 
нарича „сестра“. Не е малко нещо да бъдеш наречен сестра на Павел и той 
добавя и нейния статус, наричайки я „дякон“. (Йоан Златоуст, Коментар на 
посланието към Римляните, Беседа 30; Виж също Беседа 13 от неговият 
коментар към филипяните). 

„Този текст учи чрез апостолски авторитет, че (дори) жените били 
избирани за църковно служение.“ (Origen, Comm. Rom. (PG 14: 1278). 

„По това време не само мъже, но и жени предстоявали пред църквите – 
tunc non solum viri, sed etiam feminae praeerant Ecclesiis“ (Хато Версалски, 
Expositio Epistolas Pauli. —In Epistola ad Romanos (PL 134: 281). 

Така, противно на твърденията на Огнянов, всъщност има много силни 
основания Фива да бъде виждана като църковен водач и дякон. 

Но има и още. 

2. Втората дума, с която е наречена Фива в същия текст (προστάτις) е дори 
още по-интересна. Тя е използвана на няколко други места в Новия Завет 
със значение на църковно водачество (Римл. 12:8; 1 Сол. 5:12; 1 Тим. 5:17), 
управление на дома (1 Тим. 3:4,5,12) и вършене на добри дела (Тит 3:8,14). 
Тяхното разглеждане показва, че на практика в повече от половината от 
случаите думата е свързана с някакъв вид църковно водачество.180 
Всъщност единствената разлика между стихове като Римл. 12:8; 1 Сол. 
5:12; 1 Тим. 5:17 и Римл. 16:8 е, че тук тя се използва за жена. Достигнали 
до нас документи показват, че такава употреба е напълно възможна, 
понеже дори в древността тя се е употребявала за жени.181 Някои от тях 
описват жени еврейки, които са били προστάτις на синагогата, което 

                                                           
179 James D.G. Dunn, Romans 9–16 (WBC 38; Dallas: Word Books, 1988), 886–7. За едно 
обобщение виж William Witt. Women’s ministry in the New Testament. Други учени, 
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180 Виж B. Reicke, “προΐστημι,” TDNT 6: 701. За добро обобщение виж Elizabeth A. 
McCabe. Women in the Biblical World: A Survey of Old and New Testament Perspectives: 
Volume 1, University Press of America, 2009. 
181 Виж Stephen Llewelyn. New Documents Illustrating Early Christianity: A Review of the 
Greek Inscriptions and Papyri. Eerdmans, 1997. 
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вероятно трябва да се разбира като спонсор. Н. Т. Райт обръща внимание 
на значението на социалния патронаж в древността, който неминуемо е 
водел до водаческа позиция. „Спонсорите и патроните са били същностна 
част от културата и това превръща Фива в човек, с когото трябва да се 
съобразяват социално и финансово, както и просто сестра в Господа и 
водач – от какъвто и да е вид – в нейната местна църква.“182 

Дъглас Мо (комплементар) казва, че „ако сродният глагол προΐστημι е 
решаващ за определяне значението на προστάτις, Павел може да описва 
Фива като „водач“ в църквата.“183 Всъщност в класическия гръцки думата 
насочва именно към водаческа функция, докато използването като 
помощник е проблематично да се документира. МакКабе казва, че ако 
Павел е искал да опише стриктно като помощник, той вероятно е щял да 
избере друга гръцка дума, която подчертава повече този нюанс като βοηθὸς 
(или ὑπηρϵτ́ην). На основата на това, което намираме, Джеймс Дън твърди, 
че ние трябва да се съобразим с цялата тежест на думата, използвана от 
Павел и да признаем, че тя вероятно означава „патрон“, „защитник“ или 
алтернативно – „водач“ или „управник“.184 

Прискила и Акила  

„Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила, 
които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само 
аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; поздравете и 
домашната им църква“ (Римляни 16:3–4). 

Прискила и Акила са неречени „съработници“ на Павел (συνεργούς μου, 
synergous mou). Думата се среща общо 13 пъти в Новия Завет, като Павел я 
изолзва цели 12 пъти (3 Йоан 8; Римл. 16:3,9,21; 1 Кор. 3:9, 16:16; 2 Кор. 
1:24, 8:23; Фил. 2:25; 4:3; 1 Сол. 3:2; Филемон 24). Тяхното разглеждане 
показва, че Павел никога не я изпозлва за обикновени християни. 
„Съработникът“ е човек, който е тясно свързан с Павел в неговата работа 
на мисионерско проповядване. В 1 Кор. 16:16,18 коринтяни са помолени да 
се покоряват на тези, които помагат в делото и се трудят (synergounti и 
kopionti). Във Филипяни 4:2–3 Павел описва две жени (Евдокия и 
Ситихия), като „съработници“, които „се трудят заедно с мен в делото 
на благовестието“. Те са споменати заедно с Климент (мъж) и с другия 
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888. 



неназован „сътрудник“ на Павел. Това показва, че по всяка вероятност те 
не са просто посветени жени, съслужители на благовестието. 

От 1 Кор. 16:19 и Деяния 18 изглежда, че Акила и Прискила са били двама 
от най-важните съработници на Павел в неговото мисионерско дело. Те са 
работили в няколко различни църкви като Ефес, Коринт и Рим. Когато 
Павел се мести от Коринт в Ефес (Деяния 18:18–19), те пътуват заедно с 
него и остават там за известно време (1 Кор. 16:19). Когато апостолът пише 
посланието си, те са обратно в Рим. По-късно са споменати във 2 Тимотей 
4:19 отново като пребиваващи в Ефес. Това, че всички църкви между 
езичниците са им благодарни, вероятно показва добра известност, 
спонсорство, водачество или поучение.185 

На 4 от общо 6 места, където двамата се споменават заедно, името на 
Прискила е поставено на първо място, нещо, което е твърде необичайно в 
патриархалната култура. Това показва или че тя е била с по-висока 
социална позиция, или че е била по-значим водач в църквата. Коментарът 
на Огнянов е красноречив: „Интересно е обаче, че в Римл. 16:3–4, когато 
Павел поздравява „Прискила и Акила… и домашната им църква“, той 
поставя името на съпругата на първо място. Докато в 1 Кор. 16:9, когато 
апостолът предава техните поздрави, той сменя реда. В първия случай е 
възможно оказаната почит към Прискила да отразява някакъв вид 
обществено признание спрямо нея… или просто да е знак на любезност. А 
втория случай спокойно можем да разгледаме като свидетелство за 
водещата роля на съпруга Акила. В междуцърковните отношения когато 
едно семейство на вярата поздравява друго, в случая църквата в Коринт, 
мъжът е поставен начело като представляващ семейството, което от своя 
страна представлява „тяхната домашна църква“ С други думи, както 
семейството представлява църквата, така мъжът представлява 
семейството.“ 

На подобен аргумент може спокойно да се отговори, че в Деяния 18:1–3, 
24–26, когато двамата наставляват Аполос, отново първо е поставено 
името на Прискила, следователно тя е била водещият учител. Но каквото и 
друго да означава това, то със сигурност означава, че двамата са били 
много добре запознати с Писанията, за да са в състояние да убедят човек 
като Аполос – „човек учен и силен в Писанията“. Това също доста ясно 
показва тяхната функция като учители (всъщност – учители на учителите). 

Заключението на Уилям Уит е много точно. „Именно поради известната 
неяснота на речника аз не просто твърдя, че тези жени са заемали 
църковни длъжности, а и че езикът, който Павел използва за тях е напълно 
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еднакъв с езика, който той използва за мъже, изпълняващи подобни 
длъжности. Фива не е наречена просто „служителка“, а diakonos (мъжки 
род) на църквата в Кенхрея по начи, наподобяващ езика, използван във 
Фил. 1:1 и 1 Тим. 3:8,12. Терминът „съработник“ (synergos), който Павел 
използва за Прискила и Акила е използван по съвсем същия начин и за 
мъжете съработници като Тит (2 Кор. 8:23), Епафродит (Фил. 2:25), 
Климент (Фил. 4:3), Тимотей (1 Сол. 3:2), Марк, Аристарх, Симас и Лука 
(Филемон. 24), и, накрая, Урбан (Римл. 16:7). Прискила и Акила са 
описани като водачи на църквата и учители по съвсем същия начин, по 
който Павел описва другите си „съработници“. Освен това 1 Кор. 16:16 – 
пасажът, в който Павел моли своите читатели да се „покоряват“  на 
„съработниците“ – не казва нищо за пола на тези „съработници“. Ако 
служещият екип на Акила и Прискила беше съставен единствено от мъже, 
както този на Павел и Варнава (Деяния 15:22), Павел и Сила (Деяния 
15:40) или Варнава и Марк (Деяния 15:39), би било трудно да си 
представим, че някой би казал, че тяхното служение не може да бъде 
определено като чин.“186 

Този списък на жените в Библията в никакъв случай не е пълен, но 
направеният анализ показва, че имаме повече от сериозни основания да 
смятаме, че някои от тях са играли водаческа роля в раната църква. 
Мариам е била пророк, Девора – съдия, Юния – апостол, Прискила и 
Акила – мисионери, учители и водачи на църква, Фива – дякон, Евномия и 
Синтихия – благоветители и т.н. Това на практика покрива всички най-
важни дарби, описани в текстове като Ефесяни 4:11 и 1 Кор. 12:28. 
Причината тези жени да бъдат водачи в миналото е била, че Бог ги е 
призовал и издигнал, а Светият Дух ги е надарил с необходимите 
способности.187 

Известният евангелски учен Скот МакНайт разказва следната история: 
„През пролетта на 1981 г. като докторант в Нотингам, Англия, аз взех Крис 
и двете ни деца, Лаура и Лукас, в малката ни кола и карах до Бъкстън. Ф.Ф. 
Бурс, вероятно най-известният евангелски учен от предишното поколение 
и специалист върху Павел, беше поканил семейството ни у дома си на чай. 
Когато пристигнахме, бяхме посрещнати от професор Брус и седнахме за 
около два часа в неговата всекидневна… Докато Крис разговаряше с г-жа 
Брус, аз зададох на професора един въпрос, който бях запазил за него: 
„Професор Брус, какво мислите за ръкополагането на жени?“ „Не мисля, 
че Новият Завет казва нещо за ръкополагане“, отговори той. „Какво 
мислите за наставленията на Павел жените да мълчат?“, попитах аз. 
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„Мисля, че Павел би се обърнал в гроба ако разбере, че сме превърнали 
неговите писма в Тора.“ Уау! помислих си аз. Това е нещо, за което си 
струва да помисля. След това зададох въпроса си, чийто отговор промени 
моето мислене: „Какво мислите тогава за служението на жените в 
църквата?“ Отговорът на професор Брус беше толкова Павлов, колкото е и 
самият Павел: „Аз съм за всичко, което Светият Дух е надарил жените да 
правят.“ Аз също.“188 
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ЕСТЕСТВОТО НА БИБЛЕЙСКОТО ВОДАЧЕСТВО 

Лев Огнянов е написал книга, заглавието на която говори за „библейското 
водачество“. В нея обаче се говори основно за това как мъжете трябва да 
упражняват водачество, а жените да се подчиняват и не се казва почти 
нищо за естеството на самото водачество. Може би той приема въпроса за 
достатъчно ясен. Аз не смятам така. Всъщност аз мисля, че именно 
неразбирането на някои основни библейски концепции не само често 
прави християнското водачество не особено библейско (а оттам и не 
особено християнско), но и поставя темата за отношенията между половете 
на една твърде изкривена и дори вредна основа. Темата е огромна и по-
долу, без всякакви претенции за изчерпателност или прецизност, просто 
ще спомена някои насоки, върху които читателят може да продължи да 
мисли нататък. 

Решаващ за нашето разбиране за водачество трябва да е примерът на 
Господ Исус Христос. Два текста, които ясно показват неговото естество 
са 2 Кор. 8:9: „Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус 
Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие 
чрез Неговата сиромашия.“ и Филипяни 2:5–8: „Имайте в себе си същия 
дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак 
не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа 
от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на 
човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана 
послушен до смърт, даже смърт на кръст.“ 

Тези текстове ясно казват, че Царят на вселената доброволно избра да 
стане роб189 на Своите врагове, като даде всичко, което има, дори живота 
Си, за тяхното спасение.190 Това беше начинът, по който Той избра да 
упражнява Своето „водачество“. 

Двата най-важни урока, които Исус подчерта точно преди смъртта Си, 
сочат в същата посока. 

„А като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и рече им: Знаете ли 
какво ви сторих? Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, 
защото съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и 
вие сте длъжни един на друг да си миете нозете“ (Йоан 13:12–14). 
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А на Тайната вечеря Той нарече хляба и виното: „Моето тяло, което е 
разчупено за вас“ и „Моята кръв, която се пролива за прощение на 
греховете“. 

Казано накратко, Божието водачество е жертвено водачество. „Това не 
означава, че Исус беше лишен от авторитет и власт. Напротив, Той 
притежаваше авторитета на Син, изпратен от Отца с една мисия, а именно, 
да започне Божието царство на земята заради нуждаещите се хора. Исус 
имаше авторитета да прощава грехове (Марк 2:10), да изгонва нечисти 
духове (Марк 1:27) и да проповядва благовестието (Мк. 1:22). Но Исус 
никога не използва Своя авторитет чрез проява на сила с цел да доминира, 
а винаги да служи на човешката нужда – да служи на другите като Божий 
слуга.“191 

Накрая, именно по този начин Той описва водачеството, което Неговите 
ученици трябва да упражняват: „Вие знаете, че ония, които се считат за 
управители на народите, господаруват над тях, и големците им 
властвуват над тях. Но между вас не е така; а който иска да стане 
големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв 
между вас, ще бъде слуга на всичките. Защото наистина Човешкият Син 
не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за 
мнозина“ (Марк 10:42–44). 

Същото можем да видим и във водачеството на апостолите. Макар и бавно 
и трудно, в края на краищата те схванаха урока на своя Господ. Макар да 
получават власт (Марк 3:14–15; Мт. 10:1), тя е свързана с проповядване и с 
изгонване на демони. Начинът, по който те трябва да я упражняват, е 
специално подчертан от Исус в контраст с практиката на фарисеите: „Но 
вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие 
всички сте братя. И никого на земята недейте нарича свой отец, защото 
Един е вашият Отец, Небесният. Недейте се нарича нито наставници, 
защото Един е вашият Наставник, Христос. А по-големият между вас 
нека ви бъде служител“ (Матей 23:8–12). 

Павел не прави изключение. Макар да описва себе си като апостол, който 
има власт над църквите, които е основал и над своите съработници (2 Кор. 
8:16–24; Фил. 2:19–30), той в същото време вижда себе си и като слуга на 
Христос, който следва Неговия пример. Това означава, че макар да 
притежава власт, той отказва да я използва с цел да заповядва. Виждаме 
това ясно във: „Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в 
Христа да ти заповядам това, което подобава, пак, заради любовта, 
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предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и 
затворник за Христа Исуса, ти се моля…“ (Филемон 8–10) 

„нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други, (ако и да 
сме могли да притежаваме власт като Христови апостоли)“ (1 Сол. 2:6) 

„както те молих, когато отивах в Македония“ (1 Тим. 1:3) 

„така щото помолихме Тита да довърши между вас и това благодеяние, 
както го беше и започнал… Не казвам това като по заповед, но за да 
опитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите“ (2 
Кор. 8:6, 8). 

Именно този пример на Христос и апостолите е оставен и на водачите на 
местните църкви. Няма съмнение, че те трябва да водят – именно за това са 
избрани и поставени на тези позиции. Въпросът е КАК трябва да водят. 
Петър съветва стареите/презвитерите да служат доброволно и с готовност 
не поради алчност или желание да „господаруват над другите“ (1 Петър 
5:1–3). Те трябва да показват „пример на стадото“ „в говорене и 
поведение, в любов, във вяра, в чистота“ (1 Тим. 4:12) и изобщо „във 
всичко“ (Тит 2:7). 

Самата дума „пастири“, използвана за църковни ръководители е 
многозначителна. Тя лесно се асоциира със строзаветни текстове като 
Псалм 23: „Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени 
пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата 
ми.“ Именно в този контекст Павел отправя към тях следното 
предупреждение: „Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което 
Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която 
Той придоби със собствената Си кръв“ (Деяния 20:28). 

В 1 Солунци 5:12–13 Павел използва 3 думи, за да опише естеството на 
водачеството. Водачите са тези, които „трудят“, „наставляват“ и „вървят 
пред“. Първата поставя ударение върху изтощителния характер на 
водачеството (kopiao; ср. 1 Кор. 16:16; 1 Тим. 5:17). Втората е свързана с 
поправяне и пренасочване на неправилно поведение (nouthesia; ср. 1 Кор. 
4:14; Тит 3:10). Третата означава да стоиш и да вървиш пред някого, така 
че да показваш пътя и да се грижиш за него. 

По подобен начин думата, която е използвана за епископи/надзорници, на 
други места е употребена във връзка с Божията грижа за Неговия народ 
(Лука 7:16; Деян. 15:14), за грижа за нуждаещите се в обществото 
(болните, затворниците, вдовиците, сираците Мт. 25:36, 43; Яков 1:27) и за 
грижата на Павел и Варнава към новооснованите църкви в Галатия (Деян. 



15:36). По подобен начин глаголът, от който произлиза думата „дякон“ в 
Деяния 6 е използван за хората, които раздават помощ на нуждаещите се. 

С оглед на това Уолтър Лийфелд прави следното проникновено 
наблюдение: „Забележително е, че когато Павел изброява изискванията за 
стареи, неговата причина да спомене важността на това те да могат добре 
да управляват едно семейство, не е за да могат водачите да „управляват“ 
добре църквата, а по-скоро, за да могат да се грижат (epimeleomai) за нея (1 
Тимотей 3:4–5). На практика, ако бъде преведен правилно, Новият Завет 
никога не представя църковните водачи като „управници“.192 

От своя страна, църквата е призована да се покорява на своите водачи 
(Евр. 13:7,17; 1 Кор. 16:15). Но в контекста на гореказаното, това е напълно 
естествено. Когато една общност вижда от своя служител един живот на 
смирено посвещение на Бога и неегоистично посвещение на хората, тогава 
тя ще бъде готова да отговори с уважение и едно отношение на покорство. 

Казаното дотук се нуждае от още едно пояснение. Стандартното 
комплементарно виждане е, че библейското водачество (което 
характеризира и отношенията между половете в църквата, обществото и 
семейството) е упражняване на власт със сърце на слуга. Но в гл. 6  на 
своята книга “Neither complementarian nor egalitarian” Мишел Лий 
Барнуел подкопава тази дефиниция и задава ключовия въпрос, кое стои в 
основата на библейското понятие – водачеството или слугуването. С други 
думи, ние можем да говорим за водачество чрез слугуване и все пак да 
имаме твърде погрешни концепции за връзката между двата компонента в 
уравнението. Нейният богословски анализ заслужава внимателно 
разглеждане от всеки.193 

Убеден съм, че начинът, по който сме склонни да водим спора за ролите на 
мъжете и жените – включително за възможностите те да водят – показва 
собственото ни объркване в тази материя, което понякога е сериозно. 
Настояването, че мъжете трябва да водят, а жените да подкрепят и да 
служат, всъщност напълно пропуска, че библейското разбиране за 
водачество е именно служение, грижа, подпомагане, нежност и т.н. – все 
неща, които обичайно се приписват и очакват от жените. Ако това е така, с 
какво основание можем да им забраним да го вършат? От друга страна, 
егалитарите трябва на свой ред да си зададат въпроса – към какво 
водачество се стремят те да получат достъп жените? Ако то е свързано с 
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някаква форма на статус и официализирана власт, те също са се отклонили 
от библейското водачество. Йерархичната форма, която толкова много 
християни съзнателно или несъзнателно са прегърнали, всъщност е 
аномалия, изопачение, а не принцип. Колко дълбоко е това объркване, 
нагледно показват резултатите от едно изследване, според което мъжете-
християни определят някои от плодовете на Духа като по-„женски“ 
качества.194 

В своята книга „Апостолската изповед“ Бен Майърс прави едно 
проникновено наблюдение: 

„Посланието за един смирен Господ било шокиращо за древния свят. Но 
ако днес попитаме някой дали е по-добре да посвети живота си на 
себеиздигане или на служение, повечето биха признали, че служението е 
по-добро. Посланието на кръста е преобърнало древните ценности за чест 
и срам. Удивителното твърдение на Исус, че е по-добре да служиш, 
отколкото да ти служат (Марк 10:45), днес е прието като очевиден здрав 
разум. Ние приемаме за даденост, че сестрите, които се грижат за слаби и 
болни, заслужават специална почит и че бедните и безсилните притежават 
специално достойнство.“ 

Може би тези кратки насоки по една твърде обширна тема съдържат 
потенциала да ни накарат да мислим по нов начин за водачеството на 
половете. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неочаквано за самия мен моето ревю на книгата на Лев Огнянов „Мъжете 
и жените в светлината на библейското водачество“ се оказа повече от два 
пъти по-голямо – въпреки че се ограничих до санитарния минимум на 
повдигнатите теми. Казано накратко, заключението ми е, че тя 
демонстрира лошо изследване, погрешна екзегетика и силна 
предубеденост, която редовно вмъква идеи в текста, вместо да се стреми да 
чуе какво той казва. 

Разбира се, написаното ще бъде убедително за някои, а за други – не. Това 
е естествено. Моята позиция, че ролята и служението на мъжете и жените в 
семейството, църквата и света трябва да се определя от техните дарби, а не 
от техния пол, звучи почти богохулно за някои християни. През годините 
съм получавал своя дял от обвинения в либералност, пренебрегване на 
ясното учение на Библията и мрачни предвиждания, че скоро ще започна 
да утвърждавам и хомосексуалните бракове (макар всъщност никога да не 
съм успявал да разбира как двете теми се свързват – при това с такава 
лекота и убеденост). Един-два пъти дори се е случвало хора да прекъснат 
всякаква връзка с мен по тази причина. Но както написах във въведението, 
аз съм достигнал до тези свои убеждения четейки именно Библията, а не 
комикси за Спайдърмен. Това е въпрос на екзегетика и именно от 
екзегетиката той трябва да се реши. Това е първата причина да отделя 
толкова време и място на темата. 

Втората причина е, че според мен у нас на този етап въпросът се разглежда 
до голяма степен, така да се каже, „на парче“. Вземат се един или два 
изолирани текста, върху които се съсредоточава цялото внимание. Това е 
твърде недостатъчно. Тази серия се опитва да покаже – макар и накратко, 
непълно и с много недостатъци (все пак тя беше написана само за 3 
седмици, при това покрай всички останали работни и семейни задължения, 
които имам) – че егалитарното виждане може да бъде представено на 
основата на една последователна, консервативна херменевтика, приложена 
към целия текст на Писанието, а не към отделни, любими пасажи. Тя взема 
предвид текстовете, които могат да се приведат както в подкрепа, така и 
като възражение на тезата, без да се преструва, че такива не съществуват. 
Всъщност основната тежест в тази серия пада именно върху анализа на 
възраженията срещу егалираната позиция. 

Не страдам от илюзията, че съм „доказал“ нещо, което до този момент е 
било неизвестно, а отсега нататък може и трябва да се смята за утвърдено. 
Напълно наясно съм, че подобен вид екзегетични войни е почти 
невъзможно да бъдат спечелени. Това, на което искам (още веднъж) да 
обърна внимание са две неща, които често се забравят в емоцията на спора: 



Първо, че става дума за въпрос, който може и да не е толкова ясен и 
еднозначен, колкото някои хора твърдят. Второ, че е много вероятно срещу 
вас да стоят консервативни християни, които искрено вярват в 
боговдъхновеността на Библията и се опитват да изявяват и следват това, 
което вярват, че е нейното учение. Тяхното демонизиране (дори успешно 
осъществено) няма да ни донесе дивиденти. 

Затова нека смирено слушайки се едни други, да се върнем към 
екзегетиката. 
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