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Глава 1 

ВЪВЕДЕНИЕ: НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТЪЛКУВАНЕ 

Постоянно се срещат хора, които казват с голямо убеждение: "Не е нужно 
да се тълкува Библията. Просто четете и правете това, което тя казва." 
Обикновено такава забележка отразява протеста на неспециалистите срещу 
"професионалните" учени, пастори, учители или неделни учители, които с 
"тълкуването си" изглежда отнемат  Библията от обикновения човек. Това 
е техният начин да кажат, че Библията не е неясна книга. "В крайна 
сметка," твърдят те,  "всеки човек, с половин мозък може да я прочете и да 
я разбере. Проблемът с твърде много проповедници и учители е, че 

дълбаят толкова, че в крайна сметка размътват водата. Това, което ни беше 
ясно, когато го прочетохме за първи път, вече не е толкова ясно.” 

Има много истина в този протест. Съгласни сме, че християните трябва да 
се научат да четат, да вярват и да се подчиняват на Библията. Напълно 
съгласни сме, че Библията не трябва да бъде неясна книга, ако  се изследва 
и чете правилно. Всъщност, ние сме убедени, че най-сериозният проблем, 
който хората имат с Библията не е с липсата на разбиране, а с факта, че 

разбират повечето неща прекалено добре! Например, проблемът с текст, 
като: "Вършете всичко без роптание и без препиране" (Фил. 2:14), не е в 
неговото разбиране, а с подчинението – прилагането му на практика. 

Ние също така сме съгласни, че проповедникът или учителят  твърде често 
е склонен първо да копае, а после да гледа, като по този начин скрива 
ясното значение на текста, което често се намира на повърхността. Нека да 
го кажем в самото начало - и ние ще повтаряме това през цялото време -
  целта на доброто тълкуване не е уникалност, човек не се опитва да открие 
това, което никой друг не е видял по-рано. 

Тълкуване, което цели или процъфтява поради уникалност, обикновено е 
рожба на гордост (опит да се демонстрира умствено превъзходство над 
останалите), погрешно разбиране на духовността (Библията е пълна с 
дълбоки истини, които само чакат да бъдат изровени от духовно 
чувствителен човек със специално прозрение) или изгода (необходимостта 
богословски да се подкрепят презумпции, особено в работата с текстове, 
които сякаш стоят срещу тези презумпции). Уникалните интерпретации 
обикновено се оказват погрешни. С това не казваме, че правилното 
разбиране на текста не може често да изглежда уникално за някой, който 
го чува за първи път. Но уникалността не е целта на нашата задача. 

Целта на доброто тълкуване е проста: да стигне до „ясното значение на 
текста”. Най-важната съставка, нужна за тази задача, е просветеният, здрав 
разум. Доказателството за добро тълкуване е, че то прави смисъла на 



текста ясен. Следователно, правилното тълкуване носи облекчение на ума 

и убожда или ужилва сърцето. 

Но ако въпросът е само в простото значение, какъв е смисълът от 
тълкуване? Защо просто не четем? Нима ясното значение не идва със 
самото четене? В известен смисъл, да. Но в един по-същностен смисъл, 
подобен аргумент е и наивен и нереалистичен, поради два фактора: 
естеството на читателя и естеството на Писанието. 

Читателят като тълкувател 

Първата причина, поради която трябва да се научим как да тълкуваме е, че 
независимо дали ни харесва или не, всеки читател е в същото време и 
тълкувател. Това означава, че повечето от нас приемат за даденост, че 
когато четем, разбираме това, което четем. Ние също така сме склонни да 
мислим, че нашето разбиране е същото, което Светия Дух или човешкият 
автор е имал предвид. Въпреки това, ние неизменно внасяме в текста 
всичко, което сме, с всичкия ни опит, култура и предварителни разбирания 
за думите и идеите. Понякога това, което внасяме в текста, разбира се 

напълно неволно, ни подвежда или ни кара да виждаме в текста 
всевъзможни чужди за него идеи. 

Така например, когато в нашата култура чуваме думата "кръст", поради 
вековете християнско изкуство и символика повечето хора автоматично 
мислят за следната форма на римски кръст (†), въпреки че по всяка 
вероятност не това е била формата на кръста на Исус, който сигурно е бил 
с формата "T". Четейки по време на богослужение текстове за църквата 
повечето протестанти и католици автоматично си представят хора, седнали 
в сграда с пейки, много подобна на тяхната собствена. Когато Павел казва 
"не промишлявайте за страстите на плътта" (Рим. 13:14), хората са 
склонни да мислят, че "плът" означава "тяло" и че Павел говори за 

"телесните желания". 

Но думата "плът", както Павел я използва, рядко се отнася до тялото и в 
този текст почти със сигурност не означава това, а духовната поразеност, 

една духовна болест, понякога наричана „грешна природа”. Така, дори без 
да има намерение да прави това, читателят тълкува, още докато чете и за 
съжаление твърде често тълкува неправилно. 

Трябва да отбележим още, че във всеки случай, четящият Библията на 
английски (или български – б.пр.) език вече е въвлечен в тълкуване. Това е 
така, защото преводът сам по себе си (по необходимост) е форма на 
тълкуване. Без значение какъв превод използвате, Библията която е 
отправната ви точка, всъщност е крайният резултат от много научна 



работа. Преводачите постоянно трябва да правят избори по отношение на 
значенията и техния избор ще повлияе на начина, по който вие разбирате. 

Поради това, добрите преводачи отчитат проблема за различните езици. Но 
това не е лесна задача. Дали например в Римляни 13:14 преводачът трябва 
да преведе думата като "плът" (както е в KJV, RSV, NRSV, NASB и т.н.), 
защото това е думата, която Павел използва и след това да обяснени, че 
"плът "тук не означава "тяло"? Или да "помогне" на читателя като преведе 
"греховна природа" (както в NIV, GNB и т.н.), защото това е всъщност 
смисъла на думата при Павел? Ще разгледаме този въпрос по-подробно в 
следващата глава. За сега е достатъчно да посочим факта, че преводът сам 
по себе си вече е въвлякъл читателя в тълкуване. 

Можем да видим необходимостта от тълкуване и като непрекъснато 
наблюдаваме какво се случва около нас. Например само един поглед към 
съвременната църква съвсем ясно ще покаже, че не всички "прости 
значения" са еднакво ясни за всички. Нещо повече от загриженост води 

хората, които твърдят, че жените трябва да мълчат в църква въз основа на 1 
Коринтяни 14:34-35, но в същото време отричат валидността на говоренето 
на езици и пророчеството - самият контекст, в който се появява пасажът за 
"мълчанието". От друга страна тези, които твърдят, че жените, както и 
мъжете, трябва да се молят и пророкуват въз основа на 1 Коринтяни 11:2-
16 често отричат, че те трябва задължително да правят това с покрити 
глави. За някои, Библията "ясно учи", че трябва да се кръщават единствено 
вярващи хора и то чрез пълно потапяне, докато други смятат, че могат да 
представят библейски основания за кръщение на деца. Както "вечната 

сигурност", така и възможността за "загуба на спасението" се проповядват 
в църквата, но никога от един и същ човек! И двете обаче се представят 

като ясния смисъл на библейските текстове. Дори авторите на тази книга 
имат някои несъгласия по отношение на това, което някои текстове казват 
"ясно". Всички ние обаче четем една и съща Библия и всички се опитваме 
да се покоряваме на това, което текстът "ясно" означава. 

Освен тези разпознаваеми разлики между "вярващите според Библията 
християни", съществуват и множество други странни неща. Обикновено 
култовете могат да се разпознаят по това, че имат някакъв допълващ 
Библията авторитет. Не всички правят това, но те винаги изопачават 
истината чрез начина, по който подбират текстове от самата Библия. Всяка 
възможна ерес или практика, от арианството (отричащо божествеността на 
Христос) на Свидетелите на Йехова и „Пътят”, през кръщаването заради 
мъртвите сред мормоните, до хващането на змии при сектите в Апалачите, 
твърди, че е "подкрепена" от текста. 



Но дори сред богословски по-ортодоксалните хора успяват да се 
промъкнат множество странни идеи. В момента например сред 
американските протестанти, особено сред харизматиците, съществува 
смущение относно т.нар. „евангелие на просперитета и здравето”. Тази 
"блага вест" твърди, че Божията воля за вас е финансов и материален 
просперитет! Един от защитниците на това "евангелие" започва книгата си 
с аргумента за "ясното усещане" на Писанието и твърди, че той поставя 
Словото на Бог на първо място и преди всичко друго през цялото си 
изследване. Той казва, че от значение е не това, което мислим, а това което 

то всъщност казва. "Ясното значение" е това, което той следва. Но човек 
започва да се чуди какво наистина е "простият смисъл", когато се твърди, 
че Божията воля е нашият финансов просперитет въз основа на текст като 
3 Йоан 2 "Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във 
всичко, както благоуспява душата ти" - текст, който в действителност 
няма нищо общо с финансов просперитет. Друг пример представя простия 
смисъл на историята на младия богат мъж (Марк 10:17-22) като точно 
обратното на "това, което той всъщност казва" и това "тълкуване" се 
приписва на Светия Дух. Човек може с право да се запита дали простият 
смисъл изобщо се търси. Може би „простото значение” е само това, което 
тези автори искат текстът да означава, за да подкрепят своите любими 
идеи. 

Като вземем предвид цялото това разнообразие, както в рамките на 
църквата така и извън нея, както и всички различия, дори сред учените, 
които се предполага, че знаят "правилата", не е чудно, че някои подкрепят 
идеята, че не въобще е необходимо да тълкуваме, а просто да четем. Както  

обаче видяхме, това е погрешен избор. Противоотровата на лошото 
тълкуване не е никакво тълкуване, а добро тълкуване, основано на 
насоките на здравия разум. 

Ние, авторите на тази книга, не храним илюзии, че с четене и следване на 
нашите насоки накрая всички ще се съгласят относно "простото значение", 
нашето значение! Това, което се надяваме да постигнем е да повишим 
чувствителността на читателя към специфичните проблеми присъщи на 
всеки жанр, да му помогнем да разбере защо съществуват различни 
възможности и как да ги преценява със своя здрав разум и особено да му 
дадем възможност да различава добрите от не толкова добрите тълкувания, 
както и да знае какво поставя отделните тълкувания в  едната или другата 
категория. 

Естеството на Писанието 

Една по-съществена причина за необходимостта от тълкуване откриваме в 
естеството на самото Писание. Исторически църквата е възприемала 



естеството на Писанието до голяма степен по същия начин, по който  е 
виждала личността на Христос - Библията е едновременно както човешка, 
така и божествена. Както проф. Джордж Лед веднъж казва: "Библията е 
Божието слово  предадено в историята чрез човешки думи". Именно тази 
двойствена природа на Библията ни изправя пред задачата да тълкуваме. 

Тъй като Библията е Божието Слово, тя има вечно значение, тя говори на 
цялото човечество, във всеки век и във всяка култура. Тъй като е Божието 
Слово ние трябва да го слушаме и да се подчиняваме. Но тъй като Бог е 
избрал да говори Своето слово чрез човешки думи в историята, всяка 
книга в Библията има също така исторически особености, всеки документ 
се обуславя от езика, времето и културата, в която първоначално е бил 
написан (а в някои случаи и от устно предаваната история, преди да е бил 
написан). Тълкуването на Библията се налага от "напрежението", което 
съществува между вечното значение и историческата специфика.  

Разбира се, има хора, които смятат, че Библията е единствено  човешка 
книга, и че тя съдържа само думите на хората от историята. За тях задачата 
на тълкуването е ограничена единствено до историческо изследване. 
Техният интерес, подобно на интереса към Цицерон или Милтън, е свързан 
с религиозните идеи на юдеите, на Исус или на ранната църква. 
Следователно задачата им е чисто историческа. Какво означават думите на 
хората, които са ги написали? Какво мислят те за Бога? Как разбират 
самите себе си? 

От друга страна, има и такива, които свързват Библията единствено с 
непреходно значение. Тъй като това е Божието Слово, те мислят за нея 
единствено като сбор от твърдения, които трябва да бъдат вярвани и 
императиви, които трябва да се спазват, въпреки че винаги е налице 

значителна доза избирателност спрямо твърденията и императивите. Има, 
например, християни, които въз основа на Второзаконие 22:05 ("Жена да 
не облича мъжка дреха"), твърдят буквално, че жената не трябва да носи 
панталони или шорти. Но същите тези хора рядко приемат буквално други 
императиви в този списък, които включват изграждане на парапет около 
покрива на къщата (ст. 8), забрана за засаждане на два вида семена в лозе 
(ст. 9), и пришиване на ресни по четирите краища на наметалото (ст. 12). 

Библията, обаче, не е набор от твърдения и императиви, тя не е просто 
колекция от "изказвания от началника Бог", като че ли Той е погледнал 
надолу към нас от небето и е казал: "Ей, вие там, научете следните истини: 
Номер 1: Няма друг Бог освен един и това съм Аз. Номер 2: Аз съм 
Създателят на всичко, включително и човечеството". И така нататък до 
твърдение номер 7777 и заповед номер 777. 



Тези твърдения, разбира се, са верни и те се намират в Библията (макар и 
не съвсем в тази форма). Всъщност такава книга би направила много неща 
по-лесни за нас. Но, за щастие, не това е начинът, по който Бог е избрал да 
говори с нас. Вместо това Той е избрал да ни разкрие Своите вечни истини 
в рамките на конкретните обстоятелства и събития от човешката история. 
Именно това ни дава основание за надежда. Точно защото Бог е избрал да 
говори в контекста на истинската човешка история ние можем да имаме 
увереност, че тези, същите тези, думи ще говорят отново и отново в нашата 
собствена "истинска" история, така както са говорили през време на цялата 
история на църквата. 

Фактът, че Библията има човешка страна е насърчение на нас. Той е и 
предизвикателство и причината, поради която трябва да тълкуваме. В тази 
връзка трябва да отбележим две неща: 

1. Говорейки чрез реални лица, в най-различни обстоятелства, през един 
1500-годишен период, Божието Слово е изразено с речниковия запас и 
моделите на мислене и изразяване на тези хора и е обусловено от 
културата на онези времена и обстоятелства. Можем да кажем, че Божието 
Слово към нас е било преди всичко Неговото Слово към тях. Ако те е 
трябвало да го чуят, то е могло да достигне до тях само чрез събития и 
език, който те биха могли да разберат. Нашият проблем е, че ние сме 
твърде отдалечени от тях във времето, а понякога и в начина си на 
мислене. Това е основната причина, поради която човек трябва да се научи 
да тълкува Библията. Ако Божието Слово за жени, носещи мъжко облекло 
или хора, които имат парапети около къщата, трябва да каже нещо и на 
нас, ние първо трябва да знаем какво казва то на първоначалните си 
слушатели и защо. 

По този начин задачата на тълкуването ангажира студента/читателя на две 
нива. На първо място, трябва да чуем Словото, което те са чули. Той или тя 
трябва да се опита да разбере какво им е казано, тогава и там. Второ, 
трябва да се научим да чуваме същото това Слово в настоящето -  тук и 
сега. Ще кажем повече за тези две задачи по-долу. 

2. Един от най-важните аспекти на човешката страна на Библията е, че за 
да предаде Словото Си за всички човешки условия, Бог е решил да 
използва почти всички налични видове комуникация: исторически разкази, 

родословия, хроники, различни видове закони, различни видове поезия, 
пословици, пророчески предсказания, гатанки, драма, биографични 
описания, притчи, писма, проповеди и апокалипсиси. 

За да се интерпретира правилното "там и тогава" на библейските текстове, 
трябва не само да знаем някои общи правила, които важат за всички 



текстове на Библията, но да научим и специалните правила, които се 
прилагат за всяка от тези литературни форми. Начините, по които Бог ни 
предава Словото Си "тук и сега" често ще са различни. Например, трябва 
да знаем как един псалм - една формата, която често е адресирана към Бога 
- функционира като Божие Слово към нас и как псалмите се различават от 

"законите", които често са адресирани към хора във вече несъществуващи 
културни ситуации. Как тези "закони" ни говорят и как те се различават от 
моралните "закони", които са валидни винаги и при всички обстоятелства? 
Това са въпросите, които двойствената природа на Библията поставя пред 
нас. 

Първата задача: егзегетика 

Първата задача на тълкувателя се нарича егзегетика. Егзегетика е 
внимателно, систематично изследване на Писанието с цел откриване на 
първоначалния смисъл. Това е в основата си историческа задача. Тя е опит 
да чуем Словото, така както са го чували първоначалните слушатели,  да 
разберем какво е било първоначалното намерение на думите на Библията. 
Това е задача, която често изисква помощта на "експерт", човек чието 
обучение му дава възможност да разбира добре езика и обстоятелствата на 
текстовете в първоначалната им среда. Но не е нужно да си експерт, за да 
направиш добра егзегетика. 

В действителност, всеки читател е егзегет. Единственият реален въпрос е 
дали ще бъдете добри егзегети. Колко пъти, например, сте чували или 
казвали: "Това което Исус е имал предвид е... ". Или "Тогава, в онези дни, 
те са правели така. . ."? Това са изрази свързани с егзегетика. Най-често те 
се използват, за да се обясни разликата между "тях" и "нас" – например 
защо не строим парапети около къщите си, или за да се даде основание за 
използване на текста по нов или различен начин - защо често се приема, че 
здрависването заема мястото на "святата целувка". Дори когато тези идеи 
не са казани явно, те се прилагат постоянно като един вид израз на здрав 

разум. 

Проблемът с голяма част от това, обаче, е (1), че такава егзегетика често е 
твърде избирателна и (2) често източниците, с които се консултираме не са 
написани от истински "експерти", тоест, те са вторични източници, които 
на свой ред нерядко също използват вторични, вместо първичните 
източници. Трябва да кажем няколко думи за всяко от тези неща: 

1. Въпреки, че от време на време всички практикуват егзегетика и въпреки, 
че доста често такова тълкуване е направено както трябва, все пак има 
тенденция то да се използва само, когато е налице очевиден проблем 
между библейските текстове и съвременната култура. Като приемаме, че 



егзегетиката наистина трябва да се използва за такива текстове, ние все пак 
твърдим, че това е първата стъпка при четенето на ВСЕКИ текст. 
Отначало няма да ни е  лесно да правим това, но когато се научим да 
мислим егзегетично ще получим голяма полза за разбирането и това ще 
направи не само четенето ни, а и изучаването на Библията, много по-

вълнуващо преживяване. Но запомнете добре: да се научим да мислим 
егзегетично не е единствената задача, това е просто първата задача. 

Истинският проблем с "избирателното" тълкуване е, че човек често чете 

собствените си, напълно външни идеи в текста и по този начин превръща 
Божието Слово в нещо различно от това, което Бог всъщност казва. 
Например, един от авторите на тази книга наскоро получи писмо от доста 
известен евангелист, който твърди, че авторът не трябва да се появява на 
конференция с друг добре познат човек, чиято ортодоксалност е донякъде 
съмнителна. Библейската причина за неучастие в конференцията, която 
беше посочена беше 1 Солунци 5:22: "Въздържайте се от всякакво зло". 
Но ако нашият брат се беше научили да чете Библията егзегетично, той не 
би използвал текста по този начин. Това са последните думи на Павел от 
цял един параграф до солунците по отношение на проявите на 
харизматично говорене в общността. "Пророчествата не презирайте", 
казва Павел. "Всичко изпитвайте; дръжте доброто. Въздържайте се от 
всякакво зло". "Избягване на злото" касае "пророчествата", за които, след 
като бъдат изпитани, стане ясно, че не са от Духа. Да се представя този 
текст като значещ нещо, което Бог не е имал намерение да означава, 
всъщност означава да се злоупотреби с текста, а не да се употреби. За да 
избегнем такива грешки, човек трябва да се научи да мисли егзегетично, 
т.е. да започне от тогава и там и да прави това с всеки текст. 

2. Както скоро ще отбележим, човек не започва от консултациите с 
"експерти". Когато обаче това е необходимо, трябва да се опитаме да 
използваме най-добрите източници. Например, в Марк 10:23 (ср. Матей 
19:23, Лука 18:24), при завършването на историята с младия богат мъж, 
Исус казва: "Колко мъчно ще влязат в Божието царство, ония които 
имат богатство!" След това той добавя: "По-лесно е камила да мине през 
иглено ухо, отколкото богат човек да влезе в царството". Често се казва, 
че в Йерусалим е имало порта, известна като "Иглено ухо", през която 
камилите можели да минат само на колене и с голяма трудност. Смисълът 
на тази "интерпретация" е, че камилата действително може да мине през 
"Игленото ухо". Проблемът с това "тълкуване", обаче е, че то просто не  е 
вярно. Никога през историята в Ерусалим не е имало такава врата. Най-
ранното познато "доказателство" за тази идея се намира в единадесети век 
(!) в коментар от гръцки духовник на име Теофилакт, който е имал същите 
затруднения с текста, които имаме ние. В края на краищата, невъзможно е 



за камила да мине през иглено ухо и именно това  е посланието на Исус. 
Невъзможно е за човек, който уповава на богатството, да влезе в 
царството. Нужно е чудо, за да се спаси богат човек и това до голяма 
степен е и идеята на следващите думи: "Всичко е възможно за Бога". 

Как да се научим да правим егзегетика 

Как тогава можем да се научим да правим добра егзегетика и в същото 
време да избегнем клопките по пътя? В първата част на повечето от 
главите в тази книга ще обясняваме как да подходим към тази задача за 
всеки различен жанр. Тук просто искаме да кажем какво включва 
егзегетиката на който и да е текст. 

Разбира се, на най-високо ниво, егзегетиката изисква познаване на много 
неща, които ние не очакваме читателите на тази книга задължително да 
знаят: библейските езици, особеностите на еврейската, семитската, и 
елинистичната среда, как да се определи оригиналния текст, когато 
ръкописите се различават, използването на всички видове първични 
източници и инструменти. Но можем да се научим да правим добра 
егзегетика дори ако нямаме достъп до всички тези умения и инструменти. 
За тази цел обаче първо трябва да научим какво можем да направим със 
собствените си умения и второ, как да използваме работата на другите. 

Ключът към доброто тълкуване, и следователно към по-интелигентния 
прочит на Библията, е да се научим да четем текста внимателно и да 
задаваме към него правилните въпроси. Едно от най-добрите неща, които 
човек може да направи в това отношение е да прочетете книгата на 

Mortimer J. Adler’s How to Read a Book (1940, rev. ed. with Charles Van 

Doren, New York: Simon and Schuster, 1972). Нашият дългогодишен 

преподавателски в колеж и семинария показва, че много хора просто не 
знаят как да четат добре. За да четем или да изучаваме Библията 
интелигентно е нужен внимателен прочит, а това включва да се научим да 
задаваме правилните въпроси към текста. 

Има два основни вида въпроси, които трябва да задаваме към всеки 
библейски пасаж: такива, които се отнасят към контекста и такива, които 
се отнасят към съдържанието. Въпросите относно контекста също са два 
вида: исторически и литературни. Нека накратко да разгледаме всеки от 
тях. 

Историческият контекст 

Историческият контекст, който е различен за всяка отделна книга, се 
занимава с няколко неща: времето и културата на автора и неговите 
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читатели - това са географски, топографски и политически фактори, които 
са от значение за обстановката на автора; и поводът за написване на 
съответната книга, писмо, псалм, пророческо предсказание или друг жанр. 
Всички тези въпроси са особено важни за разбирането.  

За разбирането е от голямо значение да се познава обстановката на Амос, 
Осия или Исая, това че Агей пророкува след изгнанието, да се познават 
месианските очаквания на Израел, когато Йоан Кръстител и Исус се 
появяват на сцената или да се разбират различията между градовете 
Коринт и Филипи и как те се отразяват на църквите във всеки от тях. 
Разбирането на Исусовите притчи значително се променя, когато се знае 
нещо за обичаите от дните на Исус. Със сигурност се променя 
разбирането, ако знаете, че пенязът, или динарият, предложени на 
работниците в Матей 20:1-16 е еквивалент на заплатата за пълен работен 
ден. Дори и въпросите на топографията са важни. Човек, който е израснал 
в американския запад или изток трябва да внимава да не мисли за 
„планините, които обграждат Ерусалим" (Пс. 125:2) през своята 
представа за планини! 

За да отговорим на повечето от тези въпроси, ще имаме нужда от малко 
външна помощ. Добър Библейски речник, като четири 
томната  International Standard Bible Encyclopedia (ed. G. W. Bromiley, 
Grand Rapids: Eerdmans, 1988) или пет томната Zondervan Pictorial 

Encyclopedia of the Bible (ed. Merrill C. Tenney, Grand Rapids: Zondervan, 
1975) или New Bible Dictionary (ed. J. D. Douglas, Grand Rapids: Eerdmans, 
1962), в общи линии ще ни дадат необходимите отговори. Ако някой желае 
да се задълбочи върху въпроса, библиографиите в края на всяка статия (в 
речниците – б.пр.) ще бъдат едно добро място, от което да започне. 

По-важният въпрос за историческия контекст, обаче е свързан с повода и 
целта за написването на всяка библейска книга и/или на нейните съставни 
части. Какво се е случило в Израел или в църквата, което да предизвика 

появата на такъв документ, или каква е ситуацията на автора, подтикнала 
го да пише. Отново, това ще се различава от книга до книга и това е от 
много по-малко решаващо значение например за Притчи, отколкото за 1 
Коринтяни. 

Отговорът на този въпрос обикновено може  да бъде намерен (когато това 
изобщо е възможно) в рамките на самата книга. Но трябва да се научите да 
четете с очи отворени за такива въпроси. Ако искате да проверите 

заключенията си, може отново да се консултирате с Вашия Библейски 
речник, с въведението на добър коментар към книгата, или да 
погледнете  Eerdman’s Handbook to the Bible (ed. David Alexander and Pat 
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Alexander, Grand Rapids: Eerdmans, 1973). Първо обаче направете 
собствените си наблюдения! 

Литературния контекст 

Литературният контекст е това, което повечето хора имат предвид, когато 
говорят за четене на нещо в неговия контекст. Това е най-важната задача в 
егзегетиката. За щастие тя може да се направи и без да е необходимо да 
се консултирате с „експерти". Най-общо литературният контекст 
означава, че думите придобиват своето истинско значение в изреченията и 
в по-голямата си част изреченията в Библията имат смисъл единствено във 
връзка с предшестващите и следващите ги изречения. 

Най-важният контекстуален въпрос, който можете да зададете - и той 
трябва да бъде задаван отново и отново на всяко изречение и всеки абзац - 
е: "Какво се има предвид"? Трябва да се опитаме да проследим нишката на 
авторовата мисъл. Какво казва авторът и защо той го казва точно тук? След 
като е казал това, кое е следващото, което казва и защо? 

Този въпрос ще варира от жанр до жанр, но той винаги е решаващият 
въпрос. Спомнете си: целта на егзегетиката е да разберете каква е била 
целта на автора. За да изпълните тази задача добре трябва да използвате 
превод, който разграничава поезията и параграфите. Една от основните 
причини читателите да тълкуват неадекватно версията King James, и в по-
малка степен New American Standard е, че всеки стих е отпечатан като 
отделен параграф. Такава подредба има тенденцията да скрива логиката на 
автора. Следователно, преди всичко останало, трябва да се научите да 
разпознавате мисловните единици, независимо дали са абзаци (проза) или 
редове и части (за поезия). Това е нещо, което читателят може да направи с 

помощта на добър превод. 

Въпроси към съдържанието 

Втората основна категория въпроси, които се задават към всеки текст, е 
свързана с действителното съдържание, вложено от автора. 
"Съдържанието" трябва да се справи със значенията на думите, 
граматическите отношения в изреченията и избор на оригиналния текст 

там, където съществуват разлики в различните ръкописи. То също така 
включва някои от елементите, споменати по-горе под "исторически 
контекст", например, смисъла на „пеняз”, „един съботен ден път”, "високи 
места," и др. 

В по-голямата си част, това са въпроси за значението, които човек 
обикновено задава към библейския текст. Когато Павел казва във 2 

http://www.amazon.com/Eerdmans-Handbook-Bible-David-Alexander/dp/0802806392/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459026169&sr=8-1&keywords=Eerdman%E2%80%99s+Handbook+to+the+Bible


Коринтяни 5:16: "ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така 
Го не познаваме", човек би трябвало да се опита да разбере кое е "по плът”, 
Христос или познаването? Има значителна разлика в смисъл ако научим, 
че Павел има предвид, че "ние" познаваме Христос вече не "от светска 
гледна точка", а не, че вече не познаваме Христос "в земния Му живот". 

За да отговорим на тези въпроси, обикновено ще трябва да потърсим 
външна помощ. Отново, качеството на отговорите на тези въпроси 
обикновено ще зависи от качеството на източниците, които човек 
използва. Това е мястото, където в крайна сметка трябва да се 
консултирате с добър егзегетичен коментар. Но моля Ви, имайте предвид, 
че консултацията с коментар, макар понякога да е от съществено значение, 
е последното нещо, което човек трябва да направи. 

Инструментите 

В повечето случаи можете да направите добра егзегетика с минимално 
количество външна помощ, при условие, че тази помощ е от най-високо 
качество. Вече споменахме четири такива инструмента: добър Библейски 
речник, добър Библейски наръчник, добър превод и добри коментари. 
Разбира се, има и други видове инструменти, особено за частичен или 
тематичен тип изучаване. Но за четене и изучаване на Библията книга по 
книга, основните са тези. 

Тъй като добрият превод (или по-добре, няколко добри преводи) е 
абсолютно основен инструмент за човек, който не знае оригиналните 
езици, следващата глава е посветена на този въпрос. Да се научим да 
избираме добър коментар също е важно, но тъй като това е последното  
нещо, което правим, приложението относно коментарите е в края на 
книгата. 

Втората задача: Херменевтика 

Въпреки, че думата "херменевтика" обикновено обхваща цялата област на 
тълкуване, включително егзегетиката, тя се използва и в по-тесен смисъл 
на търсене на съвременно приложение на древни текстове. В тази книга 
ние ще я използвате само по този начин, да задаваме въпросите за смисъла 
на Библията в измеренията "тук и сега". 

Именно въпросите за тук и сега, в крайна сметка са това, което търсим в 
Библията. Така че защо да не започнем от тук? Защо да се вълнуваме от 
егзегетиката? Със сигурност същия Дух, който е вдъхновил написването на 
Библията, може да вдъхнови и четенето ѝ. В известен смисъл това е вярно, 
и с тази книга ние нямаме за цел да отнемем от никого радостта от 



молитвеното четене на Библията и чувството за директно общуване при 
подобно четене. Но молитвеното четене не е единственият вид четене, 
който човек трябва да прави. Човек трябва  да чете и с цел изучаване и 
разбиране. С една дума, човек трябва да се научи да изучава Библията, 
което от своя страна трябва да информира молитвеното четене. Това ни 
води към нашето твърдение, че правилната "херменевтика" започва със 
солидна "егзегетика". 

Причината, поради която не трябва да започваме с тук и сега, е, че 
единственият надежден контрол на херменевтиката се намира в 
първоначалния смисъл на библейския текст. Както отбелязахме по-рано в 
тази глава, това е "простият смисъл", който търсим. В противен случай 
библейските текстове могат да бъдат накарани да означават всичко, което 
означават за всеки отделен читател. Така обаче херменевтиката става 
изцяло субективна и никой не е в състояние да каже, че тълкуването на 
един човек е правилно, а друго е погрешно. Всичко е възможно. 

За разлика от подобна субективност, ние твърдим, че първоначалното 
значение на текста, дотолкова доколкото е по силите ни да го определим, е 
обективната ни контролна точка. Убедени сме, че кръщаването за мъртвите 
при мормоните, въз основа на 1 Коринтяни 15:29, отхвърлянето на 
божествеността на Христос от "Свидетелите на Йехова", използването на 
Марк 16:18 от укротителите на змии или "евангелието на просперитета" 

защитаващо американската мечта, като християнско право въз основа на 3 
Йоан 2, са неправилни тълкувания. Във всеки един от тези случаи 
грешката е в тяхната херменевтика, именно защото херменевтиката им не 
се контролира от добра егзегетика. Те са започнали с тук и сега и са 
прочели в текстовете значения, които първоначално не са били там. Какво 
може да спре някого да не убие на дъщеря си, поради глупав обет, както 
Ефтай (Съдии 11:29-40)?  

Разбира се, може да кажем, че здравият разум ще ни възпре от такава 
глупост. За съжаление здравия разум не се среща толкова често. Ние 
искаме да знаем това, което Библията означава за нас и с право. Но ние не 
можем да я накараме да означава всичко, което поискаме и след това да 
приписваме „заслугата” за това на Светия Дух. Не можем да твърдим, че 
Светият Дух противоречи Сам на Себе Си, понеже Той е вдъхновил 
първоначалния смисъл. Следователно, помощта Му към нас ще бъде в 
откриването на този първоначален замисъл и в насоките Му, когато се 
опитваме правилно да прилагаме това значение към нашите собствени 
ситуации. 

Въпросите свързани с херменевтиката не са никак лесни, което вероятно е 
причината да са написани толкова малко книги върху този аспект на нашия 



предмет. Нито пък всички ще се съгласят с това как трябва да подходим 

към тази задача. Но това е ключовата област и вярващите трябва да се 
научат да говорят за тези въпроси - но и да слушат.  

По един конкретен въпрос, обаче, непременно трябва да има съгласие. 
Текстът не може да означава това, което той никога не е означавал. Или 
да го представим по положителен начин, истинското значение на 
библейския текст за нас е това, което Бог първоначално е целял той да 
означава, когато е бил казан. Това е отправната точка. Как да го направим, 
започвайки от тази точка? В общи линии цялата тази книга е посветена на 
този въпрос. 

Някой със сигурност ще попита: "Но не е ли възможно текстът да 
разполага с допълнителен (по-пълен или по-дълбок) смисъл, отвъд 
първоначалното си намерение? В края на краищата Новия Завет понякога 

използва Старият Завет по този начин". В случай на пророчество, ние няма 
да затворим вратата за такава възможност и ще кажем, че с внимателен 
контрол, втори или по-пълен смисъл е възможен. Но как можем да го 
оправдаем в други случаи? Нашият проблем е прост. Кой казва какво 
говори Бог? Тук римокатолицизмът няма толкова голям проблем: 
магистериумът, властта, узаконена в официалното учение на църквата, е 
определяща за по-пълното значение на текста. Протестантите, обаче, нямат 
магистериум и ние трябва да бъдем подобаващо загрижени, когато някой 
казва, че той или тя притежава Божия по-дълбок смисъл на текста, 
особено, ако текстът никога не е означавал това, което сега се твърди, че 
означава. От подобни неща са родени всички култове и безброй по-малки 
ереси. 

Трудно е да се дадат правила за херменевтиката. По тази причина, това 
което предлагаме в следващите глави са насоки. Вие може да не се 
съгласите с нашите указания. Надяваме се, че несъгласията Ви ще бъдат 
съчетани с християнска любов и може би нашите указания ще стимулират  
собственото ви мислене по тези въпроси. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Глава 2 

ОСНОВНИЯТ ИНСТРУМЕНТ: ДОБЪР ПРЕВОД 

Шестдесет и шестте книги на протестантската Библия първоначално са 
били написани на три различни езика: иврит (голямата част от Стария 
Завет), арамейски (език от семейството на иврит, използван в половината 
на Данаил и два пасажа в Ездра) и гръцки (целият Нов Завет). 
Предполагаме, че повечето от читателите на тази книга не знаят тези 
езици. Това означава, че поради тази причина, за вас основният 
инструмент за четене и изучаване на Библията е добрият превод на 
английски (български - б.пр.) език, или както ще кажем в тази глава, 
няколко добри преводи. 

Както отбелязахме в предишната глава, самият факт, че четете Божието 
Слово в превод означава, че вече сте въвлечени в тълкуването му и това е 
така, независимо дали ни харесва или не. Да се чете в превод не е нещо 

лошо, то просто е неизбежно. Това,  обаче, означава, че в известен смисъл, 
човекът, който чете Библията само на английски (български – б. пр.) език е 
оставен на милостта на преводача/преводачите, а преводачите често трябва 
да преценяват какво всъщност иска да се каже оригиналния иврит или 
гръцки. 

Проблемът с използването на един единствен превод, колкото и добър да е 
той, е, че по този начин човек е зависим от егзегетичните избори на този 
превод като Божие Слово. Разбира се, преводът, който използваме може да 
е правилен, но също така може да бъде и погрешен.  

Нека вземем за пример следните четири преводи на 1 Коринтяни 7:36 : 

KJV: "Ако някой мъж мисли, че не постъпва добре към своята девица..." 

NASB: "Ако някой мисли, че не постъпва добре към дъщеря си девица... " 



NIV: "Ако някой си мисли, че действа неправилно към девицата, за която 
е сгоден... " 

NEB: "Ако човек има несемейна партньорка и смята, че не постъпва 
добре към нея..." 

KJV е много буквален, но не е много полезен, тъй като оставя термина 
"девица" и връзката между "мъж" и "девица" двусмислени. За едно нещо, 
обаче, можем да бъдем абсолютно сигурни: Павел не е възнамерявал да 
бъде двусмислен. Той е целял един от другите три варианта и коринтяните, 
които са повдигнали проблема в писмото си, са знаели кой точно – 
всъщност  те не са знаели нищо за другите два. 

Следва да отбележим, че нито един от другите три не е лош превод, тъй 
като всеки от тях е легитимна възможност за това, което Павел казва. 
Въпреки това, само един от тях може да бъде правилният превод. 
Проблемът е, кой. Поради редица причини NIV отразява най-добрият 
егзегетичен вариант. Все пак, ако четете редовно само NASB (който в 
случая предлага най-малко вероятният вариант), ще чуете тълкуване на 
текста, което може да не е правилно. Подобно нещо може да се илюстрира 
безброй пъти. И така, какво да правим? 

Първо, вероятно е добра практика да се използва основно един превод, при 
условие, че наистина е добър. Това ще ни помогне да запомняме и ще ни 
даде последователност. Също така, ако използваме някой от най-добрите 
преводи, той ще има бележки в полето на много от местата, където 
съществуват трудности. Въпреки това, за изучаване на Библията, трябва да 
се използват няколко добре подбрани превода. Най-доброто нещо, което 
човек може  да направи, е да използва преводи, за които знае 
предварително, че имат склонност да се различават. Това ще ни покаже 
къде лежат много от трудните егзегетични проблеми. За да разрешим тези 
проблеми, обикновено ще трябва да се обърнем към коментар. 

Но кой превод да използваме и от кой от няколкото да изучаваме? Никой 
не може да говори от името на някой друг по този въпрос. Но вашият 
избор не трябва да бъде воден просто от това, че преводът "ми харесва" 
или защото "е толкова лесен за четене". Ние искаме да харесвате своя 
превод и ако е наистина добър, той ще се чете лесно. Въпреки това, за да 
направим разумен избор, трябва да знаем някои неща както за самата наука 
на превода така и за някои от различните английски преводи. 

Науката на превода  



Има два вида избор, които преводачът трябва да прави: текстови и езикови. 
Първият вид се занимава със самите думи на оригиналния текст. Вторият 
се занимава с теорията на превода. 

Въпроси за текста  

Първата грижа на преводача е да бъде сигурен, че еврейският или гръцкият 
текст, който той използва, е възможно най-близък до оригиналния текст, 

така както е дошъл от автора (или от писаря когато е бил диктуван). Това 
ли е написал псалмистът всъщност? Тези ли са точните думи на Марк или 
Павел? Всъщност, защо някой да мисли, че не са? 

Въпреки че подробностите относно текста на Стария и Новия Завет се 
различават, основните проблеми са едни и същи: (1) не съществуват 
никакви оригинални копия (ръкописи). (2) Съществуват хиляди копия 
(включително копия на много ранни преводи), написани на ръка и 
многократно преписвани на ръка в продължение на период от около 
четиринадесет века. (3) Въпреки че по-голямата част от ръкописите, които 
и за двата завета идват основно от късния средновековен период, много си 
приличат, тези по-късни ръкописи се различават значително от по-ранните 
копия и преводи. В действителност, има повече от пет хиляди гръцки 
ръкописа на част или на целия Нов Завет, както и хиляди на латински и не 
съществуват дори два от тях, които да са напълно еднакви. 

Проблемът, следователно, е да се пресеят всички налични материали, да се 
сравнят местата, където ръкописите се различават (те се наричат 
"варианти") и да се определи кои от вариантите представляват грешки и 
кой най-вероятно съдържа оригиналния текст. Въпреки, че това може да 
изглежда внушителна задача - и в някои отношения наистина е такава - 
преводачът не се отчайва, защото знае нещо за текстова критика - науката, 
която се опитва да открие оригиналните текстове на древни документи.  

Нашата цел тук не е да дадем на читателя въведение в текстова критика. 
Можете да намерите такъв в удобна форма в статиите на Bruce Waltke (Old 
Testament) and Gordon Fee (New Testament) в Biblical Criticism: Historical, 

Literary and Textual (Grand Rapids: Zondervan, 1978). Нашата цел тук е да 
дадем малко основна информация за текстовата критика, така че да знаете 
защо преводачите трябва да се занимават с нея и по този начин да 
разбирате по-добре забележките в превода, които казват: "Други древни 
източници добавят..." или "Някои ръкописи нямат...". 

За целите на настоящата глава има три неща, които трябва да знаете: 



1. Текстова критика е наука, която работи със стриктен контрол. Има 
два вида доказателства, които преводачът взема предвид, правейки текстов 
избор: външни доказателства (характера и качеството на ръкописите) и 
вътрешни доказателства (видът грешки, направени от преписвачите). 
Понякога учените придават различна тежест на различните видове 
доказателства, но всички са единодушни, че комбинацията от силни 
външни и силни вътрешни доказателства, прави по-голямата част от 
изборите сравнително рутинна. За останалата част обаче, когато двата вида 
доказателства сякаш са противни, преценките са по-трудни. 

Външните доказателства касаят качеството и възрастта на ръкописите, 
които подкрепят даден вариант. За Стария Завет това обикновено означава 
избор между еврейските ръкописи, почти всички от които са 
средновековни копия, и ръкописите на гръцките преводи (Септуагинта, 
LXX]), които са много по-ранни. Науката показва, че еврейските ръкописи 
до голяма степен отразяват много древен текст, но въпреки това, те често 
се нуждаят от корекция от Септуагинтата. Понякога нито еврейският, нито 
гръцкият  не дават приемлив смисъл и в такива случаи се налага да се 
правят догадки. 

За Новия Завет повечето добри външни доказателства са запазени в 
Египет. Когато такова ранно доказателство се подкрепя и от също толкова 
ранни доказателства от други места на Римската империя, тези 
доказателства обикновено се считат за безспорни. 

Вътрешните доказателства се занимават с преписвачите и авторите. 
Когато преводачите са изправени пред избор между два или повече 
варианта, те обикновено могат да разпознаят кой прочит е погрешен, 
защото навиците и тенденциите на преписване са внимателно анализирани 
от учените и днес са добре известни. Обикновено този вариант, който най-
добре обяснява как са възникнали всички останали се приема за 
оригиналния текст. Важно е също така преводачът да познава стила и 
лексиката на даден библейски автор, тъй като те също играят роля при 
правенето на текстовия избор. 

Както вече отбелязахме, за огромното мнозинство варианти открити сред 
ръкописите, най-добрите (или добрите) външни доказателства се съчетават 
с най-добрите вътрешни доказателства, което ни дава изключително 
висока степен на сигурност относно оригиналния текст. Това може да се 
илюстрира хиляди пъти, просто чрез сравняване на KJV (която се основава 
на слаби, късни ръкописи) със съвременен превод като NRSV или NIV. Ще 
отбележим три варианта, като илюстрация на работата на текстова 
критика: 



1 Царе 8:16 

KJV: "добрите ви момчета и магаретата ви" 

NIV: "най-доброто от говедата ви и магаретата ви" 

Текстът на NIV ("говедата ви") идва от Септуагинта, който обикновено е 
надежден гръцки превод на Стария завет, направен в Египет, около 250-

150 г. пр. Хр. KJV следва средновековен текст на иврит, четейки "млади 
мъже", термин, който е доста невероятно да се използва като паралел на 
"магарета". Произходът на грешката в текста на иврит, която KJV следва, 
може лесно да се разбере. Думата за "млади мъже" на иврит се пише 
bhrykm, докато "добитъкът ти" е bqrykm. Грешката в една буква направена 
от преписвача е довело до промяна на смисъла. Септуагинта е преведен 
известно време преди това неправилно преписване, така че запазва 
оригиналното "добитъка ти". Случайната промяна към "младите ви мъже" 
е направена по-късно, засягайки средновековните ръкописи на иврит, но 
твърде късно, за да повлияе на предсредновековната Септуагинта.  

Марк 1:2 

KJV: "Както е писано в пророците... " 

NIV: "Както е писано от пророк Исая... " 

Текстът на NIV се намира във всички най-добри ранни гръцки ръкописи. 
Това е и единственият текст, намиращ се във всички ранни преводи (на 
латински, коптски и сирийски) и единственият текст, известен сред всички 
църковни отци, с изключение на един, преди девети век. Лесно е да се види 
какво се е случило в по-късните гръцки ръкописи. Тъй като цитатът, който 
следва, е комбинация от Малахия 3:1 и Исая 40:3, по-късен преписвач е 
"коригирал" оригиналния текст на Марк, за да го направи по-точен. 

1 Коринтяни 11:29 

KJV: "този който яде и пие недостойно" 

NIV: "всеки, който яде и пие" 

Изразът "недостойно" не се намира в никой от най-ранните и най-добрите 
гръцки ръкописи. Присъствието му в латинските преводи и по-късните 
гръцки ръкописи може лесно да се обясни като допълнение, привнесено от 
стих 27, където всички известни ръкописи съдържат "недостойно". Няма 



добро обяснение как думата може да е отпаднала от стих 29 във всички 
ранни ръкописи, ако първоначално е било там. 

Трябва тук да отбележим, че повечето преводачи работят с гръцки и 
еврейски текстове, редактирани чрез внимателни, строги научни знания. За 
Новия Завет, това означава, че "най-добрия текст" вече е бил определен от 
учени, които са експерти в тази област. Но това означава също, че и за 
двата завета самите преводачи разполагат с "апарат" (текстова информация 
в бележки под линия), който включва най-важните варианти ръкописът, в 
който присъстват. 

2. Въпреки че текстова критика е наука, тя не е точна наука защото 
борави с прекалено голям брой човешки променливи. Понякога, особено 
когато преводът е дело на комисия, самите преводачи са разделени за това 
кой вариант съдържа оригиналния текст и кой е (са) правописна грешка(и). 
Обикновено в такива случаи мнението на по-голямата част определя 
фактическия превод, а изборът на малцинството бива отбелязан в бележка 
в полето. 

Причина за несигурността е или че най-добрите доказателства в 
ръкописите са в конфликт с най-доброто обяснение на отклонението или 
че доказателствата в ръкописите са равномерно разпределени и всеки 
вариант може да обясни как се е появил другият. Можем да илюстрираме 
това с 1Коринтяни 13:3: 

NIV текст: "предам тялото си на изгаряне" 

NIV в полето: "предам тялото си, за да мога да се хваля" 

В гръцкия разликата е само една буква: kauthemsommai/kauchemsommai. И 
двата варианта имат добра ранна подкрепа както и някои трудности при 
тълкуването (1 Коринтяни е написана много преди християните да са 
умирали мъченически чрез изгаряне, но е трудно да се намери подходящо 
значение, за "да мога да се хваля"). Това е едно от онези места, за които 
вероятно ще ни бъде необходим добър коментар, за да можем да изградим 

собствено мнение. 

Последният пример е и добро място да ви върнем към предишната глава. 
Ще отбележим, че изборът на правилния текст е един от въпросите на 
съдържанието. Един добър егзегет трябва да знае, ако е възможно да се 
знае, коя е думата, която Павел всъщност е написал. От друга страна, 
следва да отбележим и че основната мисъл на Павел тук в крайна сметка е 
сравнително слабо засегната от възможния избор. И в двата случая, той 



има предвид, че ако някой предава тялото си на някаква голяма жертва или 
нещо подобно, но му липсва любов, всичко това е напразно. 

Следователно, това е, което имаме предвид когато казваме, че преводачите 
трябва да правят текстов избор и това също обяснява една от причините, 
поради които понякога преводите ще се различават – както и защо 
преводачите сами по себе си са тълкуватели. Преди да продължим с 
втората причина, поради която преводите се различават, трябва да кажем 
нещо за версията Кинг Джеймс. 

3. KJV е не само най-широко използваният превод в света, но и класическа 
форма на английския език. Той е въвел фрази, които ще бъдат завинаги 
вградени в езика ни1. Въпреки това, за Новия Завет, единственият гръцки 

текст, който е бил на разположение на преводачите от 1611 г. се е базирал 
на късни ръкописи натрупали грешките на повече от хиляда години 

преписване. Малко от тези грешки (и ние трябва да се отбележим, че има 
много такива) водят до доктринални промени за нас, но те често променят 

смисъла на някои специфични текстове. 

Ето защо почти всеки съвременен превод е по-добър за изучаване от KJV. 
Въпросът как да изберем между съвременните преводи ни води към 
следващите видове избор, които преводачите трябва да направят.  

Въпроси свързани с езика  

Следващите два вида избор - словесен и граматически – ни водят към 
истинската наука на превода. Проблемът е свързан с прехвърлянето на 
думи и идеи от един език на друг. За да разберем различните теории, които 
са в основата на нашите съвременни преводи, ще трябва да се запознаем 

със следните технически термини: 

Оригинален език: Езикът, от който се превежда, в нашия случай иврит, 
арамейски или гръцки. 

Приемен език (рецептор): език, на който превежда, в нашия случай, 
английски (български – б.пр.). 

Историческа дистанция: занимава се с различията, които съществуват 
между оригиналния език и приемния език, както по отношение на думи, 
граматика и идиоми, така и в областта на културата и историята.  

                                                                 
1 Става дума за английския език – б. пр.  



Теория на превода: Тя е свързана с въпроса докъде е готов да отиде човек, 
за да се преодолее пропастта между двата езика. Например, дали  да 
преведем „лампа” като "фенерче" в култури, където то служи за целите, за 
които някога е служила лампата? Или да преведем "лампа" и да оставим 
читателя да запълни разликата за себе си? Трябва ли свята целувка да се 
преведе като "ръкостискане на християнска любов" в култури, където 
публичната целувка е обидна? 

Забележете как тези термини се отнасят към следните основни теории на 
превода: 

Буквален: Опит да се превежда, като се остава възможно най-близо до 
точните думи и фрази в оригиналния език, но все пак смислено за езика 
рецептор (приемния език). Буквалният превод във всички случаи запазва 
историческите разстояния непокътнати. 

Свободен: Опит да се преведат идеите от един език на друг, без твърде 
голяма загриженост да се използва точните думи на оригиналния език. 
Свободният превод понякога се нарича перифразиране (или преразказ) и се 
опитва да премахне колкото е възможно по-голяма част от историческата 
дистанция. 

Динамичен еквивалент: Опит за превод на думи, идиоми и граматични 
конструкции от оригиналния език в точни еквиваленти от езика рецептор. 
Такъв превод поддържа историческата дистанция на всички исторически и 
фактически въпроси, но "актуализира" въпроси на езика, граматиката и 
стила. 

Преводачите не винаги са последователни, но една от тези теории 
обикновено определя основния подход на преводача спрямо неговата 
задача. Понякога буквалните или свободните преводи могат да отиват 
прекалено далеч. Например Кларънс Джордан в своята Котънпач версия 
превежда писмото на Павел до Рим, като писмо до Вашингтон (!), докато 
Робърт Йънг в буквалния си превод, публикуван през 1862 г., 
трансформира 1 Коринтяни 5:1 в невъзможен английски: "блудство 
всъщност се чува между вас и такова блудство, както   дори не се назовава 
между народите - тъй като онзи има съпругата на бащата [!]” 

Можем да сравним няколкото цялостни и лесно достъпни превода на 
Библия според историческото разстояние, макар и донякъде условно, чрез 
следната илюстрация: 

Буквален  Динамичен Свободен  



еквивалент 

KJV  RSV  NRSV  NIV  GN  PHILLIPS  LB  
NASB    NAB  JB    

   NEB     

  

Най-добрата теория на превода е динамичният еквивалент. Буквалният 
превод често е полезен, като втори източник. Той ще ви даде увереност 
как всъщност изглежда гръцкият или еврейският текст. Свободният превод 
също може да стимулира мисленето ви за възможния смисъл на текста. Но 
основният превод за четене и изучаване трябва да бъде нещо като NIV.  

Проблемът с буквалния превод е, че той запазва дистанцията на 
неправилните места - в езика и граматиката. Така преводачът често 
изразява гръцки или иврит на английски език, по начин, по който иначе 
никога не би написал или казал нещо. Това  е все едни да се преведе 
френският израз maison blanc като "къща бяла" на английски. Никой човек, 
чийто майчин език е английския не би казал: "въглени от огън" (KJV, 
Римл. 12:20). Това е буквално предаване на гръцката конструкция, но 
значението му на английски е "горящи въглени" (NIV) или "живи въглени." 

(NEB). 

Вторият проблем с буквалния превод е, че той често прави значението на 
английски двусмислено, там където на гръцки или иврит е съвсем ясно за 
първоначалните читатели. Например, във 2 Коринтяни 5:16 гръцката фраза 
kata sarka може да бъде преведена буквално "(да познавам) по плът" (както 
в NASB). Но това не е обикновения начин на изразяване на английски език. 
Освен това фразата е двусмислена. Дали човекът, който трябва да бъде 
познаван е "по плът", което сякаш се подразбира в NASB и което в този 
случай би означавало нещо като "според неговия външен вид"? Или 

човекът, който "познава" прави това "по плът", което би означавало "от 
светска гледна точка"? Значението в този случай е ясно на гръцки и NIV 
правилно превежда: "Така че от сега нататък, [тъй както ние сме били 
възкресени за нов живот, ст. 15] ние не разглеждаме никого от светска 

гледна точка." 

Проблемът със свободния превод, от друга страна, особено за учебни цели 
е, че преводачът твърде много актуализира първоначалния автор. Освен 
това, такъв "превод" твърде често се доближава до коментар. Свободният 
превод винаги се прави от един преводач и, освен ако преводачът също 
така е умел егзегет, който познава различните проблеми във всички 
библейски пасажи, съществува опасност, читателят да бъде подведен. Това 
е особено вярно за популярната, но за съжаление не е съвсем точна, The 



Living Bible (Живата Библия). Можем да пренебрегнем преводи като 
"фенерчета" (Пс. 119:105), "ръкостискане" (1 Петрово 5:14) или 
"палачинки" (Бит. 18:06), но да се преведе гръцката дума charismata 

("духовните дарби") като "специални умения" в 1 Коринтяни 12-14 е 
твърде голяма свобода.  Преводът на Living Bible на 1 Коринтяни 11:10, 

"като знак, че тя е под властта на мъжа", е особено подвеждащ, тъй като 
оригиналът предполага, че тя е тази, който има властта. В 1 Петрово 5:13, 
библейския автор преднамерено използва завоалираното наименованието 
Вавилон за Рим;  със сигурност е по-добре да има някъде обяснение, 
отколкото да се превежда "Рим" и да се унищожава целенасочената 
загадъчна употреба на Петър. Макар че The Living Bible се чете лесно той 
просто съдържа твърде много неточности и преиначения, за да бъде нечия 
единствена  или дори основна  Библия. 

Новата Ревизираната стандартна версия (The New Revised Standard Version 
- NRSV) е много по-точна от The Living Bible и не е свободен превод, но си  
позволява някои волности с текста, за да бъде полово неутрална, когато 
говори за хората. Резултат е понякога ненормален английски език, който е 
"политически коректен", но не е особено идиоматичен. Така в Йоан 3:4 
NRSV има неловко изречение "Може ли някой да влезе за втори път в 
утробата на майка си и да се роди?" вместо по-нормалния оригинален RSV: 
"Може ли той да влезе за втори път в утробата на майка си и да се роди?". 
Същото се отнася и за Псалм 1, където RSV добре запазва преднамерения 
контраст между един единствен праведник ("Блажен е човекът (на 
английски същата дума означава и мъж - б.пр.), който ... ", Пс.1:1) и 
многото хора, които са нечестиви ("Не е така с нечестивите ... ", Пс.1:4), но 

разликата е елиминирана от плурализирането на целия псалм от NRSV 
("Щастливи са онези, които ... "и т.н.) в опит да избегне половите различия, 
които могат да възникнат с единственото число на местоименията. 

Начинът, по който различните преводи се справят с проблема на 
"историческата дистанция" може най-добре да се види, като се илюстрират 
няколко вида проблеми. 

1. Теглилки, мерки, пари. Това е особено трудна област. Дали да 
транслитерираме от гръцки и иврит термините ("ефа", "гомор (кор)" и т.н.), 
или да се опитаме да намерим английските им еквиваленти? Ако някой 
реши да се спре на еквивалентните мерки и теглилки, дали да се използват 
стандартните "фунт" и "фут", или гледайки към бъдещето да ги преведе 
"литър" и "метър"? Инфлацията може да се подиграе на паричните 
еквиваленти в рамките на няколко години. Проблемът се усложнява 
допълнително от факта, че мерките и парите често се използват, за да се 
внушат контрасти или поразителни резултати, както в Матей 18:24-28 или 



Исая 5:10. Ако транслитерираме в тези случаи е много вероятно 

английският читател да пропусне идеята на пасажа. 

KJV, следван плътно от RSV и NRSV, е непоследователен по тези въпроси. 
В по-голямата си част те транслитерират, така че имаме „вати“, 
„ефи“,“гомори“, “сикли“ и „таланти“. Но еврейското ’ammah е преведено 
„лакът“, zereth като „педя“ и гръцкото mna (мина) e станало британски 
паунд, докато динарии става само пени (стотинка - б.пр.). За американците 
всичко това води до безсмисленост или подвеждане. 

NASB използва „лакът“ и „педя“, но иначе постоянно транслитерира и 
след това слага английски еквивалент в полето (освен  Йоан 2:6, където 
транслитерацията е в полето!). Това е и подходът, който NIV е избирал, 
освен за „лакти“, които са превърнати във футове и всички бележки са 
дадени в английски стандарти и в метрични еквиваленти. За съжаление те 
не отбелязват по никакъв начин факта, че в Матей 20:2 динарий е 
обикновената дневна работна заплата,  което е важно за притчата, а в Марк 
14:5 изоставят напълно този принцип, превеждайки триста динария с 
еквивалентно, като „повече от една годишна заплата“. 

The Living Bible, както може да се очаква, превръща всичко в еквиваленти, 
но често те не са точни и превръщането на динарии в доларови стойности 
от 1960 г. в най-добрия случай е несигурна процедура. 

Бихме могли да се аргументираме, че и  еквиваленти, и транслитерации с 
обяснителни бележки са добра процедура за повечето тежести и мерки. 
Въпреки това, използването на еквиваленти със сигурност трябва да бъде 
предпочетено в пасажи като Исая 5:10 и Матей 18:24-28. Обърнете 
внимание, колко по-смислени прави тези стихове GNB, отколкото NASB: 

Исая 5:10 

NASB "За десет уврата лозе ще дадат само един ват вино. И един кор 
семе ще даде, само ефа зърно". 

GNB: "лози отглеждани на пет акра (малко над 20 декара – б.пр.) земя ще 
дадат само пет литра вино. Десет бушела семена (около 350 литра - 
б.пр.) ще произведат само един бушел зърно". 

Матей 18:24, 28 

NASB: "И бе доведен до него един, който му дължеше десет хиляди 
таланта. . . . Но този роб излезе и намери един от съслужителите, който 
му дължеше сто динария ". 



GNB: "Един от тях бе доведен, които му дължеше милиони долари. . . . 
Тогава човекът излезе и срещна един от съслужителите си, който му 
дължеше няколко долара". 

2. Евфемизми. В почти всички езици съществуват евфемизми свързани с 
пола и тоалетна. В подобни случаи преводачът разполага със следните три 
възможности: (1) да преведе буквално, вероятно оставяйки 

англоговорящия читател объркан или гадаещ; (2) да преведе буквалния 
еквивалент, което е възможно да обиди или да шокира читателя, или; (3) 
да преведе с равностоен евфемизъм. 

Опция 3 е може би най-добрия вариант, ако има подходящ евфемизъм. В 
противен случай е по-добре да се подходи с вариант 2, особено по въпроси, 
които по принцип вече не изискват евфемизми в английски език. Така 
Рахил да каже: "В цикъл съм" (Бит. 31:35 NIV виж GNB) е за предпочитане 
пред буквалното "обичайното на жените е на мене" (NASB, виж KJV, 
RSV). За същия идиом в Битие 18:11 GNB е последователен ("Месечния 
цикъл на Сара беше престанал"), докато NIV е много по-свободен ("Сара 
беше минала детеродна възраст"). По същия начин "Той я насили и лежа с 
нея" (2 Царе 13:14 KJV) става просто "Той я изнасили" в NIV и GNB. 

Това, обаче крие опасности, особено когато самите преводачи са 
пропуснали смисъла на идиом, както може да се види в преводите на NIV, 
GNB и LB на 1 Коринтяни 7:1: "Хубаво е за човек  да не се жени". 
Идиомът, „да се докоснеш до жена" във всеки друг случай в древността 
означава да имаш сексуален контакт с жена и никога не е означавал нищо 
близко до "да се ожениш". Тук NAB, който е намерил еквивалентен 
евфемизъм, е много по-удачен: "Човек е по-добре да няма отношения с 
жена". 

3. Лексика. Именно това имат предвид повечето хора когато мислят за 
превод. Задачата изглежда много проста: намерете английската дума, която 
означава същото като еврейската или гръцката дума. Но именно 
намирането на точната, правилна дума прави превода толкова труден. Част 
от трудностите са свързани не само в избора на подходяща английска 
дума, но също така и избора на дума, която не е вече натоварена с 
конотации чужди на оригиналния език. 

Проблемът се усложнява допълнително от факта, че някои еврейски или 
гръцки думи имат диапазони от значения, различни от всичко в английски 
език. В допълнение, някои думи може да имат няколко нюанса на 
значението, както и две или повече осезаемо по-различни значения. Също 
така преднамерената игра на думи обикновено е невъзможно да се преведе 
от един език на друг. 



Вече отбелязахме, как различните преводи са избрали да се преведе 
"девица" в 1Коринтяни 7:36. В глава 1 също отбелязахме трудността при 
превода на използваната от Павел дума саркс ("плът"). В повечето случаи, 
почти всичко е по-добро от буквалното "плът". NIV отразява тази дума 
особено добре: "грешна природа", когато Павел противопоставя "плът" и 
"дух", "човешка природа" в Римляни 1:3, където се отнася до произхода на 
Исус от Давидовия род, "от светска гледна точка" във 2 Коринтяни 5:16 
отбелязано по-горе (сравни 1 Кор. 1:26 "по човешките стандарти ") и 
"тяло", когато означава това (както в Кол. 1:22). 

Нещо подобно може да се илюстрира многократно и е една от причините, 
поради  които преводът чрез динамичен еквивалент е за предпочитане пред 
буквален превод. 

4. Граматика и синтаксис. Въпреки че повечето индо-европейските езици 
имат много сходства, всеки език има свои собствени предпочитани 
структури за това какви са взаимоотношенията между думите и идеите в 
изреченията. Именно тук преводът чрез динамичен еквивалент е особено 
за предпочитане. Буквалният превод има тенденцията да насилва или да 
заменя обикновените структури на езика рецептор чрез пряко прехвърляне 
в него на синтаксиса и граматиката на оригиналния език. Такива директни 
трансфери обикновено са възможни в езика рецептор, но те рядко са за 
предпочитане. От стотици примери, ние избираме два, като илюстрации, 
един от гръцки и един от иврит. 

а) Една от характеристиките на гръцкия език е неговата привързаност към 
това, което е известно, като генитивни конструкции (от генитив – 

родителен падеж – б.пр.). Генитивът е обикновеният случай на 
притежание, като в "моята книга". Подобно истинско притежателно, макар 
и много несръчно, може да се предаде с "книгата на мен". Обаче други 
"притежания" на английски език, като "Божия благодат", не означават 
толкова, че Бог притежава благодатта колкото, че Той  я дава или че тя 
идва от Него. Такива "неистински" притежателни конструкции винаги 
могат да се преведат на английски като " благодатта на Бог". 

Гръцкият език има голямо изобилие от тези видове генитивни 
конструкции, които се използват, например, като описателни 
прилагателни, за да изразят източник, за да загатнат специални отношения 
между две съществителни и др. Буквалният превод почти винаги предава 
това на английски език с предложна фраза („of”), но често със странни 
резултати, като например" въглени от огън", както беше отбелязано по-
горе, или" словото на силата Му "(Евр. 1:3 KJV). И двете са очевидни 

прилагателни или описателни генитиви, които в NIV са предоставени по -
точно като "горящи въглени" и "мощно слово". Подобно в NASB "твърдост 



на надеждата" (1 Сол. 1:3) и "радостта на Светия Дух "(1:6), се превръщат в 
NIV на "устояване, вдъхновено от надеждата" и "радост дадена от Светия 
Дух". Те не са само за предпочитане; те в същност са по-точни, защото 
дават истински английски еквивалент, а не буквален гръцки начин за 
изразяване на нещата, което на английски език би било почти безсмислено. 

Интересното е, че в едно от малкото места, където KJV (последван от RSV, 
но не NASB) предлага нещо еквивалентно (1 Кор. 3:9), преводачите 
напълно са пропуснали смисъла на генитива. Очевидно те са се подвели от 
думата „съработници” и по този начин са превели, "Защото ние сме 
съработници заедно с Бог: И вие сте Божия нива, и вие сте Божие здание2”. 

Но в изречението на Павел всяка поява на Бог очевидно е притежателен 
генитив, с акцент върху двете - ние (Павел и Аполос) и вие (църквата като 
Божия нива и здание) като принадлежащи на Него. Това е правилно 
преведено от NIV като, "Защото ние сме съработници Божии; вие сте 
Божия нива, Божие здание".  Идеята на Павел е направена още по-ясна в 
NAB: "Ние сме Божии съработници, докато вие сте Негова  нива, негово 

здание". 

б) Хиляди пъти в Стария Завет преводачите на KJV неловко следват 
еврейския словоред,  по начин, който не води до нормален, идиоматичен 
английски език. Забелязали ли сте, например, колко стихове (или 
изречения) в KJV започва с думата и? Прочетете Битие 1, и вижте, че с 
изключение на първия стих, всеки друг стих на главата започва с и, общо 
тридесет пъти. Сега сравнете NIV. Той намалява броя на появите на и до 
единадесет, докато в същото време подобрява плавността на речта, така че 
да звучи по-благозвучно. 

Преводачите на NIV са подобрили превода, като са приели сериозно факта, 
че огромната част на изреченията в проза от старозаветния иврит започват 
с една от двете еврейски форми на думата и. Думата за и се появява дори 
когато няма абсолютно нищо предхождащо, към което изречението 
логично да се свързва. В действителност, шест книги на Стария Завет 
(Исус Навин, Съдии, 1 Царе, Ездра, Рут, и Естир) започват на иврит с 
думата и, въпреки че те очевидно не следват нищо. Поради тази причина 
днес специалистите по еврейска граматика са единодушни, че и в началото 
на изречението е почти еквивалентно на използването на главна буква в 
началото на английските изречения. Това не означава, че еврейската дума 
за и не трябва никога да се превежда с английското и, просто означава, че 
"и" е понякога, но със сигурност не и в по-голямата част от случаите, най-

                                                                 
2
 на английски се акцентира на „и вие”, което не е толкова осезаемо при превод на 

български - б.пр. 



добрият превод на английски език. Простото английско изречение, 
започващо с главна буква ще свърши добра работа в повечето случаи.  

Друг пример е използваното от  KJV "и стана така" (буквално „и дойде, за 
да отмине” – б. пр.). Това вече не се използва в нормалната английски реч, 
и е било рядко дори през седемнадесети век, когато е правен KJV. Тъй като 
еврейската наративна (повествователна – б. пр.) форма на глагола е 
следвана буквално преводът е "и дойде, за да отмине", който след това 
заема видно място в старозаветния стил, но никъде другаде в английската 
реч. Веднъж чухме една проповед изградена върху идеята, че всички неща 
са временни и в крайна сметка ще отминат (срв. 1 Кор. 13:8-10), въз основа 
на честотата на израза "и дойде, за да отмине", която проповедникът 
неправилно беше разбрал, че означава, "И стана така, за да може да 
отмине". Преводачите на NIV с право не превеждат израза от иврит 
буквално. Разумният превод от иврит на английски език изисква 
еквивалентно значение, а не еквивалентна дума или модел на изразяване. 

Относно избора на превод 

Опитахме се да ви помогнем да изберете превод. Ще завършим с няколко 
обобщаващи бележки. 

Първо, трябва да кажем, че не сме се опитвали да бъдем изчерпателни. Има 
и други превод на цялата Библия, които не са включени в нашата дискусия, 
да не говорим за над седемдесет и петте  други само на Новия Завет, които 
са се появили през двадесети век. Някои от тях са отлични и си струва да 
се използват (напр., Weymouth, 1903, Хелън Монтгомъри, 1924 г.; Уилямс, 
1937). Сред тях са също няколко свободни преводи, два от които са много  
по-добри от The Living Bible, поради по-високата им степен на точност 
(Филипс, 1947 г. и Ф. Ф. Брус [само посланията на Павел], 1965). 

Сред целите преводи на Библията, които не са обсъждани има някои, които 
са богословски предубедени, като Новия Световен Превод на "Свидетелите 
на Йехова" (1961). Това е изключително буквален превод, изпълнен с 
еретичните учения на този култ. Други от тези преводи са ексцентрични, 
като този от Джорж Ламса (1940), който вярва, че сирийският превод от 
около 400 година сл. Хр.  съдържа ключовете към всичко. Тук вероятно 
трябва да включим и The Amplified Bible, която е придобила популярност 
много над своята стойност. Далече по-добре е да използвате няколко 
превода, да обърнете внимание къде те се различават, и след това да 
проверите тези разлики в друг източник, отколкото да вярвате, че една 
дума може да означава няколко неща в даденото изречение, а читателят да 
бъде оставен да избере това, което най-много впечатлява фантазията му. 



Кой превод, тогава да четем? Ще се осмелим да предложим, че NIV е най-

добрият превод, който можете да намерите (в момента – б.пр.). GNB и 
NAB също са изключително добри. Човек ще направи добре да има два от 
тях или дори и трите. NIV е превод правен от екип от най-добрите учени в 
евангелската традиция; NAB е превод от екип от най-добрите учени в 
американската католическа традиция. GNB е изключителен превод от един 
учен, Робърт Д. Братчър, който редовно се е консултирал с други и чийто 
експертен опит в областта на лингвистиката е довел концепцията за 
динамичен еквивалент до много добър превод. 

Заедно с един или повече от тях, е добре да използвате един или повече от 
следните преводи: NASB, RSV, или NRSV. Това са опити да се 
актуализира KJV. Преводачите са използвали по-добри оригинални 
текстове и по този начин са елиминирали повечето неоригинална материя 
в KJV. В същото време те са се опитали да се придържат възможно най-

близо до езика на KJV, като все пак донякъде го осъвременяват. RSV и 
NRSV са далеч по-добри преводи; NASB е много по-близък до KJV и 
следователно далеч по-буквален до степен на тромавост. 

Заедно с един или повече от тях, ние ви препоръчваме да се консултирате 
също така с NEB или JB - или и двете. И двете са преводи от екипи. NEB е 
продукт на най-добрите британски учени и следователно е изпълнен с 
британски идиоми, които не винаги са познати на американските читатели. 
JB е превод на английски език от френската Ерусалимска Библия. И двата 
превода на места са по-свободни от другите, описани тук като динамичен 
еквивалент. Но и двата имат някои изключителни характеристики и си 
заслужава да ги използвате едновременно с другите. 

В следващите глави ние ще следваме NIV, освен ако изрично не е 
упоменато друго. Ако редовно четете този превод и след това се 
консултирате най-малко с един от останалите три категории 
(RSV/NRSV/NASB; GNB/NAB; NEB/JB), ще си осигурите възможно най-

добрия старт за интелигентно четене и изучаване на Библията. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

ПОСЛАНИЯТА: ДА СЕ  НАУЧИМ ДА МИСЛИМ 
КОНТЕКСТУАЛНО 

Ще започнем нашето разглеждане на различните библейски жанрове с 
новозаветните послания. Една от причините да започнем от тук е, че те 
изглеждат толкова лесни за тълкуване. В крайна сметка, кой се нуждае от 

специална помощ, за да разбере "всички съгрешиха" (Рим. 3:23), 
"Заплатата на греха е смърт" (Рим. 6:23) и "По благодат сте спасени, 
чрез вяра" (Еф. 2:8), или пък императивите "живейте по Духа" (Гал. 5 : 16) 
и "Ходете в любов" (Еф. 5:2)? 

От друга страна, "лекотата" на тълкуването на посланията може да бъде 
доста измамна. Това е така, особено на ниво херменевтика. Човек може да 
се опита да преведе група християни например през 1 Коринтяни и да 
открие на колко много трудности ще се натъкне. "Как мнението на Павел 
(7:25), да се приеме като Божие Слово"? ще попитат някои, особено когато 
те лично не харесват част от следствията от това мнение. И въпросите 
продължават. Как отлъчването на брат в глава 5 се отнася до съвременната 
църква, особено, когато той може просто да се присъедини към другата 
църква малко по-надолу по улицата? Какъв е смисълът на глави 12-14, ако 
някой посещава местна църква, където харизматичните дарби не се 
приемат като валидни за двадесети век? Как да заобиколим ясната идея в 

11:2-16, че жените трябва да носят покривало на главата си, когато се 



молят и пророкуват или ясната идея, че те се молят и пророкуват в 
събраната за поклонение общност? 

Става ясно, че посланията не са толкова лесни за тълкуване колкото често 
се смята. Така, поради тяхната важност за християнската вяра и понеже 
толкова много от важните херменевтични проблеми се повдигат тук, ние 
ще ги използваме като модели за егзегетичните и херменевтичните 
въпроси, които искаме да разгледаме в цялата книга. 

Природата на Посланията 

Преди да погледнем конкретно към 1 Коринтяни като модел за егзегетика 
на посланията ще кажем няколко общи думи за всички послания (целият 
Нов Завет, с изключение на четирите евангелия, Деяния и Откровение). 

На първо място е необходимо да отбележим, че самите послания не са 
хомогенен раздел. Преди много години Адолф Дайсмън, въз основа на 
значими открития на папируси, прави разграничение между писма и 
послания. Първите, "истинските писма", както той ги нарича, са 
нелитературни, т.е. те не са написани за обществеността и потомството, а 

са предназначени единствено за лицето или лицата, до които те са 
адресирани. За разлика от  писмото, посланието е художествена 
литературна форма или вид литература, която е предназначена за 
обществено ползване. Самият Дайсмън счита всички Павлови послания, 
както и 2 и 3 Йоан, за "истински писма". Въпреки че някои други учени 
предупредиха, че не трябва всички послания от Новия Завет да се свързват 
с една от тези две категории, (в някои случаи това изглежда е въпрос на 
повече или по-малко), все пак разграничението е валидно. Римляни и 
Филимон се различават едно от друго не само по своето съдържание, но 
също и по това, че едното е далеч по-лично, отколкото другото. И за 
разлика от което и да е от писмата на Павел, 2 Петрово и 1 Йоаново далеч 
повече напомнят послания. 

Валидността на това разграничение може да се види, като се отбележи 
формата на древните писма. Точно както има стандартна форма за нашите 
писма (дата, поздрав, тяло, заключение и подпис), такава е съществувала и 
за тяхно време. Намерени са хиляди древни писма и повечето от тях имат 
форма точно като тези в Новия Завет (вж. писмо на събора в Деяния 15:23-
29). Формата се състои от шест части: 

1. име на писателя (напр., Павел) 

2. име на получателя (напр., до Божията църквата в Коринт) 



3. поздрав (напр., благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец ...) 

4. молитва, пожелание или благодарност (напр., винаги благодаря на Бога 
за вас ...) 

5. тяло 

6. финален поздрав и сбогуване (напр., Благодатта на нашия Господ Исус 
Христос да бъде с вас ...) 

Единственият променлив елемент в тази форма е номер 4, който в по-
голямата част от древните писма има формата на молитвено пожелание 
(почти точно като 3 Йоан 2), или пък липсва напълно (като в Галатяни, 1 
Тимотей, Тит), въпреки че от време на време се намира благодарност и 
молитва (както често в посланията на Павел). В три от новозаветните 
послания тази благодарност преминава в славословие (2 Коринтяни, 
Ефесяни, 1 Петрово; виж Откровение 1:5-6). 

Трябва да отбележим, че новозаветните послания, които нямат или 
формалните елементи 1-3 или 6 са тези, които не са „истински писма”, 

въпреки че са частично епистоларни по форма. Евреи, например, което е 
описано като три части проповед и една част писмо, наистина е било 
изпратено до определена група хора, както става ясно от 10:32-34 и 13:1-
25. Отбележете особено формата на писмо в 13:22-25. Но глави 1-10 нямат 
почти нищо общо с писмо и в действителност са красноречива проповед, в 
която аргументите относно Христовото пълно превъзходство спрямо 
всичко предходно, са изпълнени с думи на пламенно увещание към 
читателите, да държат здраво вярата си в Христос (2 :1-4; 3:7-19; 5:11-6:20; 
10:19-25). Всъщност, самият автор го нарича свое "увещателно слово" 

(13:22). 

1 Йоан е подобно в някои отношения, с изключение на това, че няма нито 
един от формалните елементи на писмо. Въпреки това е ясно, че то е 
написано за определена група от хора (виж например, 2:7, 12-14, 19, 26) и 
много прилича на тялото на писмо, от което са отрязани всички формални 
елементи. Идеята е, че това не е просто богословски трактат за църквата 
като цяло. 

Яков и 2 Петрово се разглеждат като писма, но и при двете липсват 
познатите финални поздрави и сбогуване. И при двете, също така липсват 
конкретни адресати, както и каквито и да е лични елементи от авторите. 

Това са най-близките до "послание" текстове в Новия Завет, което 
означава, трактати за цялата църква, въпреки че причината за написване на 
2 Петрово изглежда са били някои хора, които са отричали Второто 



пришествие (3:1-7). В Яков, от друга страна, толкова пълно липсва 
цялостният аргумент, че то прилича повече на колекция от бележки за 
проповед на различни етични теми, отколкото на писмо. 

Въпреки това разнообразие от видове, обаче, всички послания имат едно 
общо нещо, което е най-важното, което трябва да се отбележи при 
четенето и тълкуването им: всички те са това, което технически се нарича 
случайни документи (т.е., произтичащи от и предназначени за конкретен 
повод), от първи век. Макар и вдъхновени от Светия Дух и по този начин, 
принадлежащи на всички времена, първоначално те са написани от 
контекста на автора към контекста на първоначалните получатели. Именно 
това, че са случайни и че принадлежат на първи век, прави тяхното 
тълкуване трудно на моменти. 

Повече от всичко останало, случайният им характер трябва да се приеме 
сериозно. Това означава, че те са били обусловени или предизвикани от 
някакви специални обстоятелства, или от страна на читателя или от страна 
на автора. Причината за написването на почти всички новозаветни писма 
се намира в читателите (Филимон и може би Яков и Римляни са 
изключения). Обикновено поводът е някакъв вид поведение, което се 
нуждае от корекция, доктринална грешка, която е необходимо да се 
поправи или пък погрешно разбиране, за което е необходимо 
допълнително пояснение. 

Повечето от нашите проблеми при тълкуването на посланията се дължат на 
този факт - на техния случаен характер. Ние имаме отговорите, но не 
винаги знаем какви са въпросите или проблемите, или даже дали е имало 
проблем. Това много наподобява да слушаме от единия край телефонен 
разговор и да се опитваме да разберем, кой е на другия край и какво казва 
този невидим партньор. Въпреки това, в много от случаите това е особено 
важно за нас - да се опитаме да чуем "другия край", така че да знаем на 
какво е отговор нашият пасаж. 

Тук трябва да добавим още нещо. Случайният характер на посланията 
също така означава, че те не са на първо място богословски трактати, те не 
са сборници с богословието на Павел или Петър. Има подразбиращо се 
богословие, но то винаги е "целево богословие",  богословие написано или 
припомнено, за да допринесе за настоящата задача. Това е вярно дори и за 
Римляните, което е по-пълно и по-систематично изложение на Павловото 
богословие, отколкото намираме другаде. Но това е само част от неговото 

богословие, в този случай богословие, родено от неговата специална 
задача, като апостол на езичниците. Това е неговата специална борба за 
правото на езичниците на Божията благодат и как това е свързано с целия 
проблем на "закона", който води дискусията към специалната форма, която 



тя придобива в Римляни и до оправданието използвано като основна 

метафора за спасението там. В крайна сметка, думата оправда, която 
преобладава в Римляни (15 пъти) и Галатяни (8), се появява само още два 
пъти в другите писма на Павел (1 Кор. 6:11; Тит 3:7). 

Така ние отново и отново ще се връщаме към посланията, за да намерим 
там християнско богословие - те са пълни с такова. Но човек трябва винаги 
да помни, че те не са били написани на първо място, за да изложат 
християнското богословие. Това винаги е богословие в услуга на 
конкретна нужда. В следващата глава ще видим последиците от това за 
херменевтиката. 

Като имаме предвид тези важни предварителни обяснения, как човек може 
да подходи към егзегетиката или към информираното егзегетично четене 
на посланията? Ще продължим изследвайки един казус от 1 Коринтяни. 
Наистина, не всяко послание е като него, но тук са повдигнати почти 
всички въпроси, които  трябва да задаваме. 

Историческият контекст 

Първото нещо, което човек трябва да се опита да направи, с което и да е от 
посланията е да си състави предварителна, но информирана реконструкция 
на ситуацията, за която говори авторът. Какво от случващото в Коринт 
кара Павел да напише 1 Коринтяни? Как е научил за тяхната ситуация? 
Какви отношения и предишни контакти е имал с тях? Какви отношения 

показват те и той в това писмо? Това са въпросите, на които трябва да 
отговорим. Така че, какво да правим? 

Първо, трябва да се консултираме с Библейски речник или въведението 
към някой коментар, за да разберем колкото е възможно повече за Коринт 
и неговите хора. Сред другите важни неща, трябва да отбележим, че 
според древните стандарти когато Павел го посещава за първи път това е 
сравнително млад град - едва на деветдесет и четири години. Поради 
стратегическото си за търговията място той е космополитен, богат, 
покровител на изкуствата, религиозен (най-малко двадесет и шест храмове 
и светилища), както и добре известен със своя разврат. С малко четене и 
въображение можем да видим, че той представлява по малко от Ню Йорк, 
Лос Анджелис и Лас Вегас - всичко това събрано на едно място. Така едва 
ли разглежданият текст ще бъде писмо до църковна общност в някакво 
затънтено селце. Трябва да имаме предвид всичко това, докато четем, за да 
можем да забележим как ще се отрази то на нашето разбиране на почти 
всяка страница. 



Второ, и конкретно за целите на изучаването, трябва да развием навика да 
четем цялото писмо наведнъж. Ще трябва да отделим час или по-малко, за 
да го направим, но нищо не може да замени това упражнение. Това е 
начинът да се чете всяко писмо. Едно писмо в Библията не трябва да бъде 
по-различно. Има някои неща, които трябва да търсим докато четем, но 
сега не се опитваме да разберем смисъла на всяка дума или изречение. 
Голямата картина е от първостепенно значение. 

Не можем да подчертаем достатъчно важността на четенето и 
препрочитането. След като разделите писмото на логическите му части 
или дялове започнете проучването на всеки раздел точно по същия начин. 

Четете и препрочитайте и дръжте очите си отворени! 

Когато прочетете цялото писмо, би било полезно да нахвърляте няколко 
много кратки, бележки с препратки. Това ще помогне на тези, на които не 
е лесно да си водят бележки на ум. Какви неща трябва да си отбележите, 
докато четете, за да схванете голямата картина? Не забравяйте, че целта 
тук е на първо място да възстановите ситуацията. Ние предлагаме четири 
вида бележки: 

1. това, което ще забележите за самите получатели, например, дали са 
евреи или гърци, богати или роби, техните проблеми, нагласи и т.н.; 

2. отношението на Павел; 

3. специфични неща, споменати относно конкретния повод на писмото; 

4. естествените, логически подразделения на писмото. 

Ако всичко това е твърде много за едно сядане и така губите стойността на 
цялостния прочит, първо прочетете цялото писмо, а след го прегледайте 
набързо, за да си отбележите тези елементи. Ето някои от нещата, които 
може би сте забелязали, групирани според четирите предложени 
категории: 

1. Коринтските вярващи са предимно езичници, въпреки че има и някои 
евреи (виж 6:9-11; 8:10, 12:2, 13). Те очевидно обичат мъдростта и 
знанието (1:18-2:5; 4:10 ; 8:1-13, оттук иронията в 6:5). Те са горди и 
арогантни (4:18, 5:2, 6), дотолкова, че да съдят Павел (4:1-5; 9:1-18). Те 
обаче имат множество вътрешни проблеми. 

2. Отношението на Павел към всичко това варира между смъмряне (4:8-21, 

5:2, 6:1-8), молба (4:14-17; 16:10-11) и увещание (6:18-20 ; 16:12-14). 



3. Относно повода на писмото, може би сте забелязали, че в 1:10-12 Павел 
казва, че е бил информиран от хора от дома на Хлоя. 5:1 също се отнася до 
съобщена информация. В 7:1 той казва: "Сега, относно това, което ми 
писахте", което означава, че той също така е получил писмо от църквата. 
Забелязахте ли повторението на "а относно"  в 7:25; 8:1; 12:01, 16:1 и 
16:12? Вероятно всичко това са елементи от тяхното писмо, с които той се 
занимава един по един. Още нещо: Забелязахте ли "идването" на 
Стефанин, Фортунат и Ахаик в 16:17? Тъй като е казано да се 
"подчиняват" (ст. 16) на Стефанин сигурно е, че тези хора (или най-

малкото Стефанин) са водачи в църквата. Вероятно те са донесли писмото 
до Павел като един вид официална делегация. 

Ако не сте забелязали всички тези неща, не се отказвайте. Ние сме 
преминавали през този материал много пъти и всичко това ни е познато. 
Най-важното е да се научите да четете с отворени очи, за да откривате този 
вид следи. 

4. Стигаме до важния въпрос за работна схема на писмото. Това е особено 
важно за 1 Коринтяни, защото е по-лесно да изучавате или да четете това 
писмо на подходящи "пакети". Не всички писма на Павел са съставени от 
толкова много отделни части, но такава работна схема все пак винаги е 
полезна. 

Трябва да започнете с явните основни деления. В този случай 7:1 е 
голямата следа. Тъй като Павел първо споменава писмото им до него и тъй 
като в 1:10-12 и 5:1 той споменава елементите, които са му съобщени, 
първоначално можем да приемем, че всички въпроси в глави 1-6 са 
отговори на това, което му е съобщено. Встъпителните фрази и 
съдържанието са следите за всички други подразделения в писмото. Има 
четири такива в първите шест глави: 

проблемът с разделението в църквата (1:10-4:21); 

проблемът за човека въвлечен в кръвосмешение (5:1-13); 

проблемът на съдебните дела (6:1-11); 

проблемът с блудството (6:12-20). 

Вече отбелязахме следите за разделяне на голямата част от глави 7-16 въз 
основа на уводната формула „относно това”. Елементите, които не са 
въведени с тази формула са три, 11:2-16; 11:17-34 и 15:1-58. Вероятно 
елементите в глава 11 (или поне 11:17-34) също са му били съобщени, но 
са включени тук, защото всичко от глава 8 до 14 по един или друг начин е 



свързано с поклонението. Трудно е да се разбере дали глава 15 е отговор на 
доклада или на писмото. Фразата "как някои от вас казват" в стих 12 не 
помага толкова много, защото Павел може да цитира или доклада или 
писмото им. Във всеки случай, останалата част от писмото може лесно да 
бъде очертана. 

за поведението в брака (7:1-24); 

за девиците (7:25-40); 

за храна, принасяна в жертва на идоли (8:1-11:1); 

покриването на главите на жените в църквата (11:2-16); 

проблемът за злоупотребата при Господна трапеза (11:17-34); 

за духовните дарби (12-14); 

телесното възкресение на вярващите (15:1-58); 

за събирането на дарения (16:1-11); 

за връщането на Аполос (16:12); 

заключителни увещания и поздрави (16:13-24). 

Възможно е, следвайки делението в NIV, да не сте успели да отбележите 
делението в 7:25, или да сте разделили глави 1-4, 8-10 и 12-14 на по-малки 
части. Но забелязвате ли, че последните три са завършени единици? 
Например, обърнете внимание как глава 13 се вписва в цялостния аргумент 
на глави 12-14 чрез споменаването на конкретни духовни дарби в стихове 
1-2 и 8. 

Преди да продължим, трябва да отбележим внимателно две неща. (1) 

Единственото друго място в писмата на Павел, където той пише серия от 
несвързани въпроси като тук е 1 Солунци 4-5. В по-голямата си част, 
другите писма представляват един дълъг аргумент, въпреки че понякога 
той има няколко ясни части. (2) Това е само ориентировъчна скица. Ние 
знаем само преките поводи за писмото - доклад и писмо. Но това, което 
наистина искаме да знаем е точния характер на всеки един от проблемите 
в Коринт, които са предизвикали всеки конкретен отговор от Павел. 
Затова за нашите цели тук ще прекараме останалата част от времето си 
съсредоточавайки се върху един единствен елемент, проблемът с 
разделението в глави 1-4. 



Историческият контекст на 1 Коринтяни 1-4 

Когато се обръщаме към всяка една от по-малките части от писмото, 
трябва да повторим много от това, което току-що сте направили. Ако 
трябваше да ви дадем задание за всеки урок, то щеше да протече така: (1) 
прочетете изцяло 1 Коринтяни 1-4 най-малко два пъти (за предпочитане в 
два различни превода). Четете, за да видите голямата картина, за да 
"усетите" цялостната аргументация. След като го прочете втори път (или 
дори трети или четвърти, ако искате да го прочетете във всеки един от 
вашите преводи), се върнете и (2) направете списък на всичко, което сте 
открили за получателите и техния проблем. Опитайте се да бъдете 
задълбочени и опишете всичко, дори и ако след това при по-близко 
изследване решите да задраскате някои неща, като не напълно уместни. (3) 
След това направете друг списък на ключови думи и повтарящи се фрази, 
които показват съдържанието на Павловия отговор. 

Една от причините да изберем за модел този раздел е не само, защото той е 
от толкова решаващо значение за голяма част от 1 Коринтяни, но също 
така и защото е наистина труден. Ако внимателно сте прочели целия пасаж 

внимавайки на проблема, може да сте забелязали, или дори да сте 
разочаровани от факта, че макар Павел да започва директно назовавайки 

проблема (1:10-12), началото на неговият отговор (1:18-3:04) сякаш 
изобщо не говори за това. В действителност, човек първоначално може да 
си помисли, че 1:18-3:4 е отклонение, ако изключим това, че Павел не 
говори като човек, който сменя темата и че в заключението в 3:18-23 
"мъдрост" и "глупост" (ключови идеи в 1:18-3:4) са свързани с "хвалба с 
човеците" и споменаване на Павел, Аполос и Кифа. Така най-важният 
въпрос при откриване на проблема е да видим как всичко това може да се 
свърже заедно. 

Началната точка е да обърнем внимание на това, което Павел изрично 
казва. В 1:10-12 той казва, че те са разделени според своите водачи (вж. 
3:4-9, 3:21-22; 4:6). Но забелязахте ли също,  че разделението не е само 
въпрос на разногласие между тях? Те в действителност се карат (1:12; 3:3) 
и "се гордеят един човек срещу друг" (4:6; ср. 3:21). 

Всичко това изглежда достатъчно ясно. Но един внимателен прочит с 
поглед към проблема трябва да извади на повърхността две други неща. 

1. Оказва се, че съществува "вражда" между църквата и самият Павел. Това 
става особено ясно в 4:1-5 и 4:18-21. Като имаме това предвид, може 
легитимно да гледаме на караниците и разделенията, като въпрос  свързан 
не просто с това, че някои от тях предпочитат Аполос пред Павел, но, че 
те всъщност се противопоставят на Павел. 



2. Една от ключовите думи в този раздел е мъдрост или мъдър (26 пъти в 
глави 1-3 и само 18 пъти във всички останали писма на Павел). Ясно е 
също, че това е по-често отрицателен отколкото положителен термин. Бог 
премахва мъдростта на този свят (1:18-22, 27-28; 3:18-20). Той е направил 
това чрез кръста (1:18-25), чрез избора Си на коринтските вярващи (1:26-

31), както и чрез слабостта на Павловата проповед (2:1-5). Христос, чрез 
кръста, е "станал за нас мъдрост от Бога" (1:30), и тази мъдрост е 
разкрита чрез Духа на тези, които имат Духа (2:10-16). Подобна употреба 
на мъдрост в аргументацията на Павел прави почти сигурно, че това също 
е част от проблема на разделението. Но как? Най-малкото, можем да 
предполагаме, че коринтяните се делят относно своите водачи и се 
противопоставят на Павел позовавайки се на мъдростта. 

Всичко, което е повече от това ще бъде спекулация или образовано 
предположение. Тъй като терминът мъдрост е полу-технически и свързан 
с философията, и тъй като различни пътуващи философи са изобилствали 
из гръцкия свят от времето на Павел, ние предполагаме, че коринтските 
вярващи са започвали да мислят за новата си християнска вяра, като за 
нова "божествена мъдрост", което от своя страна ги е карало да оценяват 
своите лидери от чисто човешка гледна точка, както са правели с всички 
пътуващи философи. Но обърнете внимание, колкото и полезно да е 
подобно предположение, то отива отвъд това, което може да се каже въз 
основа на самия текст. 

От отговора на Павел могат да се кажат със сигурност три важни неща: (1) 
Въз основа на 3:5-23 е ясно, че те далеч не са разбрали характера и 
функцията на водачеството в църквата. (2) По същия начин, въз основа на 
1:18-3:4, те изглежда не са разбрали същността на евангелието. (3) Въз 
основа на 4:1-21 те също така грешат и в своите преценки за Павел и 
трябва да преосмислят отношенията си с него. Ще забележите, че с това 
вече сме започнали да се придвижваме към анализ на Павловият отговор.  

Литературният контекст 

Следващата стъпка в изучаването на посланията е да се научим да следим 

аргументацията на Павел относно засегнатият по-горе проблем. Ще си 
спомните, от глава 1, че това също е нещо, което можем да направим, без 
да сме зависими от учените. 

Ако трябваше да ви дадем задача за тази част на "урока", тя щеше да 
изглежда така: Проследете аргументите на 1 Коринтяни 1:10-4:21, 

параграф по параграф, и с едно или две изречения обяснете смисъла на 
всеки един от тях в цялостната аргументация - или обяснете как той 
функционира като част от Павловият отговор на проблема с разделението. 



Не можем да подчертаем достатъчно важността на това да се научим да 
МИСЛИМ В АБЗАЦИ, и то не само като естествени единици на мисълта, 
но като абсолютно необходим ключ за разбирането на аргументацията в 
посланията. Ще си спомните, че въпросът, който трябва да се научим да 
задаваме отново и отново е: „Каква е идеята?” Затова, трябва да можете 
да правите две неща: (1) Накратко да представите съдържанието на всеки 
параграф. Какво казва Павел в този параграф? (2) С други едно-две 
изречения да се опитате да обясните защо смятате, че Павел казва това 
точно тук. Как това съдържание допринася за аргументацията? 

Тъй като тук не можем да направим това за цялото 1 Коринтяни 1-4, ще 

навлезем в някои детайли свързани с трите ключови параграфа във втората 
част на отговора на Павел: 3:5-16. До този момент Павел, под 
вдъхновението на Духа, е отговорил на погрешното им разбиране за 
евангелието, посочвайки, че сърцето на евангелието - разпънатият Месия –  

противоречи на човешката мъдрост (1:18-25) подобно на Божият избор на 
тези, които стават новия Божий народ (1:26-31). Павел сякаш им казва: "И 
така, вие мислите, че евангелието е нов вид мъдрост, нали? Как е възможно 
това? Кой, в името на мъдростта, би избрал вас да станете нов Божий 
народ?" Самата проповед на Павел също служи като илюстрация на 
божественото противоречие (2:1-5). Всичко това е наистина мъдрост, ги 
уверява Павел в 1:6-16, но това е мъдрост, разкрита от Духа на новите 
Божии хора – тези, които имат Духа. Тъй като коринтяните имат Духа, 
продължава той, като един вид продължение, те трябва да спрат да се 
държат като тези, които го нямат (3:1-4). Че те все още действат "по 
човешки" е видно от техните конфликти относно Павел и Аполос. 

Как тогава функционират следващите три параграфа в тази аргументация? 
В 3:5-9, съдържанието е свързано с природата и функцията на водачите, 
за които те се карат. Павел подчертава, че те са просто слуги, а не 
господари, каквито коринтските лозунги изглежда ги правят. В стихове 6-
9, чрез аналогия от земеделието, той прави две бележки за тяхното 
положение на слуги. И двете са от решаващо значение за неразбирането на 
коринтяните: (1) И двамата, Павел и Аполос, имат една обща кауза, 
въпреки че задачите им се различават и всеки ще получи своята "заплата". 
(2) Всичко и всеки принадлежи на Бога - църквата, слугите, растежът. 

Забележете колко решаващи за проблема са тези две точки. Те разделят 
църквата въз основа на нейните водачи. Но тези водачи не са господари, на 
които някой да принадлежи. Те са слуги, които, въпреки че имат различни 
служения, служат на една и съща кауза. И тези слуги принадлежат на Бога, 
точно както самите коринтяни. 



Друг текст, който често е неправилно интерпретиран поради пропуск да се 
мисли в параграфи е 3:10-15. Обърнете внимание на две неща: (1) В края 
на стих 9 Павел променя метафората, която ще използва в този параграф, 

от селското стопанство към архитектурата. (2) Спецификите на двете 
метафори са едни и същи (Павел засажда / полага основите; Аполос  

напоява / гради върху основата; църквата в Коринт е нивата / сградата; Бог 
е собственик на нивата / сградата). Въпреки това, смисълът на всеки 
параграф е различен. Смисълът на 3:10-15 е ясно изразен в стих 10, "Но 
всеки трябва да внимава как строи". От начинът, по който Павел развива 

метафората е ясно, че може да се гради добре или зле, с различни крайни 
резултати. Обърнете внимание, че това, което се строи е църквата; няма 
дори намек, че Павел говори за това как всеки отделен християнин 
изгражда живота си в Христос, което в действителност е напълно 
неуместно в тази аргументация. Това, което Павел прави тук, е леко да 
пренасочи аргументите, за да предупреди тези, които водят църквата, че 
трябва да го правят с голямо внимание, тъй като денят на проверката идва. 
Изграждането на църквата с човешка мъдрост или красноречиви думи, 
които заобикалят Кръста, е градене с дърва, сено и слама. 

Текстът, който следва, 3:16-17, също често е бил неправилно прилаган, 
отчасти защото е добре известно, че малко по-късно (6:19) Павел нарича 
тялото на християнина "храм на Светия Дух". Така настоящите стихове 
също са индивидуализирани, така че да се отнасят за нечия злоупотреба с 
тялото или пренебрегване на духовния живот. На друго място обаче, Павел 
също така използва метафората на храма в събирателен смисъл, за да се 
позове на църквата като Божий храм (2 Кор. 6:16; Еф. 2:19-22). Това със 
сигурност е намерението му тук, което NIV се опитва да изведе с превода 
"Вие самите сте храмът Божий." 

Каква тогава е основната мисъл на Павел в този контекст? Коринтската 
църква трябва да бъде Божия храм в Коринт – противопоставена на всички 
други храмове в града. Ако трябва да кажем това с наши думи, те са 
Божият избор в Коринт, Неговата алтернатива на коринтския начин на 
живот. Това, което ги е направило Божий храм е присъствието на Духа 
сред тях. Но със своите разделения те разрушават Божия храм. Онези, 
които са отговорни за това, казва Павел, ще бъдат унищожени от Бога, 
защото църквата в Коринт е скъпоценна (т.е. свещена) за Него.  

Вдъхновената аргументация на Павел е направила пълен обрат. Той  
започва излагайки тяхното неадекватно разбиране на евангелието, 
евангелие, което не само, че не се основава на човешка мъдрост, но по 
всякакъв начин е нейна противоположност. След това той показва 
неадекватното им разбиране за водачество в църквата и в същото време 



предупреждава и водачите и самата църква за Божията присъда срещу 

онези, които съдействат за разделенията. В 3:18-23 той събира тези две 
теми в заключително изявление: човешката мъдрост е глупост, затова "не 
се хвалете с човеците"! 

Забележете, докато обобщаваме този анализ: (1) тълкуването е автономно . 
Това означава, че не ни се налага нито веднъж да излизаме извън текста, за 
да разберем смисъла. (2) В текста няма нищо, което не се вписва в 
аргументацията; и (3) всичко това дава ясен смисъл на цялото. Това 
всъщност е смисълът на егзегетиката. Това е Божието Слово към тях. 
Може да имате допълнителни въпроси относно специфични неща в 

съдържанието, за които можете да се консултирате с вашия коментар. Но 
всичко, което направихме тук, можете да направите и вие. Това може да 
е необходима практика, а в някои случаи дори тежка умствена работа. Но 
вие можете да го направите и наградите са големи. 

Още веднъж 

Преди да приключим тази глава, нека още веднъж да преминем 

практически през процеса на егзегетиката, този път с малко един по-лесен 
пасаж, който също се занимава с разделението в църквата. 

Прочетете Филипяни 1:27-2:13 няколко пъти. Обърнете внимание че 
аргументите на Павел се движат приблизително така: Поводът е, че Павел 
се намира в затвора (1:13, 17) и църквата във Филипи е изпратила подарък 
чрез неин представител, наречен Епафродит (4:14-18). Очевидно 
Епафродит се е разболял и църквата е чула за това и е натъжена (2:26), но 
Бог го е запазил, така че сега Павел го изпраща обратно (2:25-30) с това 
писмо, за: (1) да им каже какво става него (1:12-26), (2) да им благодари за 
подаръка (4:10, 14-19) и (3) да ги увещае по два въпроса: да живеят в 
единство (1:27 -2:17 4:2-3) и да избягват ереста на юдаизаторите (3:1-4:1). 

Павел току-що е завършил една секция, в която казва, че е в затвора. Този 
нов раздел е част от увещанията. Забележете, например, как той вече не 
говори за себе си, както в стихове 12-26. Забелязахте ли ясното 

преминаване от аз/мое към вас/ваше в стих 27? 

Какъв е смисълът на всеки параграф в този раздел? 

Първият абзац, 1:27-30, започва увещание. Въпросът изглежда е свързан с  
това, което четем в стих 27, те трябва да "стоят твърдо в един дух". Това е 
призив към единство, особено защото те срещат  противопоставяне. 
(Забележете: Ако решим, че стих 27 наистина е смисълът на 
параграфа,  тогава трябва да се запитаме: "Какъв е смисълът на стихове 28-



30 и акцентът върху противопоставянето и страданието?" Забележете как 
той се опитва да отговори на това.) 

Как 2:1-4 се отнасят до единството? Първо, той повтаря увещанието 
(стихове 1-2 ни показват, че сме били прави за първия параграф). Но сега 
идеята е, че смирението е правилното отношение за вярващите, за  да има 
единство. 

Сега вижте 2:5-11. Какъв е смисълът? Защо споменава смирението и 
прославянето на Христос? Вашият отговор може да бъде изказан с 
различни думи, но със сигурност трябва да включва следното: Исус, в 
Своето въплъщение и смърт, е върховният пример за смирението, което 
Павел иска те да имат. (Ще забележите, че когато зададете въпроса по този 
начин, целта на параграфа не е да ни научи на нещо ново за Христос. Той 
припомня тези велики истини за Христос, за да накара филипяните да 
бъдат като Него, а не просто да знаят за Него.) 

Преминете към 2:12-13. Какъв е смисълът тук? Това очевидно е 
заключението. Обърнете внимание на израза за това. Като имат предвид 
примера на Христос, сега те трябва да се подчинят на Павел. За какво? Със 
сигурност да имат единство, което също изисква смирение. 

Накрая, можем да отбележим, от начина, по който тук Павел се занимава с 
проблема на разделението, че проблемът в Коринт, макар и подобен, със 
сигурност е бил много по-сериозен и сложен. Това трябва допълнително да 
потвърди нашата реконструкцията на проблема там. 

Проблемните пасажи 

Умишлено ви преведохме през два пасажа, за които сме убедени, че 
можете да направите голямата част от този вид тълкуване самостоятелно, 
при положение, че сте се научили да мислите в параграфи и да задавате 
правилните исторически и контекстуални въпроси. Но ние сме наясно, че 
съществуват и множество други текстове, такива, за които постоянно ни 
питат - за значението на израза "заради ангелите" в 1 Коринтяни 11:10, 

"кръщават заради мъртвите" в 1 Коринтяни 15:29, Христовото 
проповядване на "духовете в тъмницата" в 1 Петрово 3:18, или "човекът 
на греха" във 2 Солунци 2:3. Накратко, как да открием смисъла на 
проблемните пасажи? 

Ето някои насоки: 

1. В много случаи причината тези текстовете да са толкова трудни за нас е, 
че, честно казано, те не са написани за нас. Това означава, че оригиналният 



автор и неговите читатели са на обща  дължина на вълната, която 
позволява на вдъхновения автор да приема за даденост някои неща 
свързани с неговите читатели. Така например, когато Павел казва на 
солунците, че те трябва да си припомнят, че той "им е казвал за тези 
неща", и следователно "знаят какво го задържа" (2 Сол. 2:5-6), може да се 
наложи да се задоволим с нашата липса на знания. Те могат да свържат 
това, което им е казал устно с това, което сега им пише. Но нашата липса 
на устната комуникация прави писмената комуникация особено трудна. 
Затова ние гледаме на следното като на общоприета истина: това, което 
Бог иска  да знаем, вече ни го е предал. Това, което не ни е казал може да 
ни бъде интересно, но нашата несигурност по тези въпроси трябва да ни 
възпира да бъдем догматични относно тях. 

2. Въпреки това, както вече казахме по-рано, дори ако човек не може да е 
напълно сигурен за някои от подробностите, много често смисълът на 
целия пасаж все още е достъпен. Каквото и да са правили коринтяните, 
"кръщавайки заради мъртвите", ние знаем защо Павел споменава тази 
тяхна практика. Собствените им действия са един вид "доказателство от 
опит", че те не са последователни в отхвърлянето на бъдещото възкресение 
на вярващите. 

3. Въпреки известна несигурност по отношение на някои от точните 
подробности, човек трябва да се научи да пита какво може да се каже със 
сигурност за някой текст и кое е възможно, но не е сигурно. Вземете 
отново примера с 1 Коринтяни 15:29. Какво може да се каже със 
сигурност? Някои от коринтяните наистина са били "кръстени заради 
мъртвите", независимо дали ни харесва да признаем това или не. Освен 
това, Павел нито осъжда, нито оправдава тяхната практика; той просто я 
споменава - по причини съвсем различни от самата практика. Но ние не 
знаем, и вероятно никога няма да узнаем, кой го е правил, за кого са го 
правили и защо са го правили. Следователно, детайлите и смисълът на 
практиката, вероятно завинаги са загубени за нас. 

4. За такива пасажи трябва да се консултирате с добър коментар. Както 
посочваме в допълнението, именно  разглеждането на подобни пасажи 
отличава добрите коментари от всички останали. Добрите ще изброят и 
поне накратко ще обсъдят различните варианти, които са били предложени 
като решения, споменавайки причините за и против тях. Може да не сте 
винаги съгласни с мнението на коментатора, но трябва да бъдете 
информирани за различните възможности и добрите коментари ще 
направят това за вас. 

Накрая, дори учените не разполагат с всички отговори. Може да сте 
сигурни, че когато съществуват между 4 и 14 възможни варианти относно 



значението на  даден текст, дори и учените повече или по-малко гадаят! 
Текстове като 1 Коринтяни 15:29 (за който има най-малко 40 различни 
предположения) трябва да ни доведат до подобаващо смирение. 

Това, което направихме в тази глава, обаче, е само половината от задачата. 
Това е основната, първа част, но ние трябва да продължим и да запитаме 
как тези различни текстове се отнасят до нас. Научихме се да чуваме 
Божието Слово към тях. Какво обаче да кажем за Словото Му към нас? 
Това е задачата на следващата ни глава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4 

ПОСЛАНИЯТА: ХЕРМЕНЕВТИЧНИТЕ ВЪПРОСИ  

Достигаме до това, което по-рано нарекохме херменевтични въпроси. 
Какво означават тези текстове за нас? Това е същността на всичко и в 
сравнение с тази задача, егзегетиката е сравнително лесна. Дори да имат 
някои разногласия относно егзегетиката повечето хора са съгласни с 
основните насоки на значението, възможностите са ограничени от 
историческия и литературния контекст. Например Павел не може да е имал 
предвид нещо, за което той и неговите читатели никога не са чували. 
Смисълът на думите му трябва да е най-малкото възможен за първи век. 

Подобен консенсус обаче не съществува относно херменевтиката 
(умението да видим смисъла на текста за нашият собствен контекст). 



Всички хора "правят" херменевтика, дори и да не знаят нищо за егзегетика. 
Затова не е чудно, че има толкова много различия между християните. По-
удивителното е, че разликите не са много повече от реално 
съществуващите. Причината за това е, че ние имаме обща херменевтична 
основа, дори и не винаги да я изразяваме. 

В тази глава искаме на първо място да очертаем обичайната за повечето 
вярващи  херменевтика, да покажем нейните силни и слаби страни и след 
това да ги обсъдим и да предложим насоки за някои области, където тази 
обичайна херменевтика е неадекватна. Големият въпрос сред християните, 
приемащи Писанието като Божие Слово, е свързан с проблемите на 
културната относителност - какво е културно обусловено и следователно 
принадлежи само на първи век и какво надхвърля културата, и по този 
начин е Божие Слово за всички времена. Ще отделим значително внимание 
на този проблем. 

Нашата обичайна херменевтика 

Дори да сте сред тези, които са попитали: "Херман кой?", когато сте чули 

думата херменевтика3, вие всъщност се занимавате с херменевтика през 
цялото време. Какво правим всички, докато четем посланията? Много 
просто - насочваме нашият просветлен здрав разум към текста и прилагаме 
каквото можем към нашата собствена ситуация. Това, което изглежда 
неприложимо, просто оставяме като валидно единствено за първи век.  

Например, никой от нас не се е чувствал призован от Светия Дух да пътува 
до Троада, за да занесе наметалото (япунджака) на Павел от дома на Карп 
до затвора в Рим (2 Тим. 4:13), въпреки че текстът представлява ясна 
заповед да се направи това. Обаче, въз основа на същото писмо, повечето 
християни вярват, че Бог им казва, че във време на трудности, те трябва да 
"съучастват в страданията. . . като добри войници на Исус 
Христос"(2:3). Никой от нас не поставя под въпрос това значение на 
пасажите, въпреки че много от нас може да имат моменти на вътрешна 
борба да се подчинят на втория. 

Нека да подчертаем, че повечето от въпросите в посланията се вписват 
много добре в тази херменевтика на здравия разум. Повечето текстове не 
поставят пред нас въпросът дали трябва или не трябва да правим нещо, по-
скоро целта им е "да ви подтикне чрез напомняне" (2 Петрово 1:13). 

Нашите проблеми и различни виждания са породени от онези текстове, 
които се намират някъде по средата между тези две позиции, за които 
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някои от нас смятат, че трябва да се подчиняваме на казаното, а други не са 
така сигурни. Херменевтичните трудности тук са няколко, но всички те са 
свързани с едно нещо - нашата липса на последователност. Това е големият 
недостатък в нашата обичайна херменевтика. Без да желаем да правим 
това, докато четем посланията ние внасяме в тях богословското си 
наследство, църковните си традиции, културните си норми или 
екзистенциалните си проблеми. Това води до определена селективност или 
"заобикаляне" на някои текстове. 

Интересно е да отбележим, например, че всички американски евангелисти 
или фундаменталисти ще се съгласят с нашето разбиране за 2 Тимотей 2:3 
и 4:13. Въпреки това, културната среда на по-голямата част от същите 
християни им пречи да се подчинят на 1 Тимотей 5:23: "не пий вече само 
вода, но употребявай и малко вино, поради стомаха си и заради честите 
боледувания". Това се е отнасяло само за Тимотей, но не е за нас, ни казват 
те, защото тогава водата не е била безопасна за пиене. Твърди се дори, че 
вино в действителност означавало "гроздов сок", въпреки че човек се чуди 
как е могло това да се случи, когато обработката на Уелч4

 и охлаждането 
не са били налични! Но защо тези лични думи са ограничени единствено 

до Тимотей, докато увещанията да постоянства в Словото (2 Тим. 3:14-16), 
което също е императив, адресиран единствено до Тимотей, става такъв за 
всички хора по всяко време? Обръщаме внимание, че човек може и да е 
прав заобикаляйки 1 Тимотей 5:23 без да търси лично приложение,  но е 
необходимо да уточним на каква херменевтична основа прави това? 

Или да вземем проблемите, които много традиционни църкви имаха с 
"хората на Исус" в края на 60-те и началото на 70-те години на 20 век. 
Дългата коса за момчетата вече се беше превърнала в символ на една нова 
ера в хипи културата от 60-те години. За християните да носят този 
символ, особено в светлината на 1 Коринтяни 11:14, "не ви ли учи самата 
природа, че за един мъж да носи дълга коса е срам", изглеждаше като 
открито предизвикателство към самия Бог. Обаче, повечето от тези, които 
цитираха този текст срещу младежката култура, не възразяваха жените-
християнки да подстригват косата си (въпреки стих 15), не настояваха 
главите на жените да бъдат покрити докато са в поклонение и никога не 
вземаха предвид, че "естественото" идва по много неестествен начин – чрез 
подстригване. 

Тези два примера просто илюстрират как културата диктува кое е здрав 
разум за всеки един от нас. Но има и други неща, които също определят 

здравия разум - например църковните традиции. Как става така, че в много 
евангелски църкви на жените е забранено да говорят в събранията въз 
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основа на 1 Коринтяни 14:34-35, но в много от същите църкви всичко 
друго в глава 14 се определя като непринадлежащо за двадесети век? Как 
така, стихове 34-35 се отнасят за всички времена и култури, а стихове 1-5, 

26-33 и 39-40, които дават правила за пророкуването и говоренето на 
езици, се отнасят само за църквата от първи век? 

Забележете колко лесно е за християните от двадесети век да четат 

собствената си традиция за църковния ред в 1 Тимотей и Тит. Въпреки 
това много малко църкви имат колективно ръководство, което изглежда 
ясно от този текст (1 Тим 5:17; Тит 1:5; Тимотей не е бил пасторът, той е 
бил временен пратеник на Павел, който е трябвало да приведе нещата в ред 
и да коригира злоупотребите). Още по-малко църкви фактически 
"записват вдовици" в съответствие с насоките на 1 Тимотей 5:3-15. 

А забелязали ли сте как нашата предварителна богословска обвързаност, 
става причина мнозина от нас да я виждат в някои текстове, докато 
същевременно заобикаляме други? Някои християни може да са много 
изненадани когато разберат, че други намират подкрепа за кръщението на 
деца в текстове като 1 Коринтяни 1:16, 7:14 или Колосяни 2:11-12, или 
виждат доказателство за двустепенност на Второто пришествие във 2 
Солунци 2:1, или че намират доказателства за освещението като второ 
действие на благодатта в Тит 3:5. За мнозина в арминианската традиция, 
които подчертават свободната воля и отговорността на вярващия, текстове 
като Римляни 8:30; 9:18-24; Галатяни 1:15 и Ефесяни 1:4-5 са доста 
смущаващи. По подобен начин мнозина калвинисти имат своите собствени 
начини да заобикалят 1 Коринтяни 10:1-13; 2 Петър 2:20-22 и Евреи 6:4-6. 

Истината е, че нашият опит като учители показва, че студентите от тези 
традиции рядко питат какво означават тези текстове - те искат да знаят 
"как да отговарят" на тези текстове! 

След последните няколко параграфа, вероятно сме загубили много 
приятели, но ние се опитваме да илюстрираме колко дълбок е проблемът и 
как християните трябва да разговарят помежду си в тази важна област. 
Какви насоки са необходими, за да изградим една по-последователна 
херменевтика за посланията? 

Основното правило  

В първа глава положихме като основно правило презумпцията, че един 
текст не може да означава това, което той никога не би могъл да 
означава за автора или за неговите читатели. Ето защо егзегетиката 
винаги трябва да е на първо място. Особено важно е да повторим тази 
предпоставка тук, защото тя най-малкото определя някои ограничения на 
смисъла. Това правило не винаги помага да се установи какво означава 



един текст, но то помага да се определят границите на това което не може 

да означава. 

Например, най-честото оправдание за пренебрегване на императивите за 
търсене на духовните дарби в 1 Коринтяни 14 е конкретна интерпретация 
на 1 Коринтяни 13:10, която гласи, че "когато дойде съвършеното, това, 
което е частично ще се прекрати". Казва ни се, че съвършеното е дошло 
под формата на Новия Завет и за това несъвършеното (пророчества и 
езици) е престанало да функционира в църквата. Но това е нещо което 
текстът не може да означава, защото добрата егзегетика напълно го 
отхвърля. Не е възможно Павел да е имал предвид това - в края на 
краищата, неговите читатели не са знаели, че ще има Нов Завет, и Светия 
Дух не би позволил на Павел да напише нещо напълно неразбираемо за 
тях. 

Второто правило  

Второто основно правило всъщност е един различен начин за изразяване 
на нашата обичайна херменевтика. То гласи следното: Когато имаме 
съпоставими обстоятелства (т.е., подобни специфични житейски 
ситуации) със слушателите от първи век, Божието Слово към нас е 
същото като Словото Му към тях. Това е правилото, което прави 
повечето богословски текстове и насочените към общността етични 
императиви в посланията, да звучат близки на съвременните християни 
макар да са писани през първи век. Все още е вярно, че "всички сгрешиха" 

и че "по благодат сме спасени чрез вяра". Да обличаме себе си с 
"милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение" (Кол. 3:12) 
все още е Божието Слово към вярващите. 

Двата по-дълги текста, на които направихме егзегетика в предходната 
глава, изглежда са от този вид. След като сме направили егзегетиката и сме 
открили Божието Слово към тях, ние поставихме себе си под същото 
Слово. Все още имаме местни църкви, чийто водачи имат нужда да чуят 
Словото и да внимават как градят църквата. Оказва се, че църквата твърде 
често е изграждана с дърва, сено и слама, а не със злато, сребро и 
скъпоценни камъни - и такава работа, когато се опита чрез огън, се оказва 
недостатъчна. Готови сме да твърдим, че 1 Коринтяни 3:16-17 все още е 
адресирано от Бога към нас, към нашите отговорности за местната църква. 
Тя трябва да е мястото където е известно, че обитава Божия Дух и която 
поради тази причина е Божията алтернативата на греха и отчуждението на 
светското общество. 

Тук трябва да внимаваме да направим егзегетиката си добре, така че да сме 
сигурни, че нашите ситуации и обстоятелства наистина са сравними с 



техните. Това е причината, поради която внимателната реконструкция на 
техния проблем е толкова важна. Например, за нашата херменевтика е 
важно, че делото в 1 Коринтяни 6:1-11 е между двама братя християни 
пред езически съд на открит пазар в Коринт. Твърдим, че смисълът на 
текста не се променя, ако се случи съдията да е християнин или ако делото 
се гледа в съдебна зала. Погрешното е двама братя, да отидат на съд извън 
църквата, както става напълно ясно от стихове 6-11. От друга страна, някой 
може с право да попита дали това все още важи за християнин, който съди 
корпорация в съвременна Америка, защото в този случай не всички 
обстоятелства ще останат същите - въпреки че при решението си той 
трябва непременно да има предвид призива на Павел да се съобрази с 

етиката на Исус да не отмъщаваме (ст. 7). 

Всичко казано до този момент изглежда достатъчно лесно. Но въпросът 
как текст като 1 Коринтяни 6:1-11 може да се прилага отвъд неговите 
специфични обстоятелства, е само един от многото въпроси, които трябва 
да бъдат обсъдени. Останалата част от тази глава разглежда четири такива 
проблеми. 

Проблемът за по-широко приложение  

Първият проблем е този, който току-що споменахме. Когато има 
съпоставими обстоятелства и сравними контексти в църквата днес, 
легитимно ли е да се разшири прилагането на текста в друг контекст или 
да се направи той приложим за контекст, който е напълно чужд на 
обстоятелствата от първи век? 

Например, би могло да се твърди, че макар в 1 Коринтяни 3:16-17 да се 
говори за местната църква, текста утвърждава принципа, че това, което Бог 
е отделил за Себе Си, чрез обитаването на Неговия Дух, е свещено и който 
го разрушава, попада под страшния Божий съд. Не може ли този принцип 
да се отнесе към отделния християнин като се каже, че Бог ще съди човека, 
който злоупотребява с тялото си? По същия начин, 1 Коринтяни 3:10-15 се 
обръща към хората натоварени с отговорността да изграждат църквата и 
предупреждава за загубата, която те ще претърпят, ако градят лошо. Тъй 
като текстът говори за осъждение и спасение "като през огън", легитимно 
ли е да се използва този текст, за да се илюстрира сигурността на 
вярващия? 

Ако тези приложения се приемат за легитимни имаме основателна причина 
да сме обезпокоени защото подобни твърдения напълно прескачат 
егзегетиката. Прилагането на 1 Коринтяни 3:16-17 към отделния вярващ е 
точно това, което мнозина в църквата са правили погрешно в продължение 



на векове. Защо изобщо да правим егзегетика? Защо просто не започнем с 

тук и сега и не наследим вековната грешка? 

Поради тази причина ние твърдим, че когато са налице съпоставими 
ситуации и обстоятелства, Божието Слово към нас в такива текстове 
винаги трябва да бъде ограничено до първоначалното му намерение. Нещо 
повече, трябва да се отбележи, че разширеното приложение обикновено се 
приема за легитимно защото е вярно, т.е., то е ясно изказано в други 
пасажи, където това е целта на пасажа. Ако е така, трябва да се запитаме 
дали това, което човек научава единствено от разширено приложение може 
да бъде наистина Божие Слово. 

По-сложен случай представлява текст като 2 Коринтяни 6:14, "Не се 
впрягайте заедно с невярващите". Традиционно този текст се тълкува, 
като забраняващ женитба между християни и нехристияни. Обаче, 
метафората на робството рядко е използвана в древността относно брака 
и в контекста няма абсолютно нищо, което да дава каквото и да се 
основание да смятаме, че тук се говори за брак. 

Нашият проблем е, че не можем да бъдем сигурни какво ни се забранява в 
оригиналния текст. Най-вероятно то има нещо общо с идолопоклонство, 
може би допълнителна забрана за посещаване на идолски празници (срв. 1 
Кор. 10:14-22). Не можем ли тогава, легитимно да "разширим" принципа 
на този текст, понеже не сме бъдем сигурни за първоначалното му 
значение? Вероятно е така, но отново - можем да твърдим това само 
защото то наистина е библейски принцип, който може да се поддържа 
независимо от този конкретен текст. 

Проблемът за особеностите, които не са сравними  

Проблемът тук касае два вида текстове в посланията: тези, които говорят 
за въпроси от първи век, които в по-голямата си част нямат съответствия в 
двадесети век и текстове, които адресират проблеми, които биха могли да 
се случат и в двадесети век, но вероятността това да стане е много малка. 
Какво да правим с такива текстове и как те се отнасят към нас? И отнасят 

ли се изобщо? 

Един пример за текст от първия вид намираме в 1 Коринтяни 8-10, където 
Павел говори за три вида въпроси: (1) християни, които настояват за 
правото да продължават да празнуват със съседите си езичници на техните 
угощения в идолските храмове (виж 8:10; 10:14-22); (2) коринтяните 
поставят под въпрос апостолската власт на Павел (виж 9:1-23); (3) храна, 
жертвана на идолите, която се продава свободно на пазара (10:23-11:01). 



Сериозната егзегетика на пасажите показва, че Павел отговаря на тези 
проблеми по следния начин: (1) За тях е абсолютно забранено да 
присъстват на идолските празници, заради принципа на полагане на спънка 
(8:7-13), защото такова ядене е несъвместимо с живота в Христос, който се 
приема на Неговата трапеза (10:16-17) и защото това означава да участват 
в демоничното (10:19-22). (2) Павел защитава правото си на финансова 
подкрепа като апостол, въпреки че се е отказал от него. Той също така 
защитава своите действия (9:19-23) по въпросите, които позволяват 
различно поведение. (3) Идолската храна, продавана на пазара, може да 
бъде купувана и ядена, и тя може да бъде свободно ядена дори когато 
християните гостуват в чужд дом. Във  втория контекст тя също така може 
да бъде отказана, ако представлява проблем за някой друг. Човек може да 
яде всичко за слава на Бога, но не трябва да прави нещо, което съзнателно 
представлява съблазън. 

Нашият проблем е, че този вид идолопоклонство е напълно непознат в 
западните култури, така че проблеми (1) и (3) просто не съществуват. 
Освен това, ние вече нямаме апостоли като Павел, които действително са 
срещнали възкръсналия Господ (9:1; виж 15:8) и които са основали и имат 
властта над новите църкви (9:1-2; ср. 2 Коринтяни 10:16). 

Вторият вид текстове може да се илюстрира от човека в кръвосмешение от 
1 Коринтяни 5:1-11, от хората напиващи се на Господна трапеза (1 Кор. 
11:17-22), или от тези, които искат да принудят необрязаните християни да 
се обрежат (Гал. 5:02). Тези неща могат да се случат, но са много малко 
вероятни в нашата култура. 

Въпросът е какво казват отговорите на тези, неприсъщи на двадесети век 
проблеми на християните днес? Ние смятаме, че правилната херменевтика 
тук изисква две стъпки. 

Първо, трябва много внимателно да направим нашата егзегетика, така че 
да чуем това, което наистина е било Божието Слово към тях. В повечето 
случаи е изказан ясен принцип, който обикновено надхвърля 
историческите особености, към които е приложен. 

Второ, и тук е важният момент, "принципът" не се превръща във вечно 
правило за произволно прилагане или за всеки възможен вид ситуация. 
Той трябва да се прилага в наистина сходни ситуации. 

Да илюстрираме тези две точки: първо, Павел забранява участие в 
храмовите пиршества въз основа на принципа за съблазънта. Но имайте 
предвид, че това не се отнася за нещо, което просто обижда друг вярващ. 
Принципът за съблазънта се отнася до нещо, което един вярващ чувства, че 



може да направи с чиста съвест и който, чрез своите действия или 
убеждения, предизвиква друг вярващ – който не може да го направи с 
чиста съвест - да направи същото. В крайна сметка, този брат или сестра 

"погива" като подражава на действието на другия, той или тя не е просто 
обиден от него. Принципът би трябвало да се прилага, само в наистина 
сходни ситуации. 

Второ, накрая Павел абсолютно забранява участие в храмовите трапези, 
защото това означава да участват в нещо демонично. Християни често са 
объркани кое представлява демонична дейност. Във всеки случай това 
изглежда е нормативна забрана към християните за всички форми на 
спиритизъм, магьосничество, астрология и др. 

Отново, ние може да нямаме апостоли и повечето протестанти не гледат на 
своите служители, като на притежаващи апостолската приемственост. Но 
принципът "проповедниците на благовестието да живеят от 
благовестието" (1 Кор 9:14) със сигурност изглежда приложими към 
съвременните служения, тъй като той е потвърден и на други места в 
Писанието (напр. 1 Тим 5:17-18). 

Проблемът за ядене на идоложертвена храна от пазара (1 Кор. 10:23-11:1) е 

особено труден херменевтичен проблем. Самата храна не е от значение, 
както за Бога така и за Павел. Но това не е така за други хора. Същото 
важи за храните и напитките, както и спазването на дни в Римляни 14, 
както и различни подобни въпроси в Колосяни 2:16-23. 

Проблемът за нас е как да се разграничат несъществените въпроси от 
съществените - проблем, който е особено труден, защото тези неща се 
променят от култура до култура и от една християнска група до друга, 
точно както изглежда, че е било и през първи век. Само в  Америка от 
двадесети век,  списъкът на тези въпроси включва облекло (дължината на 
роклите, вратовръзки, панталони при жените), козметика, бижута, 
забавления и отдих (филми, телевизия, карти, танци, смесено плуване), 
спорт, храна и напитки. Винаги има хора подобни на тези, които са 
обсъждали свободата на Павел относно яденето на идоложертвено. Тези, 
които считат, че въздържанието от някое от тези неща определя нашата 
святост пред Бога, не мислят, че това са несъществени въпроси. 

Какво тогава прави едно нещо несъществено? Ние предлагаме следните 
насоки: 

1. Нещата, които посланията специално посочват като безразлични 
въпроси и сега могат да се разглеждат като такива: храни, напитки, 
спазването на дни и др. 



2. Несъществените неща не са морални, а културни по своята същност - 

дори когато произтичат от религиозна култура. Следователно, въпроси, 
които имат склонност да се различават от култура до култура, дори и сред 
истинските вярващи, обикновено могат да се считат за несъществени 
(например култури, които позволяват или забраняват употребата на 
алкохол). 

3. Списъците на грехове в посланията (напр. Римляни 1:29-30; 1 Коринтяни 
5:11; 6:9-10; 2 Тим 3:2-4) никога не включват еквиваленти (от първи век) 
на нещата, които изброихме по-горе. Нещо повече, такива еквиваленти 
никога не са включени сред различните списъци даващи християнски 

императиви (например Римл. 12; Ефесяни 5. Кол. 3 и т.н.). 

Наясно сме, че не всички ще се съгласят с нашата преценка. Въпреки това, 
според Римляни 14, хората стоящи от двете страни, на който и да е от тези 
въпроси не трябва нито да се съдят, нито да се пренебрегват взаимно. 
Свободният човек не трябва да парадира със своята свобода, човекът, за 
когото тези въпроси са дълбоко лично убеждение не бива да осъжда 
другия. 

Проблемът на културната относителност 

Това е мястото, където лежат повечето от днешните трудности и различия. 
Това е мястото, където проблемът за вечното Божие Слово, дадено в 
условия на конкретни исторически обстоятелства излиза най-явно на 
преден план. Проблемът има следните страни: (1) Посланията са случайни 
документи (писани по конкретен случай или повод - б.пр.) от първи век, 
обусловени от езика и културата на първи век, които говорят за конкретни 
ситуации в църквата от първи век. (2) Много от специфичните ситуации в 
посланията са така цялостно обусловени от средата им в първи век, че 
всички признават, че те имат малко или никакво лично приложение като 
Слово за нас днес - с изключение може би на най-далечния смисъл, когато 
някой извлича някакъв принцип от тях (например, донасянето на 
наметалото на Павел от дома на Карп в Троада). (3) Други текстове също 
са дълбоко обусловени от условията на първи век, но Словото, съдържащо 
се в тях, може да бъде адаптирано към нови, но съпоставими условия. (4) 
Не е ли възможно тогава  други текстове, макар да изглежда, че 
обстоятелствата в тях са съпоставими с нашите, да са обусловени от 
средата през първи век и да трябва да бъдат адаптирани за сегашните 
условия или просто изоставени в първи век? 

Почти всички християни, поне в някаква степен, адаптират библейските 
текстове към новите условия. Без да го изказват точно по този начин, 
евангелистите от двадесети век използват този принцип, за да оставят 



"малкото вино заради стомаха ти" в първи век, да не настояват за 
покриване на главата или дълга коса при жените днес и да не практикуват 
"свята целувка". Много от същите евангелисти, обаче, са недоволни когато 
поучаването от жена в църква (дори когато има мъже) бъде защитено с 
подобни основания и са възмутени, когато хомосексуалността се защитава 
по същите съображения. 

Често се намират хора, които се опитат напълно да отхвърлят идеята за 
културната относителност. Това ги принуждава, повече или по-малко, да 
приемат културата от първи век, като божествената норма. Но подобно 
отхвърляне обикновено е успешно само в определена степен. Те могат да 
държат дъщерите си у дома, да ги лишат от образование и бащата да 
урежда брака им, но обикновено им позволяват да се научат да четат и да 
излизат на обществени места без покривало. Да бъдем последователни в 
това отношение е изключително трудно понеже няма такова нещо като 

божествено постановена култура. Културите са различни и то не само тези 
от първи до  двадесети век, но и по множество различни начини начин в 
самия двадесети век. 

Вместо отхвърляне, ние смятаме, че признаването на някаква степен на 
културна относителност е валидна херменевтична процедура и е 
неизбежно следствие от ситуационния характер на посланията. Но ние 
също така вярваме, че за да бъде валидна нечия херменевтика тя трябва да 
работи в с ясно разпознаваеми насоки. 

За тази цел ние предлагаме следните насоки за разграничаване между 
елементите, които са от една страна културно относителни и тези, които 
надхвърлят първоначалната си обстановка и са нормативни за всички 
християни от всяко време от друга. Ние не твърдим, че тези насоки са 

"дадени веднъж завинаги на светиите”, но те отразяват сегашното ни 
мислене и ние бихме насърчили по-нататъшна дискусия и взаимодействие 
(Много от тях са разработени съвместно с бившия ни колега, Дейвид М. 
Шулер). 

1. Първо трябва да правим разлика между централното ядро на 
библейското посланието и това, което зависи от него или е периферно 
спрямо него. Това не означава да установим един канон вътре в канона 
(т.е. да се издигнат определени части от Новия Завет като нормативни за 
други части). Това означава от една страна да не допускаме евангелието да  
бъде превърнато в закон чрез културата или религиозния обичай и да не 
допуснем евангелието да бъде постоянно променяно от всеки възможен 
израз на културата от друга страна. 



Така грехопадението на цялото човечество, изкуплението от това 
грехопадение, като Божие дело на благодатта, чрез Христовата смърт и 
възкресение, завършекът на това изкупително дело при второто идване на 
Христос и др., са част от това централно ядро. Но святата целувка, 
покриването на главите на  жените и харизматичните служения и дарби 
изглежда са по-периферни. 

2. По подобен начин ние трябва да бъдем готови да разграничаваме кое 
самият Нов Завет вижда като същностно морално и кое не. Моралните по 
своята същност елементи, са абсолютни и важат за всяка култура. Тези, 
които не са морални по своята същност са културни изражения и може да 
се различават от култура до култура. 

Списъците с грехове от посланията на Павел никога не съдържат културни 
елементи. Някои от греховете наистина може да са по-разпространени в 
една култура отколкото в друга, но не съществуват ситуации, в които те да 
могат да се считат за християнско отношение или действие. 
Прелюбодейството, идолопоклонството, пиянството, хомосексуалната 
активност, кражбите, алчността и др. (1 Кор. 6:9-10) винаги са грешни. 
Това не означава, че християните понякога не са виновни за някой от тях. 
Но те не са валиден морален избор. Павел, чрез вдъхновението на Духа, 
казва: "И такива бяха някои от вас. Но вие се измихте. . " 

От друга страна, миенето на крака, размяната на свята целувка, яденето на 
идоложертвена храна от пазара, покриването на главата при жените, когато 
се молят или пророкуват, личните предпочитания на Павел за безбрачие, 
или поучението от жени в църквата не са по своята същност морални 
въпроси. Те стават такива само поради тяхната употреба или злоупотреба в 
определен контекст, когато такава употреба или злоупотреба включва 
неподчинение или липса на любов. 

3. Човек трябва да обърне специално внимание по кои въпроси самият Нов 
Завет има единно и последователно становище и по кои съществуват 

различия. Примери за въпроси, по които Новият Завет има еднозначно 
свидетелство включват: любов, като основният етичен отговор на 
християнина, лична етика изградена на отказ от отмъщение, нередността 
на съперничеството, омразата, убийството, кражбата, практикуването на 
хомосексуализъм, пиянството и всякакъв вид сексуална неморалност. 

От друга страна, Новия Завет изглежда не е еднозначен по такива въпроси, 
като служенията на жените в църквата (виж Римл. 16:1-2, където Фива е 
"дякон" в Кенхрея; Римл. 16:7, където Юния - не Юний, което е непознато 
мъжко име - е бележита [православният превод „чутовни” – б.пр.] между 
апостолите; Римл. 16:3, където Прискила е съработник на Павел - същата 



дума, използвана за Аполос в 1 Кор. 3:9; Фил. 4:2 -3; и 1 Кор.11:5 ср. с 1 
Тим 2:12 [и 1 Коринтяни 14:34-35, който е несигурен текстуално]), 
политическата оценка на Рим (виж Римл. 13:1-5. и 1 Петрово 2:13-14 ср. 
Откр. 13-18), запазването на богатството (Лука 12:33; 18:22 ср. 1 Тим 6:17-
19) или ядене на храната, принесена в жертва на идоли ( 1 Коринтяни 
10:23-29 ср. Деяния 15:29; Откр. 2:14, 20). Ако някое от тези предложения 
предизвика емоционална реакция от ваша страна, може да се запитате 
защо. 

Сериозната егзегетика може да ни помогне да видим, че съществува по-
голямо единство, отколкото ни се струва в момента. Например, по въпроса 
на храната, принасяна в жертва на идоли, може да бъде представена силна 
егзегетична позиция, че дума в Деяния и Откровение означава отиване в 
храмовете, за да се яде такава храна. В този случай отношението ще е 
сходно на Павловото изразено в 1 Коринтяни 10:14-22. Въпреки това, 
именно защото тези въпроси изглежда са повече културни отколкото 
морални, човек не трябва да се смущава поради липсата на 
последователност. По подобен начин човек не трябва да използва 
егзегетиката единствено като средство за намиране на единство, дори с 
цената на здравия разум или на простото значение на текста.  

4. Важно е да бъдем в състояние да правим разлика в самия Нов Завет 
между принцип и специфично приложение. Възможно е новозаветен автор 
да подкрепя относително приложение с абсолютен принцип и правейки 
това да не превръща приложението в абсолют. Така, например, в 1 
Коринтяни 11:2-16 Павел се позовава на божествения порядък на 
творението (ст. 3) и изразява принципа, че човек не трябва да прави нищо, 
което да отвлича вниманието от славата на Бога (особено чрез нарушаване 
на нещо прието), когато общността се покланя (ст. 7, 10). Конкретното 
приложение, обаче, изглежда е относително, тъй като Павел многократно 
се позовава на "обичая" или "природата" (ст. 6, 13-14, 16). 

Това ни кара да приемем за легитимно човек да се запита: “Дали това 
щеше да е проблем за нас ако новозаветните документи не казваха нищо 
по въпроса“? В западните култури ако жена не си покрие главата (особено 
косата) с воал с пълна дължина това вероятно няма да създаде абсолютно 
никакви затруднения. В действителност, ако тя трябва буквално да се 
подчини на текста чрез това, в повечето американски църкви, тя почти 
сигурно ще злоупотреби с "духа" на текста. Но ако се замислим, можем да 
си представим някои видове облекло - както мъжко, така и женско – които 
ще бъдат толкова не на място, че да смутят поклонението по същия начин. 

5. Важно е също, доколкото сме в състояние внимателно да направим това, 
да определим културните възможности за новозаветният писател. 



Степента, до която един новозаветен писател се съгласява с културна 
ситуация, в която има само една възможност, увеличава възможността за 
културна относителност на такава позиция. Така например, 
хомосексуализма е едновременно утвърждаван и осъждан от писатели в 
древността, но Новия Завет заема твърда позиция срещу него. От друга 
страна, отношението към робството, като система или към статута и ролята 
на жените са в общи линии единствената възможност - никой не е отричал 

робството като зло, а жените са били считани за по-нисши в сравнение с 
мъжете. Новозаветните писатели също не отричат робството като зло, но, 
от друга страна, като цяло отиват доста по-напред от подържаното от 
съвременниците им отношение към жените. Но и в двата случая, до 
степента, в която отразяват преобладаващите културни нагласи по тези 
въпроси, те отразяват единствената културна опция в света около тях.  

6. Човек трябва да бъде нащрек за възможни културни различия между 
първи и двадесети век, които понякога не са очевидни. Например, за да се 
определи ролята на жените в църквата в двадесети век, трябва да се вземе 
предвид, че през първи век те са имали малко възможности за образование, 
докато образованието е очаквана норма в нашето общество. Това може да 
повлияе на разбирането ни за текстове като 1 Тимотей 2:9-15. По същия 
начин, демокрацията е коренно различно нещо от властта, за която говори 
Павел в Римляни 13:1-7. При демокрацията се очаква лошите закони 
трябва да бъдат променени и лошите управници - сменени. Това трябва да 
повлияе на начина, по който представя Римляни 13 в Америка през 
двадесети век. 

7. Последно, човек трябва да упражнява и християнска любов по тези 
въпроси. Християните трябва да признаят трудностите, да не прекъсват 
общението си един с друг, да се стремят чрез опит да определят някои 
принципи и накрая да имат любов към и готовност да поискат прошка от 
тези, с които са на различно мнение. 

Преди да завършим дискусията, вероятно ще е полезно да видим как тези 
насоки се прилагат към два настоящи въпроса: служението на жените и 
хомосексуализма – особено понеже някои от аргументите, които подържат 
служението на жените се използват и в подкрепа на хомосексуализма, като 
валидна християнска алтернатива. 

Въпросът за ролята на жените в църквата като учители или публични 
говорители на Словото се фокусира най-вече върху два текста: 1 
Коринтяни 14:34-35 и 1 Тимотей 2:11-12. И в двата случая се изисква 
"мълчание" и "подчинение" - въпреки че в нито един от случаите 
подчинението не е непременно към техните съпрузи – а в 1 Тимотей 2 не 
им е разрешено да поучават или да "владеят” над мъжа. Пълното 



съобразяване с този текст през двадесети век изглежда би отстранило 
жените не само от проповядване и преподаване в местната църква, но би 
им попречило да пишат книги по библейски теми, които мъжете могат да 
четат, да преподават Библията или свързани с нея теми (включително 
религиозно образование) в християнски колежи или библейски институти, 
когато имат мъже в класа си, както и да обучават мъже в мисионерски 
ситуации. Но онези, които застават срещу поучението на жените в 
съвременната църква рядко достигат до такова тълкуване. И те почти 
винаги представят въпроса за облеклото в предходния стих (1 Тим. 2:9) 
като културно относителен. 

От друга страна, твърдението че 1 Тимотей 2:11-12 е културно относителен 
може да бъде подкрепено на първо място от егзегетиката на всичките три 
Пастирски послания. Някои жени са създавали проблеми в Ефеската 
църква (1 Тим 5:11-15;. 2 Тим 3:6-9) и изглежда са играли голяма роля за 
успеха на лъжеучителите. Тъй като на други места в Новия Зает има 
случаи, в които  жените поучават (Деяния 18:26) и пророкуват (Деяния 
21:09; 1 Коринтяни 11:05), то като цяло изглежда, че 1 Тимотей 2:11-12 
говори за местен проблем. Във всеки случай, горепосочените указания 
подкрепят възможността забраната в 1 Тимотей 2:11-12 да е културно 
относителна. 

Въпросът за хомосексуализма, обаче, е значително по-различен. В този 
случай насоките стоят срещу културната относителност. Цялата Библия 
последователно определя хомосексуалната активност като неморална. 

През последните години някои хора твърдят, че хомосексуализма, срещу 
който говори Новият Завет, е свързан с хора, които злоупотребяват с други 
и че частният моногамен хомосексуализъм между възрастни в доброволни 
отношения е различен въпрос. Те твърдят, че на егзегетична основа не 
може да бъде доказано, че такъв хомосексуализъм е забранен. Също така 
се твърди, че това са културни възможности от двадесети век, които не са 
съществували през първи век. Така, те биха казали, че някои от нашите 
указания (например, 5, 6) отварят възможността, новозаветните забрани 
срещу хомосексуализма също да са културно обусловени както и че някои 
от насоките, не са верни или не са от значение. 

Проблемът с този аргумент, обаче е, че той не издържа егзегетично или 
исторически. Хомосексуализма, който Павел визира в Римляни 1:24-28 
очевидно не е от тип "злоупотреба", той е доброволен както за мъжете така 
и за жените. Освен това, думата хомосексуалист, използвана от Павел в 1 
Коринтяни 6:9 буквално означава генитален хомосексуализъм между 
мъже. Тъй като Библията последователно свидетелства срещу 
хомосексуализма и неизменно го споменава в морален контекст и тъй като 



просто не е доказано, че днес хомосексуалните възможности се различават 
от тези през първи век, изглежда няма валидни основания това да бъде 
разглеждано като културно относителен въпрос. 

Проблемът на целевото богословие 

В последната глава отбелязахме, че голяма част от богословието в 
посланията е ориентирано към конкретна задача и следователно не е 
представено систематично. От това обаче не следва, че не е възможно 
систематично да представим богословие, което да е или изразено, или 
извлечено от посланията. Напротив, това е една от задължителните задачи 
за изучаващите Библията. Човек трябва постоянно да формира и 
"реформира" своето библейско  богословие въз основа на добра егзегетика. 
Ние с готовност признаваме, че богословието на даден писател се открива 
в презумпциите и нещата, които той приема за даденост не по-малко 
отколкото в преките му изявления. 

Всичко, което искаме да направим тук, е да предложим няколко 
разностранни предупреждения относно подхода към богословската задача 

- предупреждения, които са пряко свързани със ситуационния характер на 
посланията. 

1. Поради случайния характер на посланията, понякога трябва да се 
задоволим с някои непълноти богословското си разбиране. Например, за да 
покаже на коринтяните колко абсурдно е двама братя да се съдят пред 
езически съд, Павел казва, че един ден християните ще съдят и света, и 
ангели (1 Кор. 6:2-3). Но текстовете не казват нищо повече от това. Така 
ние можем да приемем като част от християнската есхатология (нашето 
разбиране за последното време), че християните ще съдят при 
пришествието на Господа. Но ние просто не знаем какво точно означава 
това или как ще протече. Всичко отвъд самото твърдение е единствено 

спекулация. 

По същия начин, в 1 Коринтяни 10:16-17, Павел твърди, изхождайки от 
естеството на самото участие на коринтяните в Господната трапеза, че те 
не могат едновременно да участват в пиршествата в идолските храмове. 
Това, което Павел казва за участието изглежда наистина отива отвъд 
богословието на Господната вечеря, което откриваме в по-голямата част от 
евангелското протестантство. Тук това не е само възпоменание, но реално 
участие в самият Господ. От други новозаветни текстове можем да 
твърдим по-нататък, че участието се осъществява чрез Духа и ползите от 
него идват чрез вяра. Но дори и тук излизаме извън непосредствените 
текстове, за да изразим по един богословски начин разбирането на Павел и 
мнозина не биха се съгласили с избора ни на допълнителни текстове. Това, 



което искаме да кажем е, че просто не ни е казано какво е точното естество 
на това участие, нито как идват ползите за вярващия. Всички ние искаме да 
знаем, но знанието ни е  несъвършено именно поради случайния характер 
на думите. Всичко отвъд това, което самите текстове разкриват не може да 
има същото библейско или херменевтично значение, както това, което 
може да се каже въз основа на солидна егзегетика. Затова ние просто 
твърдим, че в Писанието Бог ни е дал всичко, от което се нуждаем, но не 
непременно всичко, което искаме. 

2. Понякога нашите богословски проблеми с посланията произтичат от 
факта, че ние задаваме нашите въпроси на текстове, които поради 
ситуационния си характер, отговарят само на собствените си въпроси. 
Когато искаме от тях да говорят директно по въпросите за аборта, 

повторния брак, или за кръщението на деца, ние искаме от тях да 
отговорят на въпроси от по-късни времена. Понякога те наистина може да 
отговорят, но често няма да е така, защото въпросът не е стоял тогава. 

Ясен пример за това откриваме в самия Нов Завет. На въпрос свързан с 
развода Павел казва, "не аз, но Господ" (1 Кор. 7:10), което означава, че 
Сам Исус е говорил по този въпрос. Но по въпроса, повдигнат в гръцка 
среда, дали вярващият трябва да се разведе с езическият си партньор, Исус 
очевидно не е имал повод да говори. Просто проблемът е извън Неговата 
еврейска култура. Павел обаче е трябвало да говори за този проблем, така 
че той каза: "Аз, не Господ" (ст. 12). Разбира се, един от проблемите е, че 
ние не притежаваме нито апостолския авторитет на Павел нито неговото 
вдъхновение. Поради това единственият начин, по който можем да 
говорим по такива въпроси е въз основа на цялото библейско богословие, 
което включва нашето разбиране за сътворението, грехопадението, 
изкуплението и свършека. Това означава, че трябва да се опитаме да 
приложим библейския мироглед към проблема. Но не трябва да 

използваме текстове-доказателства, когато не съществуват текстове, които 
говорят директно по въпроса! 

Това са някои от херменевтичните ни предложения за четене и тълкуване 
на посланията. Непосредствената ни цел е да постигнем по-голяма точност 
и последователност. Нашата крайна цел обаче е всички ние да бъдем 

подтикнати към по-пълно подчинение на това, което чуваме и разбираме. 

 

 

Глава 5 



СТАРОЗАВЕТНИТЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ: ПРАВИЛНАТА ИМ 
УПОТРЕБА  

Библията съдържа повече "повествования" от всеки друг вид литература. 
Над 40 процента от Стария Завет е истории. Тъй като Старият Завет 
съставлява три четвърти от цялата на Библията, не е изненадващо, че най-
често срещаният тип литература в цялата Библия е повествованието. 

Следните книги от Стария Завет са до голяма степен или изцяло съставен 
от повествователен материал: Битие, Исус Навин, Съдии, Рут, 1-4 Царе, 1-2 

Летописи, Ездра, Неемия, Данаил, Йона и Агей. Освен това, Изход, Числа, 
Еремия, Езекиил, Исая и Йов също съдържат значителен повествователен 

материал. В Новия Завет големи части на четирите евангелия и почти 
цялата книга Деяния също са повествования. 

Ние вярваме, че Светият Дух е знаел какво прави, когато е вдъхновил 
такава голяма част от Библията под формата на повествование. Смятаме за 
очевидно, че този вид литература служи добре за целта на Божието 

себеразкриване. Тази глава се стреми да отговори на въпроса как това 
постига целите Му и как да използваме добре и правилно тази литература 
служейки на Бога. 

Естеството на повествованията 

Какво са повествованията 

Повествованията са истории. Въпреки че от време на време използваме 
думата история, за да ги опишем, ние предпочитаме думите разказ или 
повествование, защото думата история може да означава и нещо, което е 
измислено, като  "история преди лягане" или "убедителна история". 

Историята също така обикновено е разбирана като един единствен разказ с 
единен набор от персонажи и единична схема. Библията, от друга страна, 
съдържа това, което често е наричано Божията История - разказ, който е 
напълно верен, който е от решаващо значение и често е сложен. Това е 
величествена история, по-велика от най-епичните истории, с по-богата 
фабула, по-значими образи и описания отколкото разказваните от хората 

истории някога биха могли да бъдат. Затова за частите на тази велика 
божествена история, които са под формата на разкази, терминът 
повествование е за предпочитане при техническата употреба, тъй като е 
по-обективен и натоварен с по-малко предубеждения. 

Библейските повествования ни разказват неща, които са се случили - но не 
произволни неща. Тяхната цел е да покажат как Бог действа в Своето 
творение и сред Своя народ. Повествованията Го прославят, помагат ни да 
Го разберем и оценим, и чертаят пред нас картина на Неговата грижа и 



закрила. В същото време, те илюстрират и множество други, важни за 
нашия живот, уроци. 

Всички повествования имат сюжет и герои (независимо дали божествени, 
човешки, животински, растителни или каквито и да е). Старозаветните 
повествования, обаче, имат сюжети, които са част от един специален 
всеобхватен сюжет и специален набор от герои, най-специалният от които 
е самият Бог. 

Трите нива на повествованията 

Докато четете и изучавате старозаветните повествования ще ви бъде 
полезно да знаете, че историята бива разказвана на три нива. Най-горното 
ниво е това на цялостния вселенски план на Бога, изпълняван в Неговото 
творение. Ключовите аспекти на сюжета на това най-високо ниво са 
сътворението, грехопадението на човечеството, силата и всеобхватността 
на греха, необходимостта от изкупление, въплъщението и жертвата на 
Христос. Това най-високо ниво често се нарича "история на изкуплението" 
или "изкупителна история". 

Ключовите аспекти на средното ниво се фокусират върху Израел: призива 
на Авраам, създаването на Авраамовото потомство чрез патриарсите, 
поробването на Израел в Египет, Божието избавление от робството и 
завладяването на обещаната земя на Ханаан, честите грехове и 
нарастващата невярност на Израел, Божията търпелива закрила и 
призивите Му към тях, пълното унищожаване на северен Израел, а след 
това и на Юда и възстановяването на светия народ след плена. 

След  това имаме най-ниското ниво. Тук се откриват стотици отделни 

разкази, които формират другите две нива: разказът как братята на Йосиф 
го продават на кервана арабски търговци, отиващи в Египет, разказът за 
съмнението на Гедеон в Бога и как той Го изпитва чрез руното, разказът за 
прелюбодейството на Давид с Витсавее и др. 

Внимателно отбележете следното: всеки отделен старозаветен разказ (най-

ниското ниво) представлява поне една част от по-големия разказ за 
историята на Израел в света (средното ниво), което от своя страна е част от 
големия разказ на Божието творение и неговото изкупление (най-горното 
ниво). Този последен разказ чрез Новия Завет отива отвъд Стария. Няма да 
отдадем дължимото на всеки отделен разказ, ако не разпознаем неговата 
роля за другите две нива. Понякога един разказ се състои от набор по-

кратки истории. Тези истории могат да бъдат назовани "съставни разкази". 
За практическите ни цели, това което казваме за трите нива на разказите не 
се влияе от признанието, че съществуват съставни разкази в цялата Библия. 



Надяваме се, че осъзнаването на тази йерархия на повествованията ще ви 
помогне да бъдете по-добри християни чрез прилагането на старозаветните 
разкази в собствения ви живот и във вашето служение към другите. Когато 
Исус учи, че Писанията "...свидетелстват за Мен" (Йоан 5:27-29), Той 
очевидно не говори за всеки кратък индивидуален пасаж на Стария Завет. 

Тези отделни пасажи, включително и повествованията, които са месиански 
или по друг начин идентифицирани в Новия Завет като типологични за 
Христос (срв. 1 Кор. 10:4) са важна част от Стария Завет, но те 
представляват само малка част от цялостното му откровение. Исус обаче 

говори за върховното, най-високото ниво на повествованието, в което 
Неговото изкупление е централното действие и подчиняването на цялото 
творение на Него е кулминацията на сюжета. Така Той учи, че Писанията, 
в своята цялост, свидетелстват за Него и се фокусират върху Неговото 
любящо господство. 

Следователно имаме отделни повествования (понякога съставни по своя 
характер), които са в рамките на по-голямо повествование, което е в 
рамките на цялостното повествование. Някои от съставните повествования 
са формирани от голям брой отделни, по-кратки повествования. Това е 
типично за всички сюжети, които имат подсюжети и затова не е 
изненадващо. В Новия Завет имаме отделни повествования (Лука- Деяния), 
в рамките на голямото повествование за цялостната Божия история 

описана в Библията. В Стария Завет нещата са подобни. Например, 
големият съставен разказ, който ние наричаме "повествованието на Йосиф" 
(Бит. 37-50) съдържа множество отделни, по-кратки разкази за Йосиф, като 
разказът за първите му сънища (Бит. 37:5-11), разказът за неговото 
издигане и падение като роб на Петефрий (Битие 39), разказът за 
погребението на Яков в Ханаан (Бит. 50:1-14) и т.н. Но всички те са част от 
големия, цялостен разказ на Библията. 

Няма нищо лошо в изучаването на всеки отделен разказ сам за себе си. 
Всъщност, това е силно препоръчително. Но за да придобием цялостно 
разбиране трябва видим отделният разказ в рамките на неговия по-голям 
контекст. 

Какво НЕ са повествованията 

1. Старозаветните повествования не са просто истории за хора живели в 
старозаветните времена. Те са първо и преди всичко разкази за това, което 
Бог е направил за и чрез тези хора. За разлика от човешките разкази, 
Библията е съставена най-вече от божествени разкази. Бог е главният герой 
на историята - ако тя е в Библията. Всички герои, събития, развитието, 
сюжетът и кулминацията на историята са налице, но зад всички тях, Бог е 



"главното действащо лице" или истинският главен герой във всички 
разкази. 

2. Старозаветните повествования не са алегории или истории, изпълнени 
със скрити значения. Възможно е обаче някои аспекти от разказите да не 
са лесни за разбиране. Начините, по които Бог работи в историята и 
начините, по които Той влияе върху човешките действия и изпълнява 
Своята воля чрез човешки същества (понякога противно на желанието на 
хората - виж Бит. 50:20) не винаги са разбираеми за нас. Често не ни е 
казано всичко, което Бог е направил в дадена ситуация и което е накарало 
нещата да се случат по начина описан в Стария Завет. И дори когато ни се 
казва какво е направил, не винаги ни се казва как или защо Бог го е 
направил. 

С други думи, повествованията не отговарят на всички наши въпроси по 

даден проблем. Те са ограничени до своя фокус и ни дават само една част 
от цялостната картина на това, което Бог прави в историята. Трябва да се 
научим да бъдем доволни от това ограничено разбиране и да сдържаме 
любопитството си по много въпроси, иначе накрая ще се окаже, че се 
опитваме да четем между редовете толкова много, че в крайна сметка 
прочитаме в историята неща, които не са там и създаваме алегории от това, 
което всъщност са исторически разкази. С повествованията може да се 
злоупотребява подобно на притчите на Исус (виж глава 8). 

Когато хората обясняват свръхестествените събития в библейските 
повествования с неща като намеса на неидентифицирани летящи обекти, 
машини на времето идващи от бъдещето или виждат древни, тайни, научни 
открития, вече изгубени за човешкото познание ние вмъкваме неща в 
историите. Вярно е, че самата Библия не казва как Бог е извършил по-

голямата част от Своите чудесата. Но неутолимото любопитство и желание 
да се разбере това, което Библията не ни казва, т.е., как точно тези неща са 
се случили, може да накара някои хора да приемат абсурдни и пресилени 
обяснения. Очарованието и благоговението пред псевдонауката ги кара да 
дават псевдонаучни обяснения за чудотворните събития от Писанието. Бог 
просто не ни е казал в Библията как е направил всичко, което е направил. 
Жаждата да разберем процеса може да доведе до толкова невероятни и 
несъвместими с библейските разкази обяснения, че те всъщност изобщо не 
са обяснения. 

3. Старозаветните разкази не винаги ни учат директно. Те подчертават 

природата на Бога и откровението Му по начин, който законовите или 
доктринални части от Библията никога не биха могли да постигнат, 

позволявайки ни да изживеем събитията и преживяванията, а не просто да 
научим за въпросите свързани с тези събития и преживявания. 



Съвременните клишета като: „Не го хвърляй, преди да си го опитал” или 
"За да разбереш нещо трябва да го преживееш," не винаги са точни. Но те 
наистина съдържат зрънце истина: понякога разбираме по-добре и 
поведението ни е повлияно по-трайно като резултат от това, че сме 
въвлечени в нещо. Докато следваме отблизо действието на старозаветните 
повествования, ние естествено се превръщаме в участници - както се 
случва и когато четем всяка друга история, без значение колко различни от 
нас са участниците в нея и техните обстоятелства. По този начин разказите 
ни дават един вид „недиректно” познание за работата на Бога в Неговия 
свят. Въпреки че това знание е вторично, а не първично, то все пак е 
истинско знание, което може да е от полза при формиране на нашето 
поведение. 

Ако сме християни, Старият Завет е нашата духовна история. Обещанията 
и призванието от Бога към Израел са исторически обещания и призив (Гал. 
3:29). По най-добрият, най-полезен и практичен начин, Бог ни позволява да 
следваме събитията, които Той е предизвикал в онези отминали времена, 
вдъхновявайки мъже и жени да ги запишат по начина, по който Той е 
искал да бъдат записани. 

Въпреки че не е задължително старозаветните разкази да ни учат директно, 
те често илюстрират това, което на други места се поучава пряко и 
категорично. Това представлява имплицитен (който се подразбира- б.пр.) 
вид учение, което действа заедно със съответните експлицитни 
(категорични, ясно заявени – б.пр.) учения на Писанието и е много 
ефективно за генериране на този вид опитно познание, което Светият Дух 
може да използва за голяма полза. Например, в разказа за 
прелюбодейството на Давид с Витсавее (2 Царе 11) няма да намерим думи 

като "Прелюбодействайки по този начин Давид съгреши." Очаква се да 
знаем, че прелюбодейството е нещо грешно, защото Библията изрично учи 
на това по-рано (Изх. 20:14). Разказът илюстрира вредите за личния живот 
на цар Давид и за способността му да управлява. Разказът не учи 
систематично за прелюбодеянието и не може да се използва като 
единствена основа за такова поучение. Но като илюстрация на резултата от 

прелюбодейството в един конкретен случай той предава едно силно 
послание, което може да се запечата в съзнанието на внимателния читател 
по начин, който директното категорично учение не може да постигне. 

4. Не е задължително всеки отделен разказ или епизод в разказа да носи 
поука сам по себе си. Разказите не могат да се тълкуват атомистично, като 
че ли всяко изявление, всяко събитие, всяко описание има, независимо от 
останалите, специално послание за читателя. В действителност, дори и в 
сравнително дълги разкази, всички съставни части на разказа могат да 



работят заедно, за да внушат на читателя само едно основно послание. 
Налице е обща тенденция или движение на разказа, един вид цялостна 
структура, която определя смисъла - обикновено едно-единствено 
послание. 

По този начин, повествованията приличат на притчите (виж глава 8) по 
това, че цялата единица, а не отделните части, носи посланието. Силата, 
ефектът, въздействието, убедителността - всички те идват от цялата 
поредица свързани събития. Множество отделни елементи се комбинират, 
за да оформят разказа и да предадат Божието откровение чрез него. Ако се 
опитваме да открием специално значение за всяка част или събитие в 
повествованието това няма да работи. Повествованието трябва да бъде 
оценяван като едно цяло, а не атомистично. 

Принципи за тълкуване на повествованията 

За да илюстрираме разгледаните по-горе идеи, ние избрахме два сложни 
старозаветни повествования, които да анализираме в тази глава. Преди 
това обаче, предлагаме следните десет принципа, които могат да ви 
помогнат да избегнете очевидни грешки в тълкуването , докато правите 
егзегетика на тези и други истории. 

1. Старозаветните повествования обикновено не ни учат пряко на 
доктрина. 

2. Старозаветните повествования обикновено илюстрират доктрина или 
доктрини изложени изрично на друго място. 

3. Повествованията записват какво се е случило - не непременно това, 
което е трябвало да се случи или какво трябва да се случва всеки път. 
Следователно, не всеки разказ съдържа в себе си ясно разпознаваема 
морална поука. 

4. Това, което правят хората в повествованията, не е непременно добър 
пример за нас. Често е точно обратното. 

5. Повечето от героите в старозаветните повествования далеч не са 
идеални. Същото важи и за техните действия. 

6. В края на разказа не винаги ни се казва дали това, което се е случило е 
добро или лошо. От нас се очаква сами да сме в състояние да преценим 
това въз основа на онова, което Бог ни е научил, пряко и категорично , на 
друго място в Писанието. 



7. Всички повествования са избирателни и непълни. Не всички уместни 
детайли са показани винаги (срв. Йоан 21:25). Това, което съдържа 
повествованието, е всичко, което вдъхновеният автор, е счел, че е важно за 
нас да знаем. 

8. Повествованията не са написани, за да отговорят на всички наши 
богословски въпроси. Те имат конкретни, специфични, ограничени цели и 
се занимават с конкретни въпроси, оставяйки останалите въпроси да бъдат 
разгледани на друго място, по други начини. 

9. Повествованията може да поучават или експлицитно (казвайки ясно 
нещо), или имплицитно (нещо се подразбира, без всъщност да се заявява). 

10. В крайна сметка, Бог е героят на всички библейски повествования. 

Примери за тълкуване на повествования  

Разказът за Йосиф 

Големият блок повествователен материал, който ние наричаме "Разказът за 
Йосиф" заема глави 37 и 39-50 от книгата Битие. Прочетете тези глави и 
ще видите, че Иосиф е централната човешка фигура в почти всеки момент. 

Той несъмнено доминира историята. 

Четем за доста високомерното, критично поведение на Йосиф (Глава 37),  
може би отчасти произлизащо от фаворизирането от баща му (37:3). 
Желанието на Йосиф да разказва арогантни сънища за своето 
превъзходство не помага на положението му в семейството (37:10, 11). 
Братята му го продават в робство и лъжат баща си, Яков, че Йосиф е 
мъртъв. Продаден като роб в Египет, Йосиф става успешен администратор 
на Петефрий (глава 39). Защо? Поради вродените си административни 
умения? Едва ли. Библията много ясно идентифицира причината: "Господ 
беше с Иосифа. . . . Господ беше с него. . . Господ правеше да успява 
всичко, което той вършеше. . . . Господ благослови дома на египтянина 
заради Йосиф; благословението на Господа беше върху всичко, което 
имаше" (Битие 39:2-5). Каквито и да са били управленските умения на 
Йосиф, ясно е, че те са играли второстепенна роля в сравнение с намесата 
на Бог в живота му. Несправедливо хвърлен в затвора, Йосиф се издига до 
затворник надзирател. Защо? Библията отново не оставя никакво 
съмнение: "Господ беше с Иосифа и му показа вярност и му даде 
благоволение" (39:21; ср. ст. 23). 

Вдъхновеният разказвач не оставя място за съмнение относно това кой е 
героят на историята или каква е поуката от тази история. Бог е героят. А 



поуката е, че Бог е бил с Иосиф. Ако търсите поука в разказа за Йосиф и се 
опитвате да намерите друг герой освен Бог, кой би могъл да бъде той? 
Яков, който показва предпочитания сред собствените си деца? Петефрий 
или съпругата му - и двамата несправедливи към Йосиф? Неназованият 
египетски тъмничар? Самият Йосиф, самоуверен, егоцентричен млад мъж, 
който толкова лесно се забърква в неприятности? Ако изберете който и да 
е от тях, със сигурност ще изместите акцента на разказа, като по този 
начин ще отклоните вниманието от Божието суверенно водителство и 
управление на събитията. 

Какво е поуката от тази история? Ще повторите ли грешката на толкова 
много проповедници и учители да търсите житейски урок във всяка 
ситуация в живота на Йосиф? Ако е така бихте могли да заключите, че 
този разказ учи на следните неща: "Не разказвайте сънищата си на другите, 
за да не попаднете в голяма беда." "Дори робите могат да напреднат, ако 
обръщат внимание на административните си умения." "Ще се чувствате 
по-добре в затвора, ако натрупате някакъв бизнес опит, преди да бъдете 
арестуван" или "Чужденците израстват по-бързо във властта отколкото 
местните жители." 

С други думи, ако търсите нещо, което Йосиф беше или правеше, на което 
християните днес би трябвало да подражават, за да получат благословение 
- няма да намерите такова нещо в разказа. Той ви казва това, което Бог е 
направил с малко вероятен кандидат за успех. То не съдържа никакви 
правила за напредък в бизнеса или живота като цяло. Йосиф отива от лошо 
към по-лошо и е в затвора в продължение на много години, преди Бог (не 
Йосиф) да предизвика освобождаването му. 

Освобождаването на Йосиф от затвора, поради дадените му от Бога умения 
да тълкува сънища (Бит. 40-41), издигането му във властта и възможността 
да помогне на семейството си по време на глада (Битие 41-50), както и 
различните детайли на малките разкази, които изграждат разказа на Йосиф 
като цяло, всъщност не сочат към нещо, присъщо за Йосиф нито показват 
някакъв еталон в действията му. Напразно ще търсите друга поука освен 
тази, която самата Библия представя: "Бог беше с Йосиф." Целият процес 
на падането и издигането на Йосиф е Божие дело. Дори ненавистта на 
братята му е използвана в Божията стратегия. Йосиф от своя страна казва 
на братята си: "Нима съм аз вместо Бога? Вие наистина намислихте зло 
против мене; но Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да 
спаси живота на много люде, както и стана днес" (50:19-20). 

Цялата верига от събития и по-малки истории, които съставляват по-

голямата цялост на разказа на Йосиф, са част от още по-голям разказ: 
Божият план за Израел като народ и опазването на ханаанците, египтяните 



и други народи през това време на глад. Египет е мястото, където Бог 
изгради и умножи народа Си, подготвяйки го  за изхода и завоеванията, 
които Той - Бог - ще да използва, за да им даде Ханаанската земя, както бе 
обещал на Авраам. 

Начинът на живот на Йосиф, личните му качества или действия, не ни 
казват нищо, от което можем да извлечем общи морални принципи. Ако 
смятате, че сте открили такива, намирате това, което искате да намерите в 
текста, а не тълкувате самия текст. 

Самия Иосиф в крайна сметка разбира, че Бог е предизвикал всички 
събития поради по-голяма цел. В края на живота си той казва на братята 
си: "Аз съм на път да умра, но Бог ще ви посети и ще ви изведе от тая 
земя в земята, за която се е клел на Авраам, Исаак и Яков.” 

Фокусът е върху Бога. Той постига това, което желае. Използвайки 
невероятни инструменти, като Йосиф, семейството му и фараона, Бог 
запазва много хора и започва да създава за Себе Си специален народ. 
Именно това е мястото където откриваме поуката от тази история, 
фокусираща се върху Божиите благост и провидение, която ни кара да 
почитаме пътищата Му и да бъдем уверени в Неговата грижа. 

Разказът за Рут 

Книгата на Рут е кратка и самостоятелна, сюжетът  се следва лесно и не е 
трудно да се опознаят главните герои. Това я прави добър кандидат за 

илюстриране на научените по-горе принципи, със специален акцент на 
точка 9 (по-горе) от списъка. Чрез нея искаме да ви помогнем да видите, че 
учението на Светия Дух във повествованията може да бъде експлицитно 

(изрично) или имплицитно (подразбиращо се). Експлицитното учение е 
това което вдъхновеният разказвач всъщност казва ("Бог беше с Йосиф"). 
Имплицитното учение е това, което ясно присъства в историята, но не е 
заявено толкова директно. Трябва да го видите подразбиращо се в 
историята, а не просто да го прочетете направо от страницата.  

Да видим експлицитното поучение може да е сравнително лесно. Да 
разпознаем имплицитно поучавано обаче може да е трудно. Това изисква 
умения, упорита работа, внимание и съпътствано с молитва уважение към 
грижата на Светия Дух при вдъхновяването на текста. В края на краищата, 
целта ни е четейки да извлечем нещата от разказа, а не да ги вложим в 
него. 

Историята на Рут може да бъде обобщена по следния начин: Вдовицата 
Рут, която е моавка, емигрира от Моав във Витлеем със своята свекърва-



еврейка - Ноемин, която също е вдовица (Рут 1). Рут събира остатъците от 
зърно в нивата на Вооз, който се сприятелява с нея, след като е чул за 
нейната вяра и добротата й към Ноемин, която е негова роднина (Рут 2). 
По предложение на Ноемин, Рут показва на Вооз, че го обича и се надява, 
че той ще пожелае да се ожени за нея (Рут 3). Вооз предприема 
необходимите законови стъпки, за да се ожени за Рут и да запази правата 
на семейството върху собствеността на покойния ѝ съпруг Маалон. 
Раждането на първия син на Рут и Вооз, Овид, е голяма утеха за Ноемин. В 
крайна сметка, внукът на Овид се оказа бъдещият цар Давид (Рут 4).  

Ако не сте запознати с разказа за Рут ви предлагаме да прочетете цялата 
книга най-малко два пъти. След това се върнете и да обърнете особено 
внимание на следните имплицитни точки, които разказът представя. 

1. Разказът ни казва, че Рут се обръща към вярата в Господ-Богът на 
Израел. Той прави това като ни дава думите на Рут към Ноемин: "Твоите 
люде ще бъдат мои люде и твоят Бог мой Бог " (1:17), вместо да ни каже, 
"Рут стана прозелитка." От нас се очаква да бъдем в състояние да 
разпознаем, че понеже приема Господ за свой Бог, тя е повярвала в Него. 
Разказът имплицитно потвърждава и че обръщането на Рут е истинско, а не 
само на думи, чрез репликата: "Така да ми направи Господ, да! и повече да 
притури, ако..."(1:17). Тези думи ясно предполагат, макар да не го 
посочват изрично, че моавката Рут, която някога се е покланяла на 
моавските богове, сега вярва и живее според стандартите на Яхве, Господ, 
Богът на Израел. Няма съмнение, че разказът ни казва, че Рут се обръща 
към вяра в истинския Бог, въпреки че това никъде не е изрично посочено.  

2. Разказът ни казва имплицитно, че Вооз е праведен евреин, които спазва 
Мойсеевия закон, макар много други евреи да не го правят. Къде се казва 
това? Разгледайте внимателно 2:3-13, 22; 3:10-12 и 4:9-10. Тези части от 
разказа показват ясно, че Вооз, според речта си, възприема себе си като 
верен на Господ и приемащ Негово ръководство, че спазва закона за 
оставяне на разпиляното (пабиръка) при жетва, даден в Левит 19:9-10 (Рут 
отговаря и на двете категории от закона - тя е бедна и чужденка), че спазва 
закона за откупуване, даден в Левит 25:23-24 и че не всички израилтяни са 
били толкова лоялни към закона – всъщност е било опасно, да се събира 
жито от нивата на хора, които не се подчиняват на закона за пабиръка 
(2:22). 

Отново, голяма част от важната информация в разказа се получава 

имплицитно. Тя е ценна за нас и ни помага да следваме и да тълкуваме 
повествованието. Това обаче е информация, която не е ни е дадена 

експлицитно. 



3. Разказът ни казва имплицитно, че тази история е част от предисторията 
за родословието на цар Давид – и следователно в по-широк план на Исус 
Христос. Вижте 4:17-21. Както краткото родословие в стих 17 така и по-

пълното родословие в стихове 18-21 завършват с името на Давид. Този 
Давид очевидно е фокусът, крайната точка, на тази част от разказа. От 
няколко други родословни списъци в Библията ние знаем, че това е цар 
Давид, първият велик цар на Израил. Ние също така знаем от 
новозаветните родословия, че Исус, по човешки казано, е потомък на 
Давид. Тогава, Рут е прабаба на Давид и прародител на Исус! Това е важна 
част от поучението на целия разказ. Това е история, не само за Рут и Вооз 
и за верността им към Господа, но също така и за мястото им в историята 
на Израел. Макар самите те да не знаят това, те са били хора, които Господ 
ще използва за раждането на Давид и на "сина на Давид", Исус. 

4. Разказът ни казва имплицитно, че през периода на съдиите Витлеем е 
изключителен град, поради верността на своите гражданите. Да се открие 
тази имплицитна идея в повествованието не е лесно и не става 
автоматично. Изисква се да четем внимателно целия разказ, обръщайки 
специално внимание на думите и действията на всички участници в 
разказа. Също така се изисква познание за положението в другите части на 
Израел в онези дни, за да видим техния контраст с  Витлеем. Тези знания 
зависят от познаването на основните събития и теми от книгата Съдии, тъй 
като разказвачът пряко свързана Рут с този времеви период от (1:1). Ако те 
чели Съдии внимателно, сигурно сте забелязали, че периодът на съдиите 
(около 1240-1030 г. пр. Хр.) като цяло е белязан от практики, като широко 
разпространено идолопоклонство, синкретизъм (смесване на черти от 
езическите религии с тези на истинската вяра на Израел), социална 
несправедливост, социални вълнения, междуплеменни вражди, сексуална 
неморалност и други показатели на невярност. Картината, представена в 
книгата на съдиите не е щастлива, въпреки че има отделни случаи, когато 
Бог, в Своята милост, помага на Израел, или на племена в Израел, въпреки 
общата картина на бунт срещу Него. 

Какво в Рут ни казва, че Витлеем е изключение от общата картина на 
невярност? Практически всичко с изключение на 2:22, което означава, че 
не всички витлеемци пазят законите за пабиръка, както би трябвало да 
правят. Иначе, картината е забележително последователна. Думите на 
самите герои показват колко съзнателно хората на този град изявяват 
своята преданост към Господа. 

Не забравяйте, че всички герои, споменати в разказа, с изключение на Рут 
и другата снаха, Орфа, са граждани на Витлеем. Помислете за Ноемин: без 
значение дали преминава през голяма скръб (1:8-9, 13, 20-21) или е 



щастлива (1:6; 2:19-20) тя разпознава и се подчинява на волята на Господ. 
Освен това, Вооз последователно се показва чрез думите си, като 
поклонник и последовател на Господа (2:11-12; 3:10, 13), а действията му 

потвърждават неговите думи. 

Дори начинът, по който хората се поздравяват един друг, показва голяма 
съзнателна преданост към Господа (2:4). По същия начин, старейшините 
на града в своите благословения за семейството и неговото потомство 
(4:11-12) и жените от града в благославянето на Ноемин (4:14), показват 

своята вяра. Тяхното приемане на повярвалата моавка Рут е допълнително 
имплицитно свидетелство за вярата им. 

Накрая, вдъхновеният разказвач приписва значими събития на Господа 
(1:6, 4:13) - макар че ние няма как да знаем със сигурност, дали разказвачът 
е витлеемец или не, а това не би било изненадващо, понеже той се 
разграничава от общата невярност на времето. 

Идеята е, че човек не може да чете внимателно разказа (сравнявайки го със 
Съдиите) и да не види отново и отново колко изключителен е Витлеем! 
Разказът никъде не казва директно: "Витлеем е бил забележителен град 
поради своето благочестие по онова време". Но именно това е, което 
разказът ни казва - по начини, толкова силни и убедителни, колкото 
директните думи едва ли някога могат да бъдат. 

Надяваме се, че тези примери показват, че е необходимо да бъдем особено 
внимателни към детайлите и към цялостното движение на разказа и 
неговия контекст, ако искаме да извлечем пълният му смисъл. 
Имплицитното може да бъде също толкова значимо, колкото 
експлицитното. 

Внимание 

Имплицитно не означава тайно! Ще си създадете всевъзможни проблеми, 
ако се опитате да намерите в текста значения, които смятате, че Бог е 
"скрил" в повествованието. Това съвсем не е значението на имплицитно. 

Имплицитно означава, че посланието може да бъде разбрано от това, което 
се казва, въпреки че не е заявено с толкова много думи. Нашата задача не е 
да разкриваме неща, които не могат да бъдат разбрани от всички. Нашата 
задача е да забележим всичко, което разказът наистина казва - пряко и 
косвено, но никога мистично или лично. Ако не сме в състояние уверено да 
обясним на другите нещо, което се поучава имплицитно, така че те също 
да могат да го разберат и да схванат смисъла, твърде вероятно е да 
тълкуваме текста погрешно. Това, което Светият Дух е вдъхновил е от 



полза за всички вярващи. Разпознавайте и препредавайте това, което 
е  разпознаваемо в историята, не измисляйте нова история (2 Петрово 2:3)! 

Някои заключителни предупреждения 

Защо хората толкова често виждат в библейските повествования неща, 
които всъщност не са там? Защо четат в Библията собствените си идеи, 
вместо това, което Бог иска те да знаят? Съществуват три основни 
причини. Първо, те са отчаяни - отчаяни за информация, която ще им 
помогне, която ще бъде от лична значимост, която да приложат в 
собствената си ситуация. Второ, те са нетърпеливи. Те искат своите 
отговори сега, от тази книга, от тази глава. Трето, те погрешно очакват, 
че всичко в Библията се прилага директно като инструкция за техния 
собствен личен живот. Библията е велик ресурс. Тя съдържа всичко, от 
което един християнин наистина се нуждае, като Божии насоки за живота. 
Но тя не винаги съдържа така специфични и лични отговори, както някои 
хора биха искали и не съдържа цялата информация във всяка глава на 
всяка книга! Твърде нетърпеливи, за да намерят Божията воля от цялата 
Библия хората правят грешки като тълкуват неправилно отделните части 
на Писанията. 

За да избягваме тази тенденция, тук предлагаме осем от най-често 
срещаните грешки в тълкуването, които хората правят търсейки отговори в 

Библията. Макар всички да се отнасят за разказите, те не се ограничават 
само до тях. 

1. Алегоризиране. Вместо да се концентрират върху ясния смисъл, хората 
принизяват текста, карайки го да отразява друг смисъл, който не се намира 
в него. Има алегорични части от Писанието (например, Езекиил 23 или 
части от Откровение), но никое от алегоричните писания не е просто 
повествование. 

2. Деконтекстуализиране. Пренебрегвайки целия исторически и 
литературен контекст, а често и индивидуалния разказ, хората се 
концентрират само върху малки единици и по този начин пропускат 
тълкувателните насоки. Ако деконтекстуализираме достатъчно, можем да 
накараме почти всяка част от Писанията да казва това, което желаем да 
казва. 

3. Избирателност. Това е аналогично на деконтекстуализирането. То 
включва подбиране и отделяне само на конкретни думи и фрази, върху 
които да се концентрираме, без да обръща внимание на останалите и на 
цялостното движение на изучавания пасаж. Вместо да балансираме между 



частите и цялото, някои от частите, както и цялото, се пренебрегват 

напълно. 

4. Фалшиви комбинации. Този подход съчетава елементи от различни места 
в един пасаж и открива послание в съчетанието им, въпреки че текста не 
свързва пряко тези елементи. Един краен пример на тази твърде честа 
тълкувателна грешка би било заключението, че истинските врагове на 
човека са в църквата вместо извън нея, защото в Псалм 23 Давид казва, че 
той ще живее в Божия дом завинаги и че Бог му приготвя трапеза в 
присъствието на враговете му. (Враговете трябва да са в Божия дом, заедно 
с Давид, иначе той не може да бъде в тяхно присъствие.) 

5. Предефиниране. Когато простият смисъла на текста оставя хората 
хладни, без да предизвиква непосредствена духовна наслада или казва 
нещо, което те не искат да чуят, те често се изкушават да го предефинират, 

така че той да означава нещо друго. Например, те вземат думите на Исус: 
"Горко на вас, богатите... " и "Горко на вас, когато всички хора ви 
хвалят... " (Лука 6:24, 26) и ги предефинират от тяхното обикновено 
значение на "Горко на вас, които обичате парите толкова много, че сте се 
отказали от вярата си в Бога" и "Горко на вас, които сте станали атеисти, за 
да получавате евтини похвали от светските неверници." По този начин 

думите се предефинират като се стесняват достатъчно, за да престанат да 
бъдат заплаха за хората, които правят самото предефиниране. 

6. Неканоничен авторитет. Използвайки някакъв вид специален външен 
ключ към Писанията, обикновено набор от доктрини или книга,  която 
претендира, че разкрива иначе непознаваеми истини на Писанията, хората, 
смятат, че могат да отключат тайните на Библията. Култовете обикновено 
работят с неканоничен авторитет, третирайки Библията донякъде като 
серия от гатанки, изискващи специални знания, за да бъдат решени. 

7. Морализиране. Това е предположението, че от всички пасажи могат да 
бъдат извлечени принципи за живота. Морализиращият читател всъщност 
задава въпроса: "Каква е поуката от тази история?" в края на всеки отделен 
разказ. Един пример ще бъде: "Какво можем да научим за справянето с 
бедствия от това как израилтяните издържаха през годините когато бяха 
роби в Египет?" Заблудата на този подход е, че той пренебрегва факта, че 
повествованията са написани с цел да покажат развитието на историята на 
Божието изкупление, а не да илюстрират принципи. Те са исторически 
разкази, а не илюстративни разкази. 

8. Персонализиране. Това е известно и като индивидуализиране и означава 
Писанието да се чете така сякаш някои или всички негови части се отнасят 
за нас или нашата група по начин, по който не се отнасят за всички 



останали. Хората са склонни да бъдат егоцентрични, дори когато четат 
Библията. Когато голямата картина на Божията изкупителна история не ги 
задоволява, те могат да станат жертва на изкушението да търсят нещо, 
което ще задоволи техни лични нужди, глад или проблеми. Те могат да 
забравят, че всички части на Библията са предназначени за всички, а не 
само за тях. Пример за персонализиране би било "Историята за говорещото 
магаре на Валаам ми напомня, че аз говоря твърде много" или, "Историята 
за построяването на храма е Божият начин да ни каже, че трябва да 
изградим нова църковна сграда." 

Може би най-полезното предупреждение, което можем да ви дадем за 
четене и изучаване от повествованията е следното: Не бъдете читател на 
Библията от типа: „Видяла жабата, че подковават кон, вдигнала и тя 
крак5

.” Никой разказ на Библията не е написан специално за нас. Разказът 
за Йосиф е за Йосиф и по-специално как Бог е направил нещата чрез него  - 

той не е разказ директно за нас. Разказът за Рут прославя Божията закрила 
и благословение към Рут и витлеемците – не към нас. Ние винаги можем да 
научим много неща от тези разкази, както и от всички разкази на Библията, 
но никога не можем да приемем, че Бог очаква да направим точно същото 
нещо, както библейските герои са направили, или че ще ни се случат 
същите неща, които са се случили с тях. За по-нататъшно обсъждане на 
този въпрос, вижте глава 6. 

Библейските герои са понякога добри, понякога зли, понякога мъдри, а 
понякога глупави. Понякога те са наказани, понякога им се показва 
милост, понякога са заможни, а понякога са много бедни. Нашата задача е 
да се поучим от Божието слово в разказите за тях, а не да се опитваме да 
направим всичко, което е направено в Библията. Само защото някой в 
библейската история е направил нещо не означава, че имаме разрешението 
или задължението да го направим и ние. 

Това, което можем и трябва да направим, е това, което Бог всъщност ни 
призовава да правим в Писанието. Разказите са безценни за нас, защото 
много ярко демонстрират участието на Бог в света и илюстрират 

Неговите принципи и призив. По този начин те ни учат на много неща, но 
това, систематична лична етика не е сред тях. За тази област на живота, 
трябва да се обърнем към друго място в Писанието, към различните места, 
където личната етика наистина е представена категорично и директно. 
Трябва да гледаме на богатството и разнообразието на Писанието като на 
наш съюзник – като добре дошъл ресурс и никога като сложно бреме.  

                                                                 
5 Буквалният израз е „маймука вижда – маймука прави” и илюстрира сляпо 
подражаване б.пр. 



 

 

 

 

 

Глава 6 

ДЕЯНИЯ: ВЪПРОСЪТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПРЕЦЕДЕНТ  

В известен смисъл отделна глава за Деяния на апостолите е излишна, 
защото почти всичко, което беше казано в последната глава важи и тук. 
Въпреки това, поради една много практична, херменевтична причина, 
Деяния изисква отделна глава. Причината е проста: повечето християни не 
четат Деяния по същия начин, по който четат Съдии или 2 Царе, дори и да 
не са напълно наясно, че това е така. 

Когато четем старозаветните повествования, ние сме склонни да правим 
нещата, споменати в предишната глава – да морализираме, алегоризираме, 
четем между редовете и така нататък. Ние рядко мислим за тези разкази 
като за модели на християнското поведение или църковен живот. Дори и с 

няколкото, с които се отнасяме по този начин - например, поставяне на 
руно, за да открием Божията воля - ние никога не правим точно това, което 
хората в тях са направили. Това означава, че ние никога не поставяме 
действително руно, което Бог да направи мокро или сухо.  Ние по-скоро 
"поставяме руно пред Бога", определяйки набор, или съвкупности от 
обстоятелства. "Ако някой от Калифорния ми се обади тази седмица, ще 
приема това за Божият начин да ми каже, че Той иска да се преместя в 
Калифорния." Използвайки този "модел" ние нито веднъж не отчитаме, че 
действието на Гедеон всъщност не е добро, тъй като показа липсата му на 
доверие в Божието слово, което вече му е дадено. 

В този смисъл, ние рядко разглеждаме старозаветните истории, като 
създаващи библейски прецеденти за собствения ни живот. От друга страна, 
това е нормалният начин, по който християните четат Деяния. Книгата не 
само ни разказва историята на ранната църква, но също така служи и като 
нормативен модел за църквата от всички времена. Точно това е нашата 
херменевтична трудност. 



Като цяло, повечето сектори на евангелското протестантство са склонни 
към едно "движение за възстановяване." Ние редовно гледаме назад към 
църквата и християнския опит от първи век или като към нормата, която 
трябва да бъде възстановена или като към идеала, към който да се стремим. 
По този начин ние често казваме неща като: "Деяния ясно ни учи, че..." 
Въпреки това, изглежда очевидно, че не всичко от това "ясно учение" е 
еднакво ясно за всички. 

Всъщност липсата на херменевтична прецизност, за това, което Деяния се 
опитва да ни научи, е довела до множество разделения в църквата. Такива 
разнообразни практики, като кръщението на бебета или единствено на вече 
повярвали хора, съборна или епископалната система на управление, 
необходимостта да се участва в Господната трапеза всяка неделя, избор на 
дякони с гласуване от събранието, продажба на собственост и споделяне на 
притежанията или дори ритуалите с хващане на змии (!) са изцяло или 
отчасти подкрепяни чрез Деяния. 

Основната цел на тази глава е да предложи някои херменевтични насоки за 
проблема на библейските прецеденти. Следователно, това, което кажем 

тук, е приложимо и за всички исторически разкази в Писанието, 
включително за част от материала в евангелията. Преди това, обаче, трябва 
да кажем някои неща за това как да четем и изучаваме Деяния. 

В следващата дискусията редовно ще се обръщаме към намерението или 
целта на Лука при написването на Деяния. Трябва да подчертаем, че ние 
винаги изхождаме от разбирането, че Светият Дух стои зад намеренията на 
Лука. Точно както ние трябва "да продължаваме да изработваме 
спасението си", но и "Бог е, Който работи в [нас]" (Фил. 2:12-13), така и 
Лука е имал определени интереси и загриженост, написвайки Лука-Деяния. 
Но ние вярваме, че зад всичко това стои ръководещото действие на Светия 
Дух. 

Егзегетика на Деяния на апостолите 

Въпреки, че Деяния е книга, която се чете лесно, тя е трудна за изучаване в 
група. Причината е, че хората подхождат към книгата, а по този начин и 
към изучаването ѝ, с много различни причини. Някои силно се интересуват 
от историческите подробности, т.е., какво може да ни каже Деяния за 
историята на най-ранната църква. Интересът на други към историята е 
апологетичен - доказване достоверността на Библията, като се 
демонстрира точността на Лука като историк. Повечето хора, обаче, 
подхождат към книгата с чисто религиозни или благочестиви мотиви, с 
желание да научат какви са били ранните християни, които да ни дадат 
вдъхновение или да ни послужат като модел. 



Така, интересът, който води хората към Деяния, предизвиква голяма доза 
избирателност, при нейното четене и изучаване. За човека интересуващ се 
от молитвата, речта на Гамалиил в Деяния 5 е от далеч по-малък интерес, 
отколкото обръщането на Павел в глава 9 или затварянето на Петър в глава 
12. Такова четене или изучаване обикновено кара хората да прескачат 
хронологичните или историческите въпроси. 

Докато четем първите единадесет глави, например, е трудно да си 
представим, че това, което Лука е включил там в действителност обхваща 
времеви период от десет до петнадесет години. 

Целта ни тук е да ви помогнем да четете и изучавате книгата будно, да я 
погледнете от гледна точка на интересите на Лука и да зададете някои нови 
въпроси, докато четете. 

Деяния като История 

Повечето от егзегетичните предложения от предходната глава важат и за 
Деяния. Важното в случая е, че Лука е бил езичник, чийто вдъхновен 
разказ същевременно е отличен пример за елинистичната историография - 
вид писане на историята, който се корени в произведенията на Тукидид 
(ок. 460-400 г. пр. Хр.) и процъфтява през елинистичния период (около 300 

г. пр.Хр.- 200 сл.Хр.). Такива истории не са били писани просто, за да 
запишат събитията или да представят хроника на миналото. Те са писани 
едновременно като насърчение или развлечение (т.е., да бъде добро 
четиво,) но и да информира, морализира, или да предложи апология 
(защита, застъпване - б.пр.). В същото време, разбира се, Лука е бил силно 
повлиян от своя прочит на и живот със старозаветните разкази, така че 
този вид боговдъхновена, религиозно мотивирана история също  е очевидна 
в разказа му за ранната християнска история. 

Двата тома на Лука (евангелието и Деяния) се вписват добре и в двата вида 
история. От една страна, те са особено добро четиво. От друга страна, 
макар да съчетава най-доброто както от елинистичната историография така 
и от старозаветните повествования, Лука в същото време има интереси, 
които далеч надхвърлят простото информиране или развлечение. Налице е 
божествена дейност, която се случва в тази история и Лука е особено 
загрижен неговите читатели да разберат това. За него божествената 
дейност, която започва с Исус и продължава чрез служението на Светия 
Дух в църквата, е продължение на Божията история започнала в Стария 
Завет. Ето защо докато четем или изучаваме Деяния е особено важно  да 
обърнем внимание на личните богословски интереси на Лука. Поради това 
егзегетиката на Деяния включва не само чисто исторически въпроси като 



„Какво се е случило?,” но и богословски въпроси, като: „Каква е била 
целта на Лука, избирайки и оформяйки материала по този начин?” 

Въпросът за намерението на Лука е едновременно най-важния и най-

трудния. Той е най-важен, защото е от решаващо значение за нашата 
херменевтика. Ако можем да покажем, че намерението на Лука в Деяния е 
да се установи модел за църквата за всички времена, тогава този модел със 
сигурност става нормативен, което ще рече, че това е, което Бог изисква от 
всички християни при всякакви условия. Но ако намерението му е нещо 
друго, тогава трябва да зададем херменевтичните въпроси по различен 
начин. Да се открие намерението на Лука, обаче, е много трудно, отчасти 
защото не знаем нито кой е бил Теофил, нито защо Лука е  писал до него и 
отчасти защото изглежда Лука има много и различни интереси.  

Въпреки това, поради важността на целите на Лука за херменевтиката, е 
особено важно този въпрос да продължава да стои пред нас, докато четем 
или изучаваме книгата на егзегетично ниво. В известен смисъл, това е 
много подобно на мисленето в параграфи, когато се прави егзегетика на 
посланията. В този случай, обаче  ние отиваме отвъд параграфите към 
цялостните разкази и дялове на книгата. 

Следователно нашият егзегетичен интерес е насочен едновременно към 
въпросите какво и защо. Както вече научихме, трябва да започнем с какво, 

преди да питаме защо. 

Първата стъпка 

Както винаги, първото нещо, което трябва да направите, е да прочетете 
цялата книга - за предпочитане наведнъж. Докато четете, научете се да 
наблюдавате и да си задавате въпроси. Проблемът при правенето на 
наблюдения и задаването на въпроси, докато четем Деяния, разбира се, е, 
че разказът е толкова увлекателен, че човек често просто забравя да задава 
егзегетичните въпроси. 

Така че, отново, ако трябваше да ви дадем задача, тя би изглеждала по 
следния начин: (1) Прочетете цялата книга Деяния наведнъж или два пъти. 
(2) Докато четете, отбелязвайте наум неща като ключови хора и места, 
повтарящи се мотиви (какво наистина интересува Лука?) и естествените 
дялове на книгата. (3) Сега се върнете, прегледайте набързо текста и 
нахвърляйте препратки за предишните си наблюдения. (4) Запитайте се, 
защо Лука е написал тази книга? 

Тъй като Деяния е единствена по рода си в Новия Завет, тук ще бъдем по-

конкретни в насоките към вашето четене и изучаване. 



Деяния: Обзор  

Нека започнем нашето търсене на какво, отбелязвайки естествените 
дялове, така както са ни дадени от самият Лука. Деяния често е разделяна 
въз основа на интереса на Лука към Петър (глави 1-12) и Павел (13-28), 
или според географската експанзия на Евангелието (1-7, Ерусалим; 8-10, 
Самария и Юдея; 11-28, до краищата на земята). Въпреки че и двете 
деления могат да бъдат признати по отношение на действителното 
съдържание, има друга следа, дадена от самия Лука, която изглежда 
свързва всичко заедно много по-добре. Докато четете, забележете кратките 
обобщаващи изречения, в 6:7; 9:31; 12:24; 16:4 и 19:20. Във всеки от 
случаите изглежда, че разказът спира за момент, преди да поеме в някаква 
нова посока. Въз основа на тази следа, Деяния може да бъде виждана, като 
състояща се от шест секции или дяла, които придават на повествованието 
непрекъснато постъпателно движение - от еврейската обстановка, базирана 
в Йерусалим и водещата фигура на Петър,  към предимно езическата 
църква, с водеща фигура Павел и с цел Рим - столицата на езическия свят. 
След като веднъж Павел стига до Рим, където отново се обръща към 
езичниците, защото те ще слушат (28:28), разказът приключва. 

Отбележете как всеки раздел допринася за това "движение." Опитайте се 
да опишете всеки дял със свои думи, както неговото съдържание така и 
неговия принос за постъпателното движение. Какъв е ключът към всеки 
нов тласък напред? 

Ето нашият опит да направим това: 

1:1-6:7. Описва първата църква в Ерусалим, нейната ранна проповед, 
нейният живот заедно, нейното разрастване и първоначалната опозиция. 
Забележете колко еврейско е всичко, включително проповедите, 
опозицията, както и факта, че ранните вярващи продължават да са 
свързани с храма и синагогите. Панелът завършва с разказ, показващ, че 
вече е започнало разделението между гръцки-говорещите и арамейски-

говорещите вярващи. 

6:8-9:31. Описание на първата географска експанзия, извършена от 
"елинистите" (гръцки-говорещи евреи-християни) към евреите от 
диаспората или "почти евреите" ("самаряни" и един прозелит). Лука 
включва и обръщането на Павел, който е (1) елинист, (2) противник на 
страната на юдаизма и (3) този, който ще води специфичното разширяване 
към езичниците. Мъченичеството на Стефан е ключът към тази 
първоначална експанзия. 



9:32-12:24. Описание на първото разрастване към езичниците. Ключът е 
обръщането на Корнилий, чиято история е разказана два пъти. 
Значимостта на Корнилий е в това, че обръщането му е пряк акт от Бога, 
Който тук не използва елинистите  (в този случай това обръщане би било 
подозрително), а Петър, признатият лидер на еврейско-християнската 
общност. Включена е и историята на църквата в Антиохия, където 
езичниците целенасочено обръщат елинистите. 

12:25-16:5. Описание на първата географска експанзия в езическия свят, с 
водеща роля на Павел. Сега евреите редовно отхвърлят благовестието, тъй 
като то включва езичниците. Църквата свиква събор и не отхвърля своите 
братя и сестри езичници, нито пък им налага еврейските религиозни 
изисквания. Последното служи като ключ за цялостна експанзия в 
езическия свят. 

16:6-19:20. Описание на по-нататъшното (все по на запад) разширяване в 
езическия свят, което сега навлиза в Европа. Евреите многократно 
отхвърлят, а езичниците приветстват благовестието. 

19:21-28:30. Описание на събитията, които довеждат Павел и 
благовестието до Рим, със значителен интерес към съдебните дела на 
Павел, в които той три пъти е обявен за невинен по всички обвинения. 

Опитайте да прочетете Деяния според тази схема, това усещане за 
"движение," за да видите за себе си дали тя отговаря на случващото се. 

Докато четете ще забележите, че нашето описание на съдържанието 
пропуска един решаващ фактор - всъщност решаващият фактор - а 
именно, ролята на Светия Дух във всичко това. Ще забележите, че във 
всеки ключов момент, във всеки ключов човек, Светият Дух играе 
абсолютната водеща роля. Според  Лука, цялото това постъпателно 
движение не се е случило по човешки замисъл, а защото Бог го е пожелал и 
Светият Дух го е извърши. 

Целта на  Лука  

Трябва да внимаваме да не преминем прекалено повърхностно от прегледа 
на това, което Лука прави към лесни или догматични отговори на въпроса 
каква е неговата боговдъхновена цел. Следват няколко наблюдения, 
отчасти свързани с това, което Лука не е направил. 

1. Ключът към разбирането на Деяния изглежда е в интереса на Лука към 
това водено от Светия Дух движение на благовестието, от базираното в 
Ерусалим, еврейски-ориентирано начало, към превръщането му във 
световен феномен, доминиран от езичници. Въз основа единствено на 



структурата и съдържанието, всяко твърдение за целта, което не включва 
мисията към езичниците и ролята на Светия Дух в тази мисия, със 
сигурност пропуска главната точка на книгата. 

2. Този интерес към "движението" се потвърждава допълнително от това, 
което Лука не ни казва. Първо, той няма интерес към "живота" - тоест, 
биографиите на апостолите. Яков е единственият, за чийто край знаем 
(12:2). След като движението към езичниците вече е започнало,  Петър 
изчезва от погледа ни, с изключение на глава 15, където той утвърждава 

мисията към езичниците. Освен Йоан, другите апостоли дори не се 
споменават, а интересът на Лука към Павел е почти изцяло свързан с 

мисията към езичниците. 

Второ, той има малък или никакъв интерес към църковната организация 
или политика. Седемте в глава 6, не са наречени дякони и във всеки случай 
те скоро напускат Ерусалим. Лука никога не ни казва защо и как се е 
случило така, че църквата в Ерусалим преминава от ръководството на 
Петър и апостолите към Яков, братът на Исус (12:17, 15:13, 21:18). Той 
никога не обяснява как е била организирана някоя от местните църкви що 
се отнася до на устройство или ръководството, освен това, че 
"старейшините" им са "ръкоположени" (14:23). 

Трето, няма нито дума за друго географско разширяване, с изключение на 
директната линия от Ерусалим до Рим. Нищо не се споменава за Крит (Тит 
1:5), Илирик (Рим. 15:19 територии от бивша Югославия), или Понт, 
Кападокия, както и Витиния (1 Петрово 1:1), да не говорим за 
разширяването на църквата на изток към Месопотамия или на юг към 
Египет. 

Всичко това взето заедно показва, че църковната история сама по себе си, 
просто не е причината на Лука да напише Деяния. 

3. Интересът на Лука изглежда не е и в стандартизиране на нещата, 
привеждането на всичко в еднаквост. Когато той записва отделните случаи 
на повярване обикновено присъстват два елемента: даването на Духа и 
водно кръщение. Но те могат да са и в обратен ред, със или без полагане на 
ръце, със или без споменаването на езици, и почти никога с конкретно 
упоменаване на покаяние, дори след това, което казва Петър в 2:38-39. По 
същия начин, Лука нито казва, нито загатва, че езическите църкви са имали 
комунален живот, подобен на този в Ерусалим в 2:42-47 и 4:32-35. Това 
разнообразие вероятно означава, че няма специфичен пример, който да се 
представя, като моделът за християнско преживяване или църковен живот. 



Но означава ли това, че Лука не се опитва да ни каже нещо с тези различни 
специфични разкази? Не е задължително. Истинският въпрос е какво се 
опитва да каже на първите си читатели? 

4. Въпреки това, ние вярваме, че Лука е имал за цел голяма част от Деяния 
на апостолите да послужи като модел. Но моделът не е толкова в 
спецификата, колкото в общата картина. Поради самия начин, по който Бог 
го е подтикнал да структурира и да разкаже тази история изглежда 
вероятно, че ние трябва да видим това триумфално, радостно, 
постъпателно разширяване на благовестието в езическия свят, водено от 
Светия Дух и предизвикващо променен живот на много хора и местни 
общности, като намерението на Бог за продължаващата през вековете 
църква. Именно защото това е Божието намерение за църквата, нищо не 
може да го спре - нито Синедрионът, нито синагогата, нито раздори, нито 
човешката ограниченост, нито затвор, нито заговори. Поради това Лука, 
вероятно е искал да ни предаде, че църквата трябва да бъде "като тях", но в 
по-широкия смисъл, а не моделирайки себе си според някой от 
конкретните примери. 

Егзегетичен пример 

С този преглед на съдържанието и частично обяснение на намерението 
пред нас, нека да разгледаме две повествования, 6:1-7 и 8:1-25, и да 
отбележим егзегетичните въпроси, които трябва да се научим да задаваме 
към текста на Деяния. 

Както винаги, започваме четейки отново и отново избраната част и 
непосредствения контекст. Както и при посланията, контекстуалните 
въпроси, които трябва многократно да си задаваме в Деяния са: Каква е 
идеята на този разказ или реч? Каква роля играе той в общия разказ на 
Лука? Защо е включен тук? Обикновено, можем условно да отговорим на 
този въпрос след един или два внимателни прочита. Понякога, обаче, 
особено в Деяния, ще ни се наложи да четем допълнителни материали, за 
да отговорим на някои въпроси свързани със съдържанието, преди да се 
почувстваме уверени, че сме на прав път. 

Нека започнем с 6:1-7. Как функционира този раздел в общата картина? 
Две неща можем да кажем веднага. Първо, той служи за завършек на 
първия панел, 1:1-6:7. Второ, също така служи като преход към втория 
панел, 6:8-9:31. Забележете как Лука прави това. Неговата цел в 1:1-6:7 е 
да ни даде картина едновременно на живота на първата общност и на 
нейната експанзията вътре в Ерусалим. Този разказ, 6:1-7, включва 
едновременно  и двете характеристики. Но той също така намеква и за 
първото напрежение в самата общност, напрежение в рамките на  



традиционния юдаизъм между ерусалимските (или арамейски-говорещите) 
евреи и евреите от диаспората (говорещи гръцки). В църквата това 
напрежение е преодоляно чрез официално признаване на водачите, които 
са започнали да се появяват сред гръко-езичните евреи-християни. 

Оформихме последното изречение по този конкретен начин, защото тук 
трябва да свършим малко допълнителна работата свързана с историческия 
контекст. Ако се разровим малко (в статии в Библейски речници за 
"дякони" и "елинисти", в коментари и книги за историческата среда, като  J. 

Jeremias, Jerusalim im the Time of Jesus [ Philadelphia: Fortress, 1967], ще 
открием следните важни факти: 

1. Елинистите почти сигурно са гръко-говорещите евреи, тоест евреите от 
диаспората, които сега живеят в Ерусалим. 

2. Много от тези елинисти са се връщали в Ерусалим в своите по-късни 
години, за да умрат и да бъдат погребани до хълма Сион. Тъй като не са 
били родом от Ерусалим, след тяхната смърт, вдовиците им не са имали 
редовни средства за препитание. 

3. Тези вдовици били обгрижвани посредством ежедневни субсидии, а тази 
грижа предизвиква значително икономическо напрежение в Ерусалим. 

4. От 6:9 става ясно, че елинистите имали своя гръко-езична синагога, на 
която както Стефан така и Савел, който е от Тарс (намира се в гръко-
езична Киликия, ст. 9) са били  членове. 

5. Доказателствата от Деяния 6 са, че ранната църква е постигнала 
значителен пробив в тази синагога - забележете, споменаването на 
"вдовиците им,” факта, че всичките седем избрани да се справят с този 
проблем имат гръцки имена и че силната опозиция идва от синагогата на 
диаспората. 

6. Накрая, тези седем мъже никога не са наречени дякони. Те са просто 
"седемте" (21:8), които без съмнение трябвало да следят ежедневното 
раздаване на храна за гръко-езичните вдовици, но които съвсем очевидно 

са и служители на Словото (Стефан, Филип). 

Това знание за съдържанието ни помага особено много за разбирането на 
това, което следва. Това е така, защото в 6:8-8:1 Лука се фокусира върху 
един от седемте, като ключова фигура в първата експанзия извън 
Ерусалим. Той изрично ни казва, че мъченичеството на Стефан води до 

този резултат (8:1-4). От този пасаж трябва да забележим и колко важна е 
тази християнска гръкоезична общност в Ерусалим за Божия план. Те са 

http://www.amazon.com/Jerusalem-Time-Jesus-Joachim-Jeremias/dp/0800611365/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1462638150&sr=8-7&keywords=J.+Jeremias
http://www.amazon.com/Jerusalem-Time-Jesus-Joachim-Jeremias/dp/0800611365/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1462638150&sr=8-7&keywords=J.+Jeremias


принудени да напуснат Ерусалим, заради гоненията, но всъщност не са и 

от този град. Те просто напускат и споделят Словото "в цяла Юдея и 
Самария." 

Следователно разказът в 6:1-7 не е даден, за да ни разкаже за първата 
организация на църквата създала клир и дякони-миряни. Нейната цел е да 
подготви сцената за първото разширение на църквата извън нейната база в 
Ерусалим. 

Разказът в 8:5-25 е от различен вид. Тук имаме действителната история на 
първото известно разширяване на ранната църква. Този разказ е особено 
важен понеже съдържа няколко егзегетични трудности и често се е 
превръщал в един вид херменевтично бойно поле. 

Както винаги, трябва да започнем с внимателна егзегетика. Нека пак да 
кажем: няма заместител на четенето на текста отново и отново, 
наблюденията и воденето на бележки. В този случай, за да достигнем до 
какво на разказа, трябва да се опитаме да го опишем със собствени думи. 
Нашите обобщаващи наблюдения са, както следва: 

Историята е достатъчно ясна. Тя ни разказва за първоначалното служение 
на Филип в Самария, което е съпроводено с изцеления и освобождения от 
демони (8:5-7). Очевидно много самаряни стават християни, тъй 
като  повярват и  се кръщават. Наистина, чудесата са толкова мощни, че 
дори Симон, който е известен разпространител на черната магия, повярва 

(8:9-13). Когато църквата в Ерусалим чува за тези събития изпраща Петър 
и Йоан. Едва тогава самаряните получават Светия Дух (8:14-17). Тогава 
Симон пожелава да стане служител, купувайки това, което имат Петър и 
Йоан. Петър смъмря Симон, но от неговия краен отговор не е ясно (8:24) 
дали той се е покаял, или трябва да получи присъдата, която Петър 
изговаря за него (8:20-23). 

Начинът, по който Лука изгражда този разказ ясно показва два основни 
интереса: обръщането на самаряните и въпроса за Симон. Егзегетичните 
проблеми на хората с тези два въпроса по същество произтичат от 
предварителните им знания и убеждения. Те са склонни да мислят, че 
нещата просто не би трябвало да се случват по този начин. Ако Павел, в 
Римляни 8 казва, че без Духа човек не може да бъде християнин, как тези 
вярващи все още не са получили Духа? А какво да кажем за Симон? Той 
наистина ли е бил вярващ, който "отпада," или просто е изповядал, че е 
такъв, без да има спасителна вяра? 

Може би истинският проблем произтича от факта, че самият Лука не се 
опитва да хармонизира всичко това за нас. Трудно е да се чуе пасаж като 



този, без предварителните ни убеждения да застават на пътя.  Авторите на 
тази книга също не са имунизирани срещу това. Въпреки това, ние ще се 
опитаме да го чуем от гледната точка на Лука. Какъв е неговият интерес 

докато разказва тази история? Как функционира тя за цялостния му 
интерес? 

Изглежда за него са значими две неща свързани с повярваното на 
самаряните: (1) Мисията в Самария, която е първото географско 
разширяване на благовестието, е извършена от един от елинистите, съвсем 
независимо от всякакъв проект или програма от страна на апостолите. (2) 
Въпреки това за Лука е важно читателите да знаят, че мисията 
едновременно има и божествено и апостолско одобрение, както е видно от 
задържането на Духа до полагане ръцете на апостолите. Това съответства 
на цялостният стремеж на Лука, да покаже, че мисионерската работа на 
елинистите не е отцепническо движение, въпреки че се е случила съвсем 
независимо от всякакви апостолски решения за църковен растеж. 

Въпреки че не можем да докажем това - защото текстът не ни го казва и 
лежи отвъд основните цели на Лука – вероятно е, това, което е задържано 
до идването на Петър и Йоан да е видимото, харизматично доказателство 
за присъствието на Светия Дух. Нашите причини да предполагаме това са 
три: (1) Всички неща, казани за самаряните преди идването на Петър и 
Йоан се споменават, на други места в Деяния, като описание на истинско 

християнско преживяване. Следователно, те трябва действително да са 
започнали християнския си живот. (2) На другите места в Деяния 
присъствието на Духа – както и тук - е ключовият елемент в християнския 
живот. Как тогава биха могли да започнат християнски живот без този 
ключов елемент? (3) За Лука в Деяния присъствието на Духа означава сила 

(1:8, 6:8, 10:38), която обикновено се проявява чрез някои видими 
доказателства. Така вероятно е това да е същото мощно, видимо 
проявление на присъствието на Светия Дух, което все още не е било 
настъпило в Самария и което Лука приравнява с "идването" или 
"получаването" на Духа. 

Ролята на Симон в този разказ е също толкова сложна. Въпреки това, има 
много външни доказателства, че този Симон е станал доста известен 
противник на ранните християни. Следователно, Лука вероятно включва 
този материал, за да обясни слабата връзка на Симон с християнската 
общност и да покаже на читателите си, че Симон не е имал божествено или 
апостолско одобрение. Последните думи на Симон изглеждат 
двусмислени, само ако някой се интересува от историите за ранните 
обръщения. Целият разказ на Лука всъщност показва негативно отношение 
към Симон. Дали той наистина е бил спасен или не, не е от съществен 



интерес за разказа. Това, че той за кратко е бил в контакт с църквата, 
изповядвайки вяра поне на думи, представлява интерес. Но речта на Петър 
изглежда отразява собствената преценка на Лука за християнството на 
Симон – то е фалшиво! 

Признаваме, че подобна егзегетика изследваща въпросите какво и защо на 
разказа на Лука, не е непременно вълнуващо духовно преживяване, но сме 
готови да настояваме, че тя е задължителната първа стъпка към 
правилното чуване на Деяния, като Божие Слово. Не е задължително всяко 
изречение във всеки разказ или реч да има за цел да ни каже нещо. Но 
всяко изречение във всеки разказ или реч допринася за това, което Бог се 
опитва да каже като цяло чрез Деяния. В този процес от отделните разкази 
ние научаваме за разнообразните начини и хора, които Бог използва, за да 
изпълни целта Си. 

Херменевтика на Деяния 

Както отбелязахме по-рано, тук ние сме загрижени за един въпрос: Как 
отделните разкази в Деяния, а и всеки друг библейски разказ, 

функционират като прецеденти за по-късната църква и имат ли изобщо 
такава функция? Тоест, дали книгата Деяния на апостолите съдържа слово, 
което не само описва първата църква, но и говори като норма за църквата 
от всички времена? Ако има такова слово, как да го  открием или как да 
дефинираме принципи, които да помагат то да бъде чуто? Ако не, какво 
правим с концепцията за прецедентите? Накратко, каква точно роля играе 
историческият прецедент в християнската доктрина или в разбирането на 
християнската опитност? 

Трябва да отбележим в самото начало, че почти всички библейски 
християни са склонни да считат прецедентите за нормативен авторитет в 
някаква степен. Но те рядко правят това последователно. От една страна, 
хората са склонни да следват някои разкази, като създаващи задължителни 
модели, пренебрегвайки други. От друга страна, те понякога са склонни да 
направят само един модел задължителен, пренебрегвайки разнообразието 
от модели в самата книга Деяния. 

Следващите насоки, не са абсолютни, но ние се надяваме, че ще ви 
помогнат да се справите с този херменевтичен проблем. 

Някои общи принципи 

Решаващият херменевтичен въпрос тук е дали библейските разкази, които 
описват какво се е случило в ранната църква функционират и като норми, 
целящи да очертаят какво трябва да се случва в продължаващата да 



съществува църква. Има ли случаи от Деяния, от които човек може 
уместно да каже: "Ние трябва да направим това” или трябва да каже 
просто: "Ние можем да направим това?" 

Нашето мнение, което е споделяно и от мнозина други, е, че освен ако 
Писанието изрично не ни казва, че трябва да направим нещо, това което 
само се разказва или описва не функционира като норма  - освен ако може 
да се докаже на друго основание, че авторът е целял то да функционира 
по този начин. Съществуват основателни причини да мислим така. 

Като цяло, доктриналните твърдения, извлечени от Писанието, попадат в 
три (или четири) категории: (1) християнско богословие (какво вярват 
християните), (2) християнска етика (как трябва да се държат 
християните), (3) християнски опит и християнска практика (какво правят 
християните). 

В рамките на тези категории могат допълнително да се разграничат две 
нива на твърдения, които ние ще наречем първично и вторично. 
Първичното ниво се състои от тези доктринални твърдения, които са 
извлечени от експлицитните (изричните) твърдения или императиви на 
Писанието (т.е., това, което Писанието целенасочено учи). Вторичното 
ниво са тези изявления, до които достигаме единствено инцидентно, 
имплицитно (по подразбиране) или чрез прецедент. 

Така например, в категорията на християнското богословие твърдения, 

като Бог е един, Бог е любов, всички съгрешиха, Христос умря за нашите 
грехове, спасението е по благодат и Исус Христос е божествен, са 
извлечени от пасажи, където това се поучава преднамерено и следователно 
са първични. 

На вторичното ниво се намират тези твърдения, които логически следват 

от първичните твърдения или са извлечени косвено от Писанието. Така 
фактът на божествеността на Христос е първичен, а как двете естества са в 
единство е вторичен. 

Подобно разграничение може да се направи по отношение на доктрините 
на Писанието. Това, че то е вдъхновеното слово на Бога е първично, 
точния характер на вдъхновението е вторичен. Това не означава, че 
вторичните твърдения са маловажни. Често те оказват значително влияние 
върху вярата на човека по отношение на първичните твърдения. Всъщност, 
тяхната крайна богословска стойност може да се определи от това колко 
добре те запазват целостта на първичните твърдения. 



Важно е да отбележим, че почти всичко, което християните извличат като 
прецедент от Писанието попада в третата категория - християнски опит 
или практика - и винаги е на вторично ниво. Например, това че Господната 
трапеза трябва да бъде продължаваща практика в църквата е изявление от 
първично ниво. Самият Исус го заповядва, посланията и Деяния, 
свидетелстват за това. Но честотата на спазването, в което християните се 
различават, се основава на традиция и прецедент. Тя със сигурност не е 
задължителна. Писанието просто не говори директно по този въпрос. 
Можем да твърдим, че такъв е и случаят с необходимостта от кръщението 
(първично) и начинът на кръщаване (вторично), или практиката на 
християните да "се събират заедно" (първично) и честотата или дните от 
седмицата (вторично) . Отново, това не означава, че вторичните твърдения 
са маловажни. Например, със сигурност е трудно да се аргументира дали 
денят, в който християните се срещат, за да се поклонят трябва да е събота 
или неделя, но и в двата случая човек казва нещо за богословско значение 
за своята практика. 

Тясно свързана с тази дискусия е концепцията за целенасоченост. За нас е 
обичайно да казваме: "Писанието ни учи, че . ." Обикновено с това хората 
искат да кажат, че нещо се "поучава" чрез изрични изявления. Проблем 
възниква, когато хората се движат в областта на библейската история. 
Дали нещо се поучава, просто защото е записано - дори ако е записано по 
начин, който го прави да изглежда вероятно? Обща максима в 
херменевтиката е, че Божието Слово се открива в намерението на 
Писанието. Това е изключително важен въпрос за херменевтиката на 
историческите разкази. Едно нещо е историкът да включи събитие, защото 
то служи на по-голямата цел на неговата творба. Съвсем друго нещо е ако 
тълкувателят приеме, че този случай има стойност на поучение, отделно от 
по-голямото намерение на историка. 

Въпреки, че боговдъхновеното по-широко намерение на Лука може да 
бъде спорно за някои хора, нашата хипотеза основана на предходната 
егзегетика е, че той се опитва да покаже как църквата се е появила, като 
предимно езически световен феномен,  произхождащ от базирана 
в  Ерусалим секта от вярващи евреи и как Светият Дух е пряко отговорен 
за този феномен на всеобхватно спасение единствено по благодат. 
Повтарящият се мотив, че нищо не може да попречи на това постъпателно 
движение на църквата чрез силата от Светия Дух, ни кара да мислим, че 
Лука е целял читателите му също  да видят това, като модел за тяхното 
съществуване. А фактът, че Деяния е част от канона допълнително ни кара 
да мислим, че със сигурност това е видът, който църквата винаги е 
трябвало да има - евангелизираща, радостна, изпълнена със сила от Светия 
Дух. 



Какво обаче да кажем за специфичните детайли в тези повествования, 
които ни помагат да видим Голямото намерение на Лука единствено 
когато бъдат взети в своята цялост? Дали тези детайли имат същата 
стойност на учение? Дали и те служат като нормативни модели? Ние 
мислим, че не, най-вече защото повечето такива подробности са 
инцидентни спрямо  основния замисъл на историята и поради неяснотата 
на детайлите от разказ до разказ. Така, когато изследвахме Деяния 6:1-7, 

видяхме как разказът функционира в цялостния план на Лука, като 
заключение на първия му голям раздел, който в същото време служи за 
въвеждане на елинистите. Възможно е също така част от намерението му е 
да покаже миролюбивото разрешаване на първото напрежение в 
християнската общност. 

От този разказ можем инцидентно да научим и още няколко неща. 
Например, човек може да научи, че един добър начин да се помогне на 
малцинствена група в църквата е да се позволи на тази група да има свое 
собствено ръководство, избрано от самите тях. Всъщност, точно това е 
било направено. Трябва ли да го правим и ние? Не непременно, тъй като 
Лука не ни казва това, нито имаме каквато и да е причина да смятаме, че е 
имал това предвид, когато е записвал разказа. От друга страна, това звучи 
такова смислено, че човек се чуди защо някой би м се противопоставил. 

Това, което искаме да кажем е, че каквото и друго да извлича някой от 
такава история, то са явява инцидентно за намерението на Лука. Това не 
означава, че инцидентното е фалшиво, нито, че няма богословска стойност, 
но означава, че Божието Слово за нас в този разказ е свързано основно с 
това, което е имало за цел да учи. 

Въз основа на тази дискусия достигаме до следните принципи за 
херменевтиката на исторически разказ: 

1. Божието Слово в Деяния, което може да се разглежда като нормативно 
за християните, е свързано главно с това, което всеки даден разказ цели да 
ни научи. 

2. Нещата които са странични спрямо основното намерение на разказа, 
може наистина да отразяват разбирането на боговдъхновения автор за 
нещата, но те не са със същата дидактическа стойност, както това, което 
разказът цели да ни научи. Това не отрича нещата, които са инцидентни, 
нито означава, че те не съдържат слово за нас. То само казва, че 
инцидентното не трябва да става първично, въпреки че то винаги може да 
служи като допълнителна подкрепа за нещата, които недвусмислено се 
поучават другаде. 



3. За да има историческият прецедент нормативна стойност, той трябва да 
е свързан с намерението. Това означава, че ако може да се докаже, че 
целта на даден разказ е да се създаде прецедент, то прецедента трябва да се 
разглежда като нормативен. Например, ако може да се докаже на 
егзегетична основа, че намерението на Лука в Деяния 6:1-7 е да даде на 
църквата прецедент за избора на нейните лидери, то такъв процес на избор 
трябва да бъде следван от по-късните християни. Но ако създаването на 
прецедент не е намерението на разказа, тогава стойността му като 
прецедент за по-късните християни трябва да бъде третирана в 
съответствие с конкретните принципи, предложени в следващия дял.  

Разбира се, проблемът с всичко това, е, че то ни оставя с малко нормативни 
неща за широки области от християнския опит и християнската практика. 
Няма изрично поучение за начина на кръщението, за възрастта на онези, 
които ще бъдат кръстени, за някакви специфични харизматични феномени, 
които трябва да бъдат доказателство, че някой е получил Духа или за 
честотата на Господната трапеза - да цитираме само няколко примера. Това 
обаче са точно областите, където има голямо разделение сред християните. 
В такива случаи, хората винаги твърдят, че те правят това, без значение 

дали извличат тези практики от разказите на Деяния или косвено от 
казаното в посланията. 

Писанието просто не заповядва изрично, че кръщението трябва да бъде 
чрез потапяне, нито че децата трябва бъдат кръстени, нито, че всички 
истински обръщения трябва да бъдат драматични като обръщението на 
Павел, нито че кръщението с Духа на християните трябва да 
бъде  доказано с говорене на езици, като второ дело на благодатта, нито че 
Господната трапеза трябва да се празнува всяка неделя.  

Какво правим тогава, за неща като кръщението чрез потапяне? Какво казва 
Писанието? В този случай можем твърдим, от смисъла на самата дума, от 
описанието на кръщение в Деяния за влизане "във водата" и "излизане от 
водата" (8:38-39) и от аналогията на Павел за кръщението като смърт, 
погребение и възкресение (Рим. 6:1-3), че в ранната църква потапянето е 
презумпцията при кръщението. То не е заповядано никъде именно защото 
се подразбира.  

От друга страна, може да се посочи, че без басейн за кръщение в местната 
църква в Самария, хората, които са били кръстени там биха имали големи 
трудности да се потопят. Ние не разполагаме с данни за водоснабдяване на 
това място, което да прави потапянето възможно. Дали са изливали вода 
върху тях, така както наръчникът на ранната църква, Дидахе (около 100 
г.сл. Хр.), казва, че трябва да се направи, когато няма достатъчно студена 
течаща вода или хладка нетечаща вода за потапяне? Разбира се, ние просто 



не знаем. Дидахе прави пределно ясно, че потапянето е нормата, но също 
така става ясно, че самият акт е много по-важен от начина. Въпреки, че 
Дидахе не е библейски документ, той е много ранен, ортодоксален, 
християнски документ и може да ни помогне, като ни покаже, как ранната 
църква е направила прагматични приспособявания в област, където 
Писанието не е експлицитно (изрично). Нормалната практика служи като 
норма. Но тъй като това е само нормалното, то не е станало нормативно. 

Вероятно ще направим добре ако следваме тази насока и не бъркаме 

нормалност с нормативност, в смисъл, че всички християни трябва да 
правят дадено нещо – иначе са непокорни на Божието Слово. 

Някои специфични принципи 

Имайки предвид тези общи наблюдения и принципи, предлагаме следните 
насоки за херменевтиката на библейските прецеденти: 

1. Вероятно никога не е валидно да се използва аналогия, базирана на 
библейски прецедент, като библейско основание за днешни действия. 
Например, руното на Гедеон многократно е било използвано, като 
аналогия за откриване на Божията воля. Понеже Бог милостиво е 
снизходително е погледнал на липсата на доверие на Гедеон, Той може да 
го направи и за други хора, но няма библейско основание да се насърчават 
подобни действия. 

По същия начин, въз основа на разказа за слизането на Духа върху Исус 
при кръщението Му, са били извлечени две различни и то противоположни 
аналогии. Някои виждат в това доказателство за приемане на Духа от 
вярващия при кръщението и по този начин подкрепят по аналогия 
кръщелното обновление. За разлика от тях други виждат това като 
доказателство за кръщението от Светия Дух след спасението (тъй като 
Исус е бил роден от Духа по-рано). Не може да има съмнение, че самият 
Лука вижда събитието както момента на получаване на сила за публично 

служение от Исус (срв. Лука 4:1, 14, 18 с Деяния 10:38). Но е съмнително, 
дали разказа работи добре като аналогия, за която и да е от по-късните 
богословски позиции - особено когато е взет извън рамките на 
обикновената аналогия, така че да се превърне в библейска обосновка за 
някоя от доктрините. Ако всичко в живота на Исус беше нормативно за 
нас, може би трябва да очакваме всички да умрем чрез разпъване на кръст 
и да възкръснем  три дни по-късно. 

2. Въпреки, че това може да не е основна цел на автора, библейските 
разкази наистина имат илюстративна стойност и понякога действат като 
"модели." Всъщност, това е начинът, по който новозаветните хора 



понякога използват конкретни исторически прецеденти от Стария Завет. 
Павел, например, използва някои старозаветни примери като 
предупреждение на тези, които са имали фалшива сигурност в своето 
божествено избиране (1 Кор. 10:1-13) и Исус използва примера на Давид 
като исторически прецедент, за да оправдае действията на учениците в 
съботен ден (Марк 2:23-28 и паралелните). 

Но никой от нас няма Божия авторитет да възпроизвежда егзегетиката или 
аналогичния анализ, който новозаветните автори понякога прилагат към 
Стария Завет. Трябва да отбележим, особено в случаите, когато 
прецедентът се използва за оправдание на настоящи действия, че 
прецедентът не установява норма за специфични действия . Хората не 
трябва да ядат редовно от присъствените хлябове или да късат зърно в 
събота, за да покажат, че съботата е направена за човека. По -скоро 
прецедентът илюстрира принцип по отношение на съботата. 

Тук е мястото да направим едно предупреждение. Ако някой иска да 
използва библейски прецедент, за да оправдае някои настоящи действия, 
той ще бъде на по-сигурна основа, ако принципът е поучаван на друго 
място, където това е основната цел на учението. Например, да се използва 
очистването на храма от Исус, за да се обоснове т. нар. праведен гняв – 

което обикновено евфемизъм за егоистичен гняв – означава да се 
злоупотреби с този принцип. От друга страна, човек с право може да 
базира днешното преживяване на говорене на езици не само върху 
прецедент (Деяния), но също така и на учението за духовните дарби в 1 
Коринтяни 12-14. 

3. По въпросите свързани с християнския опит и още повече с 
християнската практика, библейските прецеденти понякога могат да се 
разглеждат като повтарящи се модели, дори и ако последните не са 
виждани като нормативни. Т.е. изглежда има основания много практики 
да бъдат повтаряни от по-късната църква като библейски модели. Спорно е 
обаче да се твърди, че всички християни, на всяко място и по всяко време, 
трябва да повтарят модела или в противен случай са непокорни на 
Божието Слово. Това е особено вярно когато самата практика е 
задължителна, но не и начинът на изпълнение. (Трябва да отбележим, че не 
всички християни биха били напълно съгласни с този начин на 
формулиране на нещата. Някои движения и деноминации се основават 
отчасти на презумпцията, че почти всички новозаветни модели трябва да 
бъдат възстановени възможно най-пълно в днешно време и през годините 
са развили значителна херменевтика за задължителния характер на много 
неща, които са само разказани в Деяния. Други, по същия начин, ще 
твърдят, че самият Лука е целял да покаже, например , че приемането на 



Светия Дух трябва да бъде подкрепено с придружаващия дар говорене на 
езици. Но и в двата случая въпросът в крайна сметка опира не толкова до 
правилността или погрешността на този принцип, колкото до тълкуването 
на Деяния и цялостното - както и до специфичното - намерение на Лука 
при разказването на историята.). 

Решението дали някои практики или модели са повторяеми трябва да се 
ръководи от следните съображения. Първо, най-силната възможна 
обосновка може да се направи, когато е даден само един модел (въпреки че 
трябва да се внимава да не се отдаде твърде много тежест на мълчанието 
по даден въпрос) и когато този модел е повтарящ се в рамките на самият 
Нов Завет. Второ, когато е налице неяснота на моделите или когато даден 
модел се появява само веднъж, той следва да се повтаря от по-късните 
християни само, ако изглежда, че има божественото одобрение или е в 
хармония с това, което се поучава и на друго място в Писанието. На трето 
място, това, което е културно обусловено или не следва се повтаря изобщо, 
или трябва да бъде адаптирано към новата или различна култура. 

Така, на основата на тези принципи, можем да развием много силен 

аргумент в полза на потапянето, като начин на кръщение, по-слаб за 
отслужване на Господна трапеза всяка неделя, но почти не съществува 

аргумент за кръщението на деца (последното, разбира се, може да се 
твърди, от исторически прецедент в църквата, но не е така лесно да се 
направи от библейски прецедент, както е въпросът тук). По същата логика 
библейските основания за функцията на християнския служител като 
свещеник не издържат по никакъв начин. 

Ние не смятаме, че сме решили всички проблеми, но мислим, че това са 
приложими предложения и се надяваме, че те ще ви накарат да мислите 
егзегетично и с по-голяма херменевтична точност, докато четете 
библейските разкази. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 7 

ЕВАНГЕЛИЯТА: ЕДНА ИСТОРИЯ МНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

Подобно на посланията и Деяния, евангелията на пръв поглед изглеждат 
доста лесни за тълкуване. Тъй като материалите в тях могат да бъдат 
разделени грубо на речи и разкази т.е. ученията на Исус и истории за Исус 
теоретически би трябвало да следваме принципите за тълкуване на 
посланията за едните и принципите на историческите повествования за 
другите. 

В един смисъл това е вярно. Все пак нещата не са толкова прости. 
Четирите евангелия формират един уникален литературен жанр, за който 
съществуват твърде малко аналогии. Тяхната уникалност, която ще 
разгледаме след малко, определя повечето от нашите егзегетични 
проблеми. Но има и някои херменевтични трудности. Разбира се, някои от 
тях са свързани с „трудните изказвания” в евангелията. Но най-голямата 
херменевтична трудност лежи в разбирането на „Божието царство,” един 
израз, който е абсолютно определящ за цялото служение на Исус и все пак, 



в същото време, е представен с езика и концепциите на юдаизма от първи 
век. Проблемът е как да преведем тези идеи, така че да бъдат разбираеми в 
нашата собствена култура.   

Природата на евангелията 

Почти всички трудности, които човек среща при тълкуването на 
евангелията произлизат от два очевидни факта: (1) Самият Исус не е 
написал евангелие. Евангелията достигат до нас като написани от други 
хора, не от Него. (2) Евангелията са четири. 

Фактът, че евангелията не достигат до нас написани от Самият Исус е 
много важен. Разбира се, ако Той беше написал нещо то вероятно би 
приличало по-малко на нашите евангелия и повече на старозаветните 
пророчески книги като, да кажем, Амос, един сборник от изговорени 
пророчества и речи плюс няколко кратки биографични истории (подобно 
на Амос 7:10-17).   Нашите евангелия наистина съдържат колекции от 
речи, но те винаги се неразривно свързани с един исторически разказ за 
живота и служението на Исус. Така те не са книги от Исус, а книги за 

Исус, които в същото време съдържат една голяма колекции от Негови 
учения. 

Трудността, която това поставя пред нас не трябва да бъде преувеличавана, 
но в същото време не трябва и да си затваряме очите за нея. Естеството на 
тази трудност може да бъде видяна най-добре като посочим аналогията с 
Павел в Деяния и неговите послания. Ако нямахме Деяния бихме били в 
състояние да научим за някои събития от живота на Павел от посланията, 
но подобно представяне не би било ясно и пълно. По подобен начин ако 
нямахме посланията нашето разбиране за неговото богословие би идвало 
единствено от речите му в Деяния и по-подобен начин би било непълно и 
донякъде небалансирано. Затова за ключовите моменти от живота на Павел 
ние четем Деяния и добавяме към тях информацията, която ни дават 
посланията. За учението му ние не се обръщаме първо към Деянията, а към 
посланията и след това към Деянията като допълнителен източник.  

Но евангелията не са като Деяния понеже те съдържат едновременно 
историите за живота на Исус и големи блокове с Негови изказвания 
(учения) като една много основна част от Неговия живот. Но изказванията 
не са написани от Него така както посланията са написани от Павел. 
Основният език, който Исус е използвал е бил арамейският, а ученията Му 
са достигнали до нас в превод на гръцки. Освен това едни и същи 
изказвания често се намират в две или три евангелия и дори когато се 
появяват в точна хронологическа последователност или историческа 



обстановка рядко са изказани с едни и същи думи в еднаква 
последователност. 

За някои това може да изглежда заплашително, но няма нужда да е така. 
Разбира се, вярно е, че в някои научни изследвания това е изопачавано 
като се твърди, че нищо в евангелията не заслужава доверие. Но няма 
нужда да достигаме до подобно заключение. Еднакво добро научно 
изследване е показало историческата достоверност на евангелските 
материали. 

Нашата идея тук е проста. Бог ни е дал това, което знаем за земното 
служение на Исус по този, а не по някой друг начин, който може повече да 
отговаря на нечие механично, подобно на машинописна диктовка, 
разбиране. Със сигурност може да се твърди, че факта, че евангелията не 
са написани от Исус, но за Него, е част от тяхната гениалност, а не от 
тяхната слабост. 

След това имаме четири евангелия. Как се е случило това и защо? Преди 
всичко ние нямаме четири Деяния на апостолите. Освен това материалите 
в първите четири евангелия толкова често са подобни, че ние ги наричаме 
синоптични („подобно виждане”) евангелия. Всъщност човек може да се 
чуди защо изобщо сме запазили Марк когато материалите, които се 
намират единствено в него едва могат да запълнят две печатни страници. 
Но ние отново смятаме, че фактът, че евангелията са четири е част от 
тяхната гениалност. 

И така, каква е природата на евангелията и защо тяхната уникална природа 
е част от тяхната гениалност? Можем да отговорим най-добре след като 
първо разгледаме въпроса: Защо четири? Не можем да дадем напълно 
сигурен отговор на това, но поне една от причините е проста и 
прагматична: всяка от различите християнски общности се е нуждаела от 
книга за Исус. Поради множество причини евангелията написани от една 
общност или група вярващи не са посрещали всички нужди в друга 
общност. Така някой е написал първото (Марк, според най-широко 
приеманото виждане) и след това евангелието е било „пренаписано” два 
пъти (Матей и Лука) с доста различни цели, за да посрещне доста различни 
нужди. Независимо от тях (отново, според най-разпространеното виждане) 
Йоан е написал едно различно евангелие отново воден от различни 
причини. Ние вярваме, че всичко това е било водено от Светия Дух. За 
църквата нито едно от евангелията не превъзхожда останалите, но всяко 
стои до другите като еднакво ценно и еднакво авторитетно. Как е 
възможно това? Понеже във всеки един случай интересът е фокусиран 
върху Исус и то поне на две нива. Първо, имаме един изцяло исторически 
интерес, че това наистина е Исус и че Той наистина е казал и направил 



това. Този Исус, на Когото ние сега се покланяме като възкръснал Господ, 
е бил разпънат и е възкръснал от мъртвите. Второ, съществувал един 
екзистенциален интерес тази история да бъде преразказана за нуждите на 
по-късните общности, които не говорели арамейски, а гръцки и които не 
живеели в преобладаващо селска, земеделска и еврейска среда, а в Рим, 
Ефес или Антиохия където благовестието се срещало с една градска, 
езическа обстановка.  

Така в определен смисъл евангелията вече функционират като 
херменевтичен модел за нас настоявайки, чрез самата си природа, че ние 
също трябва да разказваме тази история в нашият собствен контекст на 20 
век. Така тези книги, които ни казват на практика всичко, което знаем за 
Исус все пак не са биографии – макар да са отчасти биографични. Нито 
пък те са подобни на съвременните „животи” на велики личности – макар 
да описват живота на най-великия човек. Те са, да използваме израза на 
църковния отец от втори век Юстин Мъченик, „спомените на апостолите.” 
Четири биографии не могат да стоят една до друга и да имат еднаква 
стойност. Тези книги стоят една до друга и понеже са записали фактите за 
Исус по едно и също време, припомнят учението на Исус и свидетелстват 

за Исус. Това е тяхната природа и тяхната гениалност и това е важно както 
за егзегетиката така и за херменевтиката. Следователно егзегетиката на 
евангелията изисква от нас да мислим за историческата обстановка на 
авторите. 

Историческият контекст 

Ще си спомним, че първата задача на егзегета е да познава историческия 

контекст. Това означава не само да познава историческия контекст като 
цяло, но също и да формира една не съвсем сигурна, но информирана 
реконструкция на ситуацията, за която авторът говори. Това понякога 
може да се окаже сложно поради природата на евангелията като документи 
работещи на две нива. Преди всичко историческият контекст е свързан със 
Самият Исус. Това включва познания за културата и религията на първи 
век, палестинският юдаизъм, в който Той е живял и поучавал както и един 
опит да разберем конкретния контекст на дадени думи или притча. Но 
историческият контекст също така е свързан и с индивидуалните автори 
(евангелистите) и техните причини да пишат. 

Ние разбираме, че опита да се мисли за тези няколко контекста може да 
бъде трудна задача за обикновения читател. Даваме си сметка и че тук 
научното изследване вероятно е по-спекулативно отколкото в другите 
области на новозаветните изследвания. Все пак природата на евангелията 
е дадена – те са документи от две нива, без значение дали това ни харесва 
или не. Ние не смятаме, че сме станали експерти в тези области – всъщност 



понякога ние също се чудим на „експертите.” Нашата задача тук е просто 
да увеличим увереност, така че да можете по-добре да оцените какво са 
евангелията както и да боравите с вида въпроси, които е необходимо да 
задавате докато ги четете. 

Историческият контекст на Исус – общ поглед 

За да разберем Исус е задължително да се потопим в юдаизма от 1 век, от 
който Той е бил част. И това означава много повече от това просто да 
знаем, че садукеите не са вярвали във възкресението. Необходимо е да 
знаем защо те не са вярвали и защо Исус е контактувал толкова малко с 
тях. За този вид информация просто няма алтернатива от доброто 
допълнително четене. Всяка от следващите три книги би била от голяма 
полза в това отношение: Joachim Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus 
(Philadelphia: Fortress, 1969); Eduard Lohse, The New Testament Environment 

(Nashville: Abingdon, 1976), pp. 11–196; J. Duncan M. Derrett, Jesus’s 
Audience (New York: Seabury, 1973). 

Една особено важна черта на тази страна на историческия контекст, която 
често се пренебрегва, е свързана с формата на учението на Исус. Всеки 
знае, че Исус често е поучавал с притчи. Това, което хората не осъзнават е, 
че Той всъщност е използвал множество подобни форми. Например Той е 
бил майстор на умишлените преувеличения (хипербола). В Матей 5:29-30 

(и паралела в Марк 9:43-49) Исус казва на учениците Си да извадят окото и 
да отрежат ръката, които ги съблазняват. Всички знаем, че Исус „е нямал 
предвид това буквално.” Това, което Той е имал предвид е хората да 
премахнат от своя живот всичко, което ги води към грях. Но как знаем, че 
Той не е имал в предвид това буквално? Понеже всички сме в състояние да 
разпознаем преувеличението като най-подходящата техника за поучение, 
при която ние трябва да разберем това, което учителят има предвид, а не 
това, което казва! 

Исус също така ефективно е използвал пословици (напр. Матей 6:21; Марк 
3:24), сравнения и метафори (Матей 10:16; 5:13), поезия (Матей 7:6-8; Лука 
6:27-28), въпроси (Матей 17:25) и ирония (Матей 16:2-3), да споменем 
само няколко литературни форми. За по-подробна информация за това 
както и за други въпроси в тази глава можете да прочетете книгата на 
Robert H. Stein’s The Method and Message of Jesus’ Teaching (Philadelphia: 

Westminster, 1978). 

Историческият контекст на Исус – по-конкретен поглед 

Това е един по-труден аспект от опита да реконструираме историческия 
контекст на Исус особено що се отнася до много от Неговите учения, 

http://www.amazon.com/Jerusalem-Time-Jesus-Joachim-Jeremias/dp/0800611365/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462729340&sr=8-1&keywords=Joachim+Jeremias%2C+Jerusalem+in+the+Time+of+Jesus
http://www.amazon.com/New-Testament-Environment-Eduard-Lohse/dp/0687279445/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462729379&sr=8-1&keywords=Eduard+Lohse%2C+The+New+Testament+Environment
http://www.amazon.com/Jesuss-Audience-Psychological-Environment-Prolegomena/dp/0816411484/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462729421&sr=8-1&keywords=.+Duncan+M.+Derrett%2C+Jesus%E2%80%99s+Audience
http://www.amazon.com/Jesuss-Audience-Psychological-Environment-Prolegomena/dp/0816411484/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462729421&sr=8-1&keywords=.+Duncan+M.+Derrett%2C+Jesus%E2%80%99s+Audience
http://www.amazon.com/Method-Message-Jesus-Teachings-Revised/dp/0664255132/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462729640&sr=8-1&keywords=The+Method+and+Message+of+Jesus%E2%80%99+Teaching


които често са представени в евангелията без достатъчен контекст. 
Причината за това е, че думите и делата на Исус са били предавани устно 
за известен период от вероятно 30 или повече години без през това време 
евангелията да съществуват. Съдържанието на евангелията се е предавало 
в отделни истории и думи (перикопи). Много от тези думи са били 
предавани заедно със своя оригинален контекст. Учените наричат такива 
перикопи истории за заявление понеже самият разказ съществува 
единствено заради думите, с които той завършва. Типична история за 
заявление е Марк 12:13-17 където въпросният контекст е въпрос свързан с 
плащане данък на римляните. Тя завършва с известното заявление на Исус: 
„Давайте цезаревото на цезаря и Божието на Бога .” Можете ли да си 
представите какво би могло да се направи при реконструиране на 
оригиналния контекст от тези думи ако последният не беше предаден? 

Разбира се, истинската трудност идва от факта, че толкова много от 
ученията на Исус са предадени без своя контекст. Павел добре 
демонстрира това. Три пъти той цитира думи на Исус (1 Кор. 7:10; 9:14; 
Деяния 20:35) без да посочва техният оригинален исторически контекст – 
нито пък това се очаква от него. Двата цитата от 1 Коринтяни се срещат и в 
евангелията. Думите за развода се срещат в два различни контекста (този 
на поучение на учениците в Матей 5:31-32 и на спор Матей 10:1-19 и Марк 
10:1-12). „Правото на заплащане” се среща в Матей 10:10 и неговият 
паралел в Лука 10:7 в контекста на изпращането на 12-те (Матей) и на 70-
те (Лука). Но думите в Деяния не се срещат в евангелията, така че за нас те 
са напълно откъснати от тения първоначален контекст. 

Затова не трябва да ни изненадва да научим, че много от тези думи (без 
контекст) са били достъпни за евангелистите и че самите евангелисти, под 
водителството на Светия Дух, са ги поставили в техния настоящ контекст. 
Това е една от причините, поради които ние намираме едни и същи думи и 
поучения в различен контекст в евангелията. Това също е причината, 
поради която думи на подобни теми или свързани с един и същ предмет 
често са групирани тематично в евангелията. 

Матей например има 5 големи тематични колекции (всяка от които 
завършва с нещо подобно на: „И когато Исус свърши всички тези 
неща…”): живота в царството (т.нар. Проповед на планината, Матей 5-7), 
наставления за служителите на царството (10:5-42), притчи за царството 
действащо в света (13:1-52), учения за взаимоотношенията и дисциплината 
в царството (18:1-35), есхатология или идването на царството (23-25). 

Че това са групировки на Матей може да бъде показано по два начина от 
колекциите в глава 10. (1) Контекста е историческата мисия на 
дванадесетте и наставленията на Исус към тях когато ги изпраща (ст. 5-12). 



Но наставленията в ст. 16-20 се отнасят за едно много по-късно време тъй 
като в ст. 5-6 на тях им е казано да отиват само при изгубените овце от 
Израел докато ст. 18 пророкува, че те ще бъдат изправени пред 
„управници,” „царе” и „езичниците,” макар никой от тези не е включен в 
първоначалната мисия на дванадесетте. (2) Тези събрани тук думи се 
намират разпръснати в Лука в следния ред: 9:2-5; 10:3; 21:12-17; 12:11-12; 
6:40; 12:2-9; 12:51-53; 14:25-27; 17:33; 10:16. Това показва, че Лука също е 
имал достъп до тези думи като отделни единици, които след това е 
поставил в един различен контекст. 

Така докато четете евангелията един от въпросите, които бихте искали да 
зададете, дори ако не сте в състояние да отговорите със сигурност, е дали 
слушателите на дадени думи на Исус са Неговите близки ученици, тълпата 
или враговете Му. Откриването на историческия контекст на Исус или на 
публиката не е задължително да засегне основният смисъл на дадени думи, 
но ще разшири вашата перспектива и често ще ви помогне да разберете 
идеята на това, което Исус казва. 

Историческият контекст на евангелиста 

Тук ние не говорим за литературния контекст, в който всеки евангелист 
поставя своите материали за Исус, а за историческия контекст на всеки 
автор, който го е накарал да нашите евангелия. Ние отново сме въвлечени 
в известни научни догадки тъй като самите евангелия са анонимни 
(авторите им не се идентифицират с имена) и не можем да сме сигурни 
къде са написани. Но ние можем да бъдем доста сигурни за интересът и 
загрижеността на всеки евангелист от начинът, по който той е избрал, 
оформил и подредил своите материали. 

Например евангелието според Марк показва голям интерес към природата 
на месианството на Исус. Макар Марк да знае, че Месията е мощен Божий 
Син (Марк 1:1), Който ходи из Галилея със сила и състрадание (1:1-8:26) 
той също така знае, че Исус многократно е скривал Своето месианство 
(виж напр. 1:34; 1:43; 3:12; 4:11; 5:43; 7:24; 7:36; 8:26; 8:30). Причината за 
това мълчание е, че единствено Исус разбира истинската природа на 
Своята съдба като Месия – на страдащия слуга, Който побеждава чрез 
Своята смърт. Макар три пъти да обяснява това на учениците те също не 
могат да го разберат (8:27-33; 9:30-32; 10:32-45). Подобно на докоснатия 
два пъти човек (8:22-26) те се нуждаят от второ докосване, възкресението, 
за да могат да виждат ясно. 

Загрижеността на Марк за месианската природа сочеща към страдащия 
слуга е дори още по-очевидна от факта, че той не включва нито една дума 
за ученичеството преди Исус да е обяснил, че трябва да пострада в 8:31-33. 



Идеята, както и конкретното поучение, е ясна. Кръстът и служението, 
което Исус понася, също са знаци на истинското ученичество. 

Всичко това може да бъде видяно при един внимателен прочит на 
евангелието според Марк. Това е неговият исторически контекст. Да го 
дефинираме по-конкретно е донякъде несигурно, но няма причина да не 
следваме твърде древната традиция, която казва, че евангелието според 
Марк отразява „спомените” на Петър и че то се е появило в Рим малко след 
мъченическата смърт на последния по времето на голямото гонение на 
християните в Рим. Във всеки случай контекстуалният прочит и изучаване 
е също толкова важен за евангелията колкото и за посланията. 

Литературият контекст 

Донякъде вече се докоснахме до темата в раздела „историческия контекст 
на Исус – по-конкретен поглед.” Литературният контекст е свързан с 
мястото на даден перикоп в контекста на дадено евангелие. До известна 
степен този контекст вероятно вече е бил фиксиран от оригиналния 
исторически контекст, който може би е бил известен на евангелиста. Но 
както вече видяхме много от материалите в евангелията дължат своят 
настоящ контекст на самите евангелисти в зависимост от вдъхновението 
им от Светия Дух. 

Тук нашата задача е двойна: (1) Да ви помогнем да тълкувате или да четете 
с разбиране дадени думи или разказ в техният настоящ контекст в 
евангелията и (2) Да ви помогнем да разберете природата на композицията 
на евангелията като цяло и по този начин да тълкувате всяко едно от 
евангелията не просто като изолирани факти за живота на Исус.  

Тълкуване на отделните перикопи 

В дискусията как да тълкуваме посланията отбелязахме, че трябва да се 
научим да „мислим в параграфи.” Това не е чак толкова важно за 
евангелията, макар все пак да е вярно от време на време, особено що се 
отнася до големите блокове с поучения. Както отбелязахме в началото тези 
секции с поучения наистина имат известна прилика с нашият подход към 
посланията. Все пак, поради уникалната природа на евангелията, тук човек 
трябва да направи две неща: да мисли хоризонтално и да мисли 
вертикално. Това просто е нашият начин да кажем, че когато тълкуваме 
или четем едно от евангелията трябва да помним двете реалности за 
евангелията, които споменахме по-горе: че те са четири и че са документи 
на „две нива.” 



Мисли хоризонтално: Да мисли хоризонтално означава, че когато 
изучаваме един перикоп в някое от евангелията трябва да помним 
паралелите в останалите евангелия. Не трябва да преувеличаваме това, тъй 
като никой от евангелистите не е възнамерявал неговото евангелие да бъде 
четено паралелно с останалите. Все пак фактът, че Бог ни е дал четири 

евангелия в канона означава, че те не трябва легитимно да бъдат четени в 
пълна изолация едно от друго. 

Тук първо трябва да направим едно предупреждение. Целта на 
паралелното изучаване на евангелията не е да запълним историята от едно 
евангелие с детайли от другите. Обикновено подобен прочит на 
евангелията е склонен да хармонизира всички детайли и по този начин да 
скрива именно различията във всяко евангелие, които Светия Дух е 
вдъхновил. Подобно „запълване” може да ни интересува на нивото на 
историческия Исус, но това не е каноничното ниво, което трябва да бъде 
нашата първа грижа. 

Основните причини да мислим хоризонтално са две. Първо, паралелите 
често ни помагат да оценим различията във всяко едно от евангелията. 
Преди всичко именно техните различия са причината да имаме 4 
евангелия. Второ, паралелите ще ни помогнат да бъдем наясно с 
различните видове контекст, в които някои подобни материали са 
съществували в ранната църква. Ние ще илюстрираме всяко едно от тези 
неща, но първо трябва да кажем нещо важно за предубежденията. 

Невъзможно е да четем евангелията без да имаме някакъв вид 
предубеждения за тяхната взаимна връзка – дори никога да не сте мислили 
за това. Най-общото предубеждение, но и това, което е и най-невероятно 
от всички е, че всяко евангелие е било написано независимо от останалите. 
Просто съществуват твърде много ясни доказателства срещу това, за да 
бъде то възможно. Вземете например факта, че съществува прекалено 
висок процент на вербална близост между Матей, Марк и Лука в техните 
разкази така както и в записаните от тях думи на Исус. Забележителната 
вербална близост не трябва да ни изненадва относно думите на Един, 
Който е говорил „както никой друг.” Но когато това се случи и с разказите 
вече е налице нещо съвсем различно – особено когато човек вземе 
предвид: (1) че тези истории първо са били разказвани на арамейски, а ние 
говорим за използване на гръцки думи (2) че реда на гръцките думи е 
много свободен и все пак често приликите се разпростират дори върху 
конкретния ред на думите и (3) че е твърде невероятно трима отделни 
човека в различни части на Римската империя да разкажат една и съща 
история с едни и същи думи – дори в такива дребни детайли на 



индивидуалния стил като предлози и съюзи. Но точно това откриваме 
отново и отново в трите евангелия. 

Това може да бъде илюстрирано от разказа за нахранването на 5000, една 
от малкото истории, която се намира във всичките 4 евангелия Отбележете 
следната статистика: 

1. Брой думи използвани във всяка история 

Матей – 157 

Марк – 194 

Лука – 153 

Йоан – 199 

2. Брой думи общи за всичките 3 евангелия – 53 
3. Брой думи, които Йоан използва заедно с останалите – 8 (пет, две, 

петстотин, взе хлябовете, дванадесет коша с къшеи). 
4. Процент съгласие 

Матей с Марк – 59% 

Матей с Лука – 44% 

Лука с Марк – 40% 

Йоан с Матей – 8,5% 

Йоан с Марк – 8,5 % 

Йоан с Лука – 6,5% 

Следните заключения изглеждат неизбежни: Йоан разказва историята 
независимо. Той използва единствено тези думи абсолютно необходими за 
да разкаже същата история и дори тогава използва различна гръцка дума за 
риба! Останалите три са също толкова явно взаимозависими в някаква 
степен. Тези, които знаят гръцки разбират колко невероятно е за двама 
човека независимо един от друг да разкажат същата история и да имат 60% 
съгласие в думите, които използват, често използвайки думите в точно 
същия ред. 

Друг пример откриваме в думите от Марк 13:14 и паралела в Матей 24:15 
(„Който чете нека разбира.”) Тези думи едва ли биха могли да са част от 



устната традиция (те казват чете, а не слуша и тъй като в най-ранната 
форма (Марк) Данаил не се споменава не е вероятно Исус да говори за 
Данаил). Следователно тези думи са добавени към думите на Исус от 
някои от евангелистите заради читателите. Изглежда твърде невероятно 
същата добавка да е направена независимо точно на същото място от двама 
автори пишещи независимо един от друг. 

Най-доброто обяснение на всички данни е това, което предложихме по -
рано – че Марк е написал своето евангелие първи, вероятно поне отчасти 
като спомени от проповядването и поучението на Петър. Лука и Матей са 
имали достъп до евангелието на Марк и независимо един от друг са го 
използвали като основен източник за своите собствени евангелия. Но те 
също така са имали независим достъп до най-различни други материали за 
Исус, някои от които са били общи и за двамата. Все пак този общ 
материал не е представен в един и същ ред в двете евангелия, един факт, 
който предполага, че никой от двамата не е имал достъп до писанията на 
другия. Накрая, Йоан е писал независимо от останалите трима и по този 
начин неговото евангелие съдържа малко материал общ за тях. Трябва да 
отбележим, че това е начинът, по който Светия Дух е вдъхновил 
написването на евангелията. 

Че това може да ни помогне да тълкуваме евангелията може да бъде 
видяно от следния кратък пример. Отбележете как изглеждат думите на 
Исус за „мерзостта на запустението” когато са четени в паралелни 
колони. 

Матей 24:15-16 Марк 13:14 Лука 21:20-21 

Затова когато видите Но когато видите 

Но когато видите, че 
Ерусалим е заобиколен 
от войски тогава знайте, 
че 

мерзостта на 
запустението 

Мерзостта която 
докарва запустение 

Запустението му е 
наближило 

За която говори пророк 
Данаил стояща на 
светото място 

Стояща там където не 
подобава  

(Който чете нека 
разбира) нека 

(Който чете нека 
разбира) нека  

тогава ония, които са в 
Юдея нека бягат по 
планините 

нека тия, които са в 
Юдея да бягат по 
планините 

Тогава нека ония, които 
са в Юдея да бягат по 
планините и 



Трябва да отбележим, преди всичко, че тези думи, които са част от 
разговорът на Елеонския хълм, се намират в абсолютно идентичен ред във 
всичките три евангелия. Когато Марк ги е записал той е призовавал своите 
читатели да размислят какво Исус е имал в предвид под „мерзостта на 
запустението, стояща там където не подобава.” Матей, също вдъхновен 
от Духа, помага на читателите си като прави нещата малко по-ясни. Той им 
напомня, че за „мерзостта на запустението” се говори в Данаил и това, 
което Исус има в предвид под „където не подобава” е „светото място” 
(храмът в Ерусалим). Лука, еднакво вдъхновен от Духа, просто тълкува 
тези думи заради своите читатели-езичници. Той истински желае те да 
разберат! Това, което Исус има предвид с това е „Когато Ерусалим е 
заобиколен от войски тогава запустението му е наближило”. 

По този начин човек може да види как хоризонталното мислене и 
знанието, че Матей и Лук използват Марк може да ни помогне да 
тълкуваме всяко от евангелията докато го четем. 

По подобен начин съзнанието за паралели в евангелията също може да ни 
помогне да видим как едни и същи материали понякога могат да се 
използват в нов контекст от църквата. Вземете например оплакването на 
Ерусалим от Исус, което е общо за Матей и Лука, но не се среща в Марк. 
Изказването се появява буквално дума по дума и в двете евангелия. В Лука 
13:34-35 то принадлежа към една дълга колекция от разкази и поучения 
докато Исус пътува към Ерусалим (9:51-19:10) и следва непосредствено 
предупреждението за Ирод, което Исус завършва казвайки: „Не е 
възможно пророк да загине извън Ерусалим”. Отхвърлянето на Божият 
посланик води до съд над Израел. 

В Матей 23:37-39 оплакването завършва неговата колекция от седем 
„горко” над фарисеите като последното отразява темата за пророците 
убити в Ерусалим. В този случай думите носят еднакво значение и в двете 
евангелия макар да са поставени в различни ситуации. 

Същото е вярно и за много други думи. Господната молитва присъства и в 
двете евангелия (Матей 6:7-13; Лука 11:2-4) в контекст свързан с поучение 
за молитвата, макар основната идея на всяка секция да е доста различна. 
Забележете също, че в Матей тя служи като модел: „Вие се молете така,” 
а в Лука повторението е позволено: „Когато се молите, казвайте.” Нещо 
подобно виждаме и при блаженствата (Матей 5:3-11; Лука 6:20-23). В 
Матей бедните са „бедни (или нисши) по дух.” В Лука те са просто „вие 
бедните” противопоставено на „вие богатите” (6:24).  

Поради такива причина някои хора са склонни да работят едва с 
половината канон. Традиционните евангелски християни са били склонни 



да четат единствено „нисшите по дух” докато социалните активисти са 
чели „вие бедните.” Ние твърдим, че и двете са канонични. В един 
истински цялостен смисъл истински бедните са тези, които разпознават 
себе си като бедни пред Бога. Но Богът на Библията, Който се въплъти в 
Исус от Назарет, е Бог, Който се застъпва за делото на подтиснатите и 
безправните. Човек едва ли може да прочете евангелието според Лука без 
да види неговият интерес към този аспект на Божието откровение (виж 
14:12-14 ср. 12:33-34 с паралела в Матей 6:19-21). 

Ако се интересувате от сериозно изучаване на евангелията трябва да се 
обърнете към синоспис (представяне на евангелията в паралелни колони). 
Най-добрият е редактиран от Kurt Aland, entitled Synopsis of the Four 
Gospels (New York: United Bible Societies, 1975)

6
. 

Мислете вертикално. Да мислим вертикално означава, че когато четем 
едно поучение или разказ в евангелията трябва да държим сметка и за 
двата исторически контекста, този на Исус и този на евангелиста.  

Отново, тук трябва да изкажем едно предупреждение. Целта на 
вертикалното мислене не е най-вече да изучаваме живота на историческия 
Исус. Наистина той винаги ще представлява интерес за нас. Но 
евангелията в своята настояща форма са Божието Слово към нас, а 
нашата реконструкция на живота на Исус не е.  

Отново, човек не трябва да преувеличава този начин на мислене. Той е 
просто един призив да разберем, че голяма част от материалите в 
евангелията дължат своят настоящ контекст на евангелистите и че доброто 
тълкуване може да изисква оценяване на дадени думи преди всичко в 
техния оригинален исторически контекст както една удачна прелюдия към 
разбирането на същите думи в техния настоящ исторически контекст. 

Можем да илюстрираме това от пасажи като Матей 20:1-16, притчата на 
Исус за работниците на лозето. Нашият въпрос е: Какво означава това в 
настоящия контекст на Матей? Ако мислим хоризонтално ще отбележим, 
че от всяка страна на притчата на Матей има дълги секции съдържащи 
материали, в които той следва Марк много близко (Матей 19:1-30; 20:17-
34; паралел с Марк 10:1-52). В 10:31 Марк съдържа думите: „Мнозина 
първи ще станат последни и мнозина последни  ще станат първи”, които 
Матей повтаря в 19:30. Но точно в този момент той вмъква тази притча, 
която завършва с повторение на тези думи (20:16), само че в обратен ред. 
                                                                 

6
 Българският еквивалент е Съгласуване на четирите евангелия. София, Фондация 

„Библейска лига“, 2004 – б. пр. 

 

http://www.amazon.com/Synopsis-Four-Gospels-Kurt-Aland/dp/0826705006/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462733965&sr=8-1&keywords=Kurt+Aland%2C+Synopsis+of+the+Four+Gospels
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Така в евангелието на Матей непосредственият контекст на притчата са 
думите за преобърнатия ред между първите и последните. Когато 
разгледаме самата притча (20:1-15) ще забележим, че тя завършва с 
оправданието на собственика за неговата щедрост. Плащането в царството, 
казва Исус, не се определя от това какво е честно, а от Божията благодат! В 

своя оригинален контекст тази притча вероятно е целяла да оправдае 
практиката на Исус да приема грешниците в светлината на възраженията 
на фарисеите срещу тях. Те мислят за себе си като „понесли теготите на 
деня” и по този начин заслужаващи по-голяма заплата. Но Бог е щедър и 

благодатен и свободно приема грешниците точно както и „праведните.” 
Ако това е най-вероятният оригинален контекст, как функционира сега 
притчата в евангелието на Матей? Идеята на притчата, Божията благодатна 
щедрост към незаслужаващите, със сигурност остава същата. Но целта 
вече не е една загриженост да се оправдаят действията на Исус. 
Евангелието на Матей прави това на други места. Тук притчата 
функционира в контекста на ученичеството където тези, които са оставили 
всичко заради Исус са последните, които стават първи (вероятно наистина 
в контраст с еврейските водачи, нещо, което Матей отново и отново 
подчертава). 

Разбира се, много пъти вертикалното мислене просто ще открива същата 
идея и на двете нива. Но току що дадената илюстрация показва колко 
полезно може да бъде подобно мислене за егзегетиката.  

Тълкуване на евангелията като цяло 

Важна част от литературният контекст е да се научим да виждаме 
причините довели до съставянето на евангелията, които правят всяко от 
тях уникално. В тази глава отбелязахме, че четейки и изследвайки 
евангелията, трябва да приемаме сериозно не само интереса на 
евангелистите към Исус per se, какво Той е направил и казал, но също и 
техните причини да разкажат тази история на своите читатели. Както 
отбелязахме евангелистите не са просто събирачи. Но това, че са автори не 
означава, че те създават материалите – вярно е точно обратното. Няколко 
фактора са пречели на по-голямо творчество вкл., ние вярваме, до известна 
степен фиксираният характер на материалите и суверенното водителство 
на Светия Дух в процеса на предаване. Така те са били автори в смисъл, че 
с помощта на Духа творчески са структурирали и пренаписали 
материалите, за да посрещнат нуждите на своите читатели. Това, което е от 
интерес за нас тук е да ви помогнем да разбирате специфичните интереси и 
техники на всеки един от евангелистите докато четете и изучавате 
евангелията. 



Има 3 принципа действащи при съзнаването на евангелията: 
избирателност, подредба и адаптация. От една страна евангелистите, като 
вдъхновени от Бога автори, са избрали тези разкази и поучения, които са 
подхождали на тяхната цел. Вярно е, разбира се, че простата грижа за 
запазването на това, което е било налично за тях може да е била една от 
тези цели. Все пак Йоан, който има по-малко на брой, но по-подробни 
разкази и думи, ясно ни казва, че е бил твърде избирателен (20:30-31; 

21:25). Тези последни думи (21:25) изговорени хиперболично вероятно 
отразяват случая и с останалите. Лука например избира да не включи 
значителни части от Марк (6:45-8:26). 

В същото време евангелистите и техните църкви имат специфични 
интереси, които също ги карат да подреждат и адаптират това, което са 
избрали. Йоан например конкретно ни казва, че целта му е явно 
богословска: „за да можете да повявате, че Исус е Месията, Божият 
Син” (20:10). Този интерес към Исус като еврейския Месия вероятно е 
основната причина огромната част от неговите материали да са свързани 
със служението на Исус в Юдея и Ерусалим срещу почти изцяло 
галилейското служение в синоптичните евангелия. За евреите истинският 
дом на Месията е бил Ерусалим. Така Йоан знае, че Исус е казвал, че 
пророк не е почитан освен в родината си. Това първоначално е било казано 
при Неговото отхвърляне в Назарет (Матей 13:57; Марк 6:4; Лука 4:24). В 
евангелието на Йоан тези думи са използвани за отхвърлянето на Месията 
в Ерусалим (4:4) – едно цялостно пророческо прозрение за служението на 
Исус. 

Принципът на адаптация обяснява голяма част от т. нар. несъответствия в 
евангелията. Сред най-често споменаваните са проклятието на маслината 
(Марк 11:12-14, 20-25; Матей 21:18-22). В евангелието според Марк 
историята носи символично богословско значение. Отбележете, че между 
проклятието и изсъхването Исус произнася едно подобно осъждение над 
юдаизма чрез Своето очистване на храма. Все пак историята със смокинята 
има огромно значение за ранната църква и поради урокът на вяра, с който 
тя завършва. В евангелието според Матей урокът на вяра е единственият 
интерес на историята и поради тази причина той свързва проклятието и 
изсъхването в едно цяло, за да подчертае идеята. Запомнете, че във всеки 
един случай разказването на историята е дело на Светия Дух, Който е 
вдъхновявал и двамата евангелисти. 

За да илюстрираме този процес на съставяне малко по-широко нека да 
разгледаме началните глави на Марк (1:14-3:6). Те представляват един 
артистичен шедьовър толкова добре конструиран, че мнозина читатели 
вероятно разбират идеята на Марк дори без да осъзнават как точно са 



достигнали до нея. Има три течения в общественото служение на Исус, 
които са от особен интерес за Марк: популярността Му сред тълпата, 
ученичеството на малцина и противопоставянето от страна на властите. 
Забележете колко умело, избирайки и подреждайки материалите, Марк ни 
представя тези неща. След прогласяването на публичното служение на 
Исус (1:14-15) първите разкази записват призоваването на първите 
ученици. Този мотив ще бъде усложнен в следващите секции (3:13-19; 

4:10-12; 4:34-41). Неговата по-голяма загриженост в тези две начални 
глави e свързана с другите два въпроса. Започвайки от 1:21 до 1:45 Марк 
има четири перикопа, един ден в Капераум (1:21-28 и 29-34), кратка 
проповедническа обиколка на следващия ден (1:35-39) и историята с 
изцелението на прокажения (1:40-45). Общият мотив във всички тях е 
бързото разнасяне на славата и популярността на Исус (виж ст. 27-28, 32-

33, 37, 45), което кулминира когато Исус „не можеше да влезе в града 
открито…Но множествата пак дойдоха отвсякъде.” Всичко това сякаш 
спира дъха и все пак Марк го е нарисувал само с четири истории, плюс 
повтарящата се фраза „и веднага” (1:21, 23,28,29,31,42) и започвайки почти 
всяко свое изречение с „И.” 

Нарисувал пред нас тази картина след това Марк избира пет различни 
разказа, които, всички заедно, рисуват една картина на противопоставяне и 
дават причините за това. Отбележете, че общото за първите пет перикопа е 
въпросът: „Защо?” (2:7, 16, 18, 24). Противопоставянето възниква понеже 
Исус прощава грехове, яде с грешниците, пренебрегва традицията на поста 
и „нарушава” съботата. Че това последно обвинение е виждано от евреите 
като най-голямата обида към техните традиции става ясно понеже Марк 
добавя една втора подобна история (3:1-6). 

Ние не твърдим, че във всички тези секции във всички евангелия човек ще 
бъде в състояние да проследи причината за точно определената 

композиция толкова лесно. Но смятаме, че подобен поглед на евангелията 
е необходим. 

Някои херменевтични наблюдения 

В по-голямата си част херменевтичните принципи за евангелията са една 
комбинация от това, което беше казано в предишните глави за посланията 
и историческите разкази. 

Речи и императиви 

Ако човек тълкува внимателно поученията и императивите на Исус в 
евангелията трябва да бъдат прилагани в 20 век по същия начин, по който 
правим това с Павел – или Петър, или Яков – в посланията. Дори въпросът 



за културната относителност следва да бъде повдигнат по същия начин. 
Разводът очевидно не е удачна възможност за двойки, в които и двамата 
съпрузи следват Исус – нещо, което Павел повтаря в 1 Кор. 7:10-11. Но в 
една култура подобна на съвременна Америка, в която единият от всеки 
двама обръщенци е разведен вероятно въпросът за повторната женитба не 
следва да бъде решен без сериозно обмисляне и без цялостна загриженост 
за новоповярвалите. Необходимо е внимателно да изследваме значението 
на думите на Исус изговорени в една изцяло различна културна 
обстановка. По подобен начин днес няма римски войник, който да ни 
принуди да вървим с него една миля (Матей 5:41). В този случай идеята на 
Христос, християнското „още”, със сигурност е приложима в някои 

сравними ситуации. 

Тук следва да кажем нещо важно. Понеже много от императивите на Исус 
се намират в контекст обясняващ старозаветния закон и понеже за мнозина 
те изглежда представляват неизпълним идеал се предлагат множество 
тълкувателни варианти, чрез които тези императиви да се „заобиколят” 

както нормативен авторитет за църквата. Тук не можем да отделим време, 
за да споменем и оборим тези различи предложения, но следва да кажем 
няколко думи. Един чудесен обзор може да се намери в глава 6 на книгата 
на Stein The Method and Message of Jesus’ Teachings. 

По-голямата част от тези херменевтични тактики се появяват именно 
понеже императивите изглеждат точно като закон – и при това както 
неизпълним закон! Християнският живот според Новия Завет е основан на 
Божията благодат, не на пазенето на закона. Но да виждаме императивите 
като закон означава да ги разберем погрешно. Те не са закон в смисъл, че 
някой трябва да ги изпълни, за да стане или да остане християнин. Нашето 
спасение не зависи от съвършеното им изпълнение. Те са описания дадени 
чрез императиви на начина, по който трябва да изглежда християнския 
живот понеже Бог предварително ни е приел. Една етика на отказ от 
отмъщение (Матей 5:38-42) на практика е етиката на царството за 
настоящата епоха. Но тя е определена от незаслужена любов на Бога към 
нас. Така живота в царството трябва да бъде „както Отца така и Сина.” Ние 
първо изпитваме Божията безусловна, незаслужена прошка, но тя трябва 
да бъде последвана от нашата незаслужена, безусловна прошка към 
другите. Някой е казал, че в християнството религията е благодат, а 
етиката е благодарност. Така императивите на Исус са едно слово към нас, 
но те не са подобни на старозаветния закон. Те описват новия живот, който 
сам по себе си, разбира се, не е по избор, а живот, който трябва да бъде 
живян като отговор на това, че сме Божие възлюбено и изкупено дете. 

Разказите 

http://www.amazon.com/Method-Message-Jesus-Teachings-Revised/dp/0664255132/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462734997&sr=8-1&keywords=The+Method+and+Message+of+Jesus%E2%80%99+Teachings


Разказите в евангелията имат склонност да функционират по повече от 
един начин. Например, разказите за чудеса не са записани, за да предлагат 
морални поуки или да служат като прецеденти. Тук те функционират като 
живи илюстрации за силата на царството идващо чрез служението на Исус. 
По един непряк начин те могат да илюстрират вяра, страх или провал, но 
не това е тяхната основна функция. Все пак истории като тази за богатия 
младеж (Марк 10:17-22 и паралелите) или като молбата да седнат отляво и 
отдясно на Исус (Марк 10:35-45 и паралели) са поставени в един контекст 
на поучение където самата история служи като илюстрация на това, което 
се поучава. На нас ни се струва, че е правилна херменевтичната практика 
тези разкази да се използват точно по този начин. Така идеята на историята 
за богатия младеж не е, че всички ученици трябва да продадат своите 
притежания и да Го последват. В евангелията има ясни примери, в които 
това явно не е така (ср. Лука 5:27-30; 8:3; Марк 14:3-9). Вместо това 
историята показва колко трудно е за богатите да влязат в Божието царство 
именно понеже преди това те са се посветили на мамона и се опитват по 
този начин да подсигурят живота си. Но Божията щедра любов може да 
върши чудеса и за богатите, продължава Исус. Историята със Закхей (Лука 
19:1-10) е една подобна илюстрация. 

Отново, ние можем да видим значението на добрата егзегетика, така че 
това, което откриваме в тези разкази е на практика това, което 
представлява самото благовестие. 

Последна, много важна дума 

Тя се отнася и до предишната дискусия за историческия контекст на Исус, 
но е включена тук понеже е ключова за херменевтичния въпрос. Тя е 
следната: Човек не трябва да смята, че е в състояние правилно да тълкува 
евангелията без правилно разбиране на концепцията за Божието царство 
в служението на Исус. За кратко, но добро въведение в този въпрос виж 
гл. 4 от книгата на Stein Method and Message. Тук можем да дадем 
единствено кратък обзор заедно с няколко думи как това засяга 
херменевтиката. 

Преди всичко трябва да знаете, че цялостната богословска рамка на целия 
Нов Завет е есхатологична. Есхатологията е свързана с края, когато Бог ще 
доведе настоящата епоха до нейният завършек. Повечето евреи по времето 
на Исус мислели есхатологично. Т.е. те смятали, че живеят в самия край на 
времето когато Бог ще се намеси в историята и ще сложи край на 
настоящата епоха като донесе следващата. Гръцката дума за края, който те 
очаквали е есхатон. Така да бъдеш есхатологичен означава да гледаш към 
края. 

http://www.amazon.com/Method-Message-Jesus-Teachings-Revised/dp/0664255132/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462734997&sr=8-1&keywords=The+Method+and+Message+of+Jesus%E2%80%99+Teachings


Еврейската есхатологична надежда 

Есхатона 

Тази епоха (времето на сатана) Идната епоха (времето на Божието 
управление 

Характеризира се с  
 

Грях 
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Демонично обладаване 

Победа на злите 

Характеризира се с: 
 

Присъствието на Духа 

Правда 

Здраве 

Мир 

Разбира се, първите християни добре разбирали този есхатологичен начин 
да се гледа на живота. За тях събитието на Исусовото идване, Неговата 
смърт и възкресение и даването на Духа били свързани с техните 
очаквания за идването на края. Той идвал по този начин. 

Идването на края също така означавало едно ново начало – началото на 
Божията нова епоха, месианската епоха. Новата епоха също се свързвала с 
Божието царство, което означавало „времето на Божието управление”. 
Тази нова епоха трябвало да бъде една епоха на правда (напр. Исая 11:4-5) 

и хората да живеят в мир (Исая 2:2-4). Тя трябвало да бъде време на 
пълнота на Духа (Йоил 2:28-30) когато новият завет прогласен от Еремия 
ще се изпълни (Ер. 31:31-34; 32:38-40). Греха и болестите трябвало да си 
отидат (напр. Зах. 13:1; Ис. 53:5). Дори материалното творение трябвало да 
изпита радостните ефекти на новата епоха (напр. Ис. 11:6-9). 

Така, когато Йоан Кръстител прогласил, че настъпването на края е 
наближил и кръстил Божият Месия, ехатологичната треска кулминирала. 
Месията бил близо, този, който трябвало да донесе новата епоха на Духа 
(Лука 3:7-17). 

Исус дошъл и прогласил, че идването на царството е наближило с 
Неговото служение (напр. Марк 1:14-15; Лука 17:20-21). Той изгонвал 
демони, вършел чудеса и свободно приемал отхвърлените и грешниците – 
и това били знаци, че краят вече е започнал (напр. Лука 11:20; Матей 11:2-

6; Лука 14:21, 15:1-2). Всеки наблюдавал, за да разбере дали Той наистина 
е този, който трябвало да дойде. Наистина ли ще донесе месианската епоха 
с нейното величие? Тогава изведнъж Той бил разпънат – и по този начин 
светлините угаснали. 



Но не! Имало славно продължение. На третият ден Той бил възкресен от 
мъртвите и се явил на мнозина от учениците Си. Със сигурност сега Той 
щял да възстанови царството на Израел (Деяния 1:6). Но вместо това Той 
се възнесъл при Отца и излял обещания Дух. Тук се намира проблемът за 
ранната църква и за нас. Исус обявил идващото царство като настъпило със 
Собственото Му идване. Идването на Духа със сила и пълнота, с чудеса и 
знамения и даването на Новия Завет били знаци, че новата епоха е 
настъпила. Все пак краят на тази епоха очевидно все още не бил дошъл. 
Как трябвало те да разбират това? 

Твърде рано, започвайки с проповедта на Петър в Деяния 3, християните 
започнали да разбират, че Исус не е дошъл, за да донесе „последния” край, 
но „началото” на края. По този начин те започнали да виждат, че със 
смъртта и възкресението на Исус и с идването на Духа благословенията и 
ползите от бъдещето вече са дошли. В един смисъл следователно краят 
вече бил настъпил. Но в друг смисъл краят все не бил настъпил напълно. 
Това било вече, но не още. 

Следователно първите вярващи се научили да бъдат истински 
есхатологичи хора. Те живеели между времената – т.е. между началото на 
края и неговото истинско реализиране. На Господната трапеза те 
празнували своето есхатологично съществуване прогласявайки „смъртта 
на Господа докле дойде Той” (1 Кор. 11:26). Те вече познавали Божията 
свободна и пълна прошка, но все още не били усъвършенствани (Фил. 3:7-
14). Те вече имали победа над смъртта и все пак все още умирали (Фил. 
3:20-22). Те вече живеели в Духа и все пак все още живеели в един свят, в 
който сатана можел да ги напада (напр. Еф. 6:10-17). Те вече били 
оправдани и за тях нямало осъждение (Римл. 8:1) и все пак все още имало 
бъдещ съд (2 Кор. 5:10). Те били бъдещите Божии хора, те били 
формирани от бъдещето. Те познавали неговите облаги, живеели в 
светлината на неговата ценност, но те, както и ние, все още трябвало да 
живеят с тези ползи и ценности в настоящия свят. Тази основна 
есхатологична рамка за разбирането на Новия Завет изглежда по следния 
начин: 

Новозаветното есхатологично виждане  

(есхатонът) 

                               започнала                           настъпва 

   ТАЗИ ЕПОХА (преминава) 



                                                                                                 Никога не 
свършва 

                                                                 ИДНАТА ЕПОХА 

               Кръста и възкресението                              второто идване 

                        Вече                                                      не още 

                        Правда                                              съвършена правда 

                        Мир                                                   пълен мир 

                       Здраве                                                няма болест или смърт 

                        Духа                                                    в пълнота 

Херменевтичния ключ за голяма част от Новия Завет и особено за 
служението и поучението на Исус може да бъде намерен в този вид 
„напрежение.” Именно понеже царството, времето на Божието управление, 
започнато с идването на Исус ние сме призовани да живеем в царството, 
което означава живот под Неговото господство, свободно приети и 
простени, но посветили се на резултатите от новата епоха и виждайки ги да 
се изявяват в нашия живот и нашия свят в настоящата епоха. 

Така когато се молим: „Да дойде Твоето царство” ние се молим преди 
всичко за реализиране. Но понеже царството, за което копнеем вече е 
започнало да идва тази молитва е пълна и с очаквания за настоящето.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Глава 8 

ПРИТЧИТЕ: СХВАНА ЛИ ИДЕЯТА 

Трябва от самото начало да отбележим, че всичко казано в гл. 7 за 
учението на Исус в евангелията е вярно и за притчите. Защо тогава да 
отделяме самостоятелна глава за притчите в книга като тази? Как могат 
тези прости, директни, кратки истории, които Исус разказва да създават 
проблеми на читателя и тълкувателя? Човек трябва да е голям глупак, за да 
не разбере идеята на Добрият самарянин или Блудния син. Самият прочит 
на тези истории ужилва или успокоява сърцето. 

Все пак отделна глава е необходима понеже при целият им чар и простота 
смисълът на притчите е бил погрешно разбиран в църквата повече от 
всичко друго в Новия Завет с изключение на Откровение. 

Притчите в историята 

Причината за дългата история на погрешно разбиране на притчите може да 
бъде проследена до нещо, което самият Исус е казвал и което е записано в 
Марк 4:10-12 (и паралели Мт. 13:10-13; Лука 8:9-10). Попитан за целта на 
притчите Той сякаш казва, че те съдържат тайни за вътрешните, но 
закоравяват външните. Понеже след това Той продължава да „тълкува” 
притчата за Сеяча по един полу-алегоричен начин това изглежда подкрепя 
теорията за закоравяването и за огромен брой алегорични тълкувания. 
Смятало се е, че притчите са простички истории за външните, за които 
„истинския смисъл”, „тайните”, са скрити. Те принадлежат единствено на 
църквата и трябва да бъдат разкрити посредством алегория.  

Такъв велик и брилянтен учен като Августин тълкува притчата за Добрият 
самарянин по следния начин: 

Човекът, който слиза от Ерусалим към Ерихон = Адам 

Ерусалим = небесния град на мира, от който Адам пада. 

Ерихон = луната и следователно говори за смъртността на Адам 



Крадците = дявола и неговите ангели 

Събличат го = от неговото безсмъртие 

Бият го = убеждавайки го да съгреши 

Оставят го полумъртъв = като човек той е жив, но умира духовно 
следователно е полумъртъв. 

Свещеникът и левита = свещенството и служението в Стария Завет 

Самарянинът = казва се, че означава пазител. Следователно се има предвид 
Самият Христос 

Превърза раните му = означава, че му дава сила да се въздържа от греха 

Масло = утехата на добрата надежда 

Вино = наставление да работи с ревностен дух 

Добиче = плътта на Христовото въплъщение 

Ханът = църквата 

Сутринта = след възкресението 

Двете монети = обещанието за този живот и за бъдещия 

Ханджията = Павел 

Колкото и новаторско и интересно да звучи подобно тълкуване човек може 
да е сигурен, че не това е имал предвид Исус. Преди всичко контекста ясно 
води към оценка на човешките взаимоотношения („Кой е моят ближен?”), 

а не на Божието отношение към човека. И няма причина да смятаме, че 
Исус би предсказал църквата и Павел по един толкова неясен начин! 
Всъщност крайно съмнително е, че по-голямата част от притчите изобщо 
са били предназначени за вътрешния кръг. Поне в три случая Лука 
конкретно ни казва, че Исус говори с притчи на хората (15:3; 18:9; 19:11) с  

явната идея те да бъдат разбрани. Освен това законникът, на когото Исус 
разказва притчата за Добрият самарянин (Лука 10:25-37) разбира притчата 
както и главните свещеници и книжниците разбират притчата за 
работниците в Матей 21:45. Ако ние понякога имаме проблеми да разберем 
притчите причината не е защото те са алегории, за които се нуждаем от 
някакъв специален тълкувателен ключ. По-скоро това е свързано с някои 
неща, които споменахме в предишната глава за евангелията. Един от 



ключовете за разбирането им лежи в определянето на първоначалните 
слушатели, към които са отправени. Както казахме, много често те 
достигат до евангелистите лишени от контекст. 

Ако притчите не са алегорични тайни за църквата какво има предвид Исус 
в Марк 4:10-12 под тайните на царството и тяхната връзка с притчите? 
Най-вероятно ключът лежи в една игра на думи на родния език на Исус – 

арамейския. Думата methal, преведена parabolem на гръцки, се използва за 
цял клас форми на речта като гатанки, притчи, неясноти, а не просто за 
множеството истории наричани „притчи” на английски. Вероятно ст. 11 
означава, че смисълът на служението на Исус (тайната на царството) не 
може да бъде разбран от външните. То е подобно на methal, една гатанка за 
тях. Затова Неговото говорене в mathalim (притчи) за тях е било част от 
methal (загадка) свързана с цялото Му служение. Те гледат, но не виждат, 
чуват – дори разбират – притчите, но не могат да схванат пълният смисъл 
на служението на Исус. Затова нашата егзегетика на притчите трябва да 
започне със същото идея, която приложихме към всички останали жанрове 
дотук. Исус не се опитва да бъде неясен, Той напълно възнамерява да бъде 
разбран. Нашата задача е преди всичко да се опитаме да чуем това, което 
те чуват. Но преди да направим това адекватно трябва да се обърнем към 
въпроса: Какво са притчите? 

Естеството на притчите 

Множество видове 

Първото нещо, което трябва да отбележим е, че не всичко, което наричаме 
притчи е еднакво по вид. Например съществуват същностни разлики 
между Добрият самарянин (истинска притча) от една страна и Кваса в 
хляба (подобие) от друга като и двете се различават от думите: „Вие сте 
солта на земята” (метафора) или „Бере ли се грозде до тръни или смокини 
от репеи” (епиграма). Всички изброени могат от време на време да се 
срещнат в дискусиите за притчите. 

Добрият самарянин е пример за истинска притча. Това е една история, 

проста и ясна, с начало и край. Тя притежава нещо, което може да бъде 
определено като „сюжет.” Други такива притчи-истории включват 
Изгубената овца, Блудния син, Богаташа и Лазар и Десетте вдовици. 

Кваса в хляба от друга страна е повече подобие. Това, което е казано за 
кваса, за сеяча, или за синапеното семе винаги е вярно за кваса, сеяча или 
синапеното семе. Подобни „притчи” приличат повече на илюстрации взети 
от ежедневния живот и използвани, за да предадат идея. 



Думи като „Вие сте солта на земята” се различават и от двата вида 
разгледани по-горе. Те са нещо, което можем да наречем иносказателни 
думи, но на практика представляват метафори и сравнения. Понякога те 
изглежда функционират по начин близък до подобията, но тяхната идея – 
причината да бъде изговорена – е доста различна. 

Трябва да отбележим по-нататък, че в някои случаи, особено в случая със 
Злите наематели (Марк 12:1-11; Мат. 21:33-44; Лука 20:9-18), една притча 
може много да се доближи до алегория, в която много от детайлите в 
историята представляват нещо друго (подобно на тълкуването на Добрият 
самарянин от Августин). 

Но притчите не са алегории – макар понякога да притежават това, което 
може да изглежда като алегорични характеристики. Причината да можем 
да сме сигурни в това е свързано с тяхната различна функция.  

Понеже не всички притчи са от един и същ вид не е възможно да изложим 
общи за всички тях правила. Казаното тук се отнася за същинските притчи, 
но голяма част от него е валидно и за останалите видове. 

Как функционира една притча 

Най-добрият ключ към това какво са притчите се намират в тяхната 
функция. За разлика от по-голямата част от думите приличащи на притчи 
както „смокини от репеи” притчите представляващи истории не служат за 
илюстриране на учението на Исус чрез думи-картини. Нито пък служат 
както средства за откриване на истина – макар че в края на краищата те 
очевидно правят това. По-скоро притчите-истории функционират като 
средства, чрез които е отправен призив изискващ отговор от страна на 
слушателите. Да перифразираме думите на Маршал МакЛухан, притчата 
сама по себе си е послание. Тя е разказана, за да привлече и задържи 
вниманието на слушателите, да им покаже собствените им действия или да 
ги предизвика да отговорят по някакъв начин на Исус и Неговото 
служение. 

Именно тази природа на „призив към отговор” на притчите създава нашата 
голяма дилема относно тълкуването им. Това е така понеже в някои случаи 
да тълкуваш една притча означава да унищожиш това, което тя 
представлява. Това прилича на тълкуването на шега. Целият смисъл на 
шегата и това, което я прави смешна е, че слушателят разбира какво 
представлява тя и за какво е казвана. Но тя може да го „хване” единствено 
ако той разбира идеята съдържаща се в шегата. Ако трябва да тълкувате 
една шега, обяснявайки идеята в нея, тя вече не докосва слушателя и 
обикновено не предизвиква смях. Когато шегата е изтълкувана тя може да 



бъде разбрана правилно и все още може да е забавна (човек поне може да 
разбере на какво е трябвало да се смее), но престава да има същото 
влияние. Тя вече не функционира по същия начин. Същото се отнася и за 
притчите. Те са били изговорени, и ние можем да предположим, че 
повечето слушателите са били в състояние веднага да се идентифицират с 
идеите в тях, което ги кара да разберат техният смисъл – или да бъдат 
докоснати от тях. За нас обаче притчите са написани. Ние може да схванем 
или да не схванем веднага идеята и следователно за нас те никога няма да 
функционират по начина, по който са функционирали за първите 
слушатели. Но тълкувайки ги ние можем да разберем какво те са 
разбирали или какво бихме разбрали ако самите ние бяхме там. Ние трябва 
да постигнем това чрез нашата егзегетика. Херменевтичната задача лежи 
отвъд това: Как да разберем приложението на притчите в нашето 
собствено време и среда? 

Егзегетиката на притчите 

Да открием аналогиите 

Нека отново да се върнем към нашата аналогия с шегата. Двете неща, 
които привличат вниманието на слушателя в една шега и провокират 
отговор на смях са същите две неща, които привличат вниманието в 
притчите на Исус, а именно тяхното познаване на аналогиите и 
неочаквания обрат на историята. Ключовете за разбиране са аналогиите, 
тези различни части на историята, с които човек се идентифицира когато 
тя бъде разказана. Ако ги пропуснем в една шега тогава няма да има и 
неочаквани обрати понеже именно аналогиите създават обичайните 
очаквания. Ако ги пропуснем в една от притчите на Исус тогава силата и 
идеята на това, което Исус казва по подобен начин бива пропуснато. 

Това, което ние наричаме аналогии може най-добре да бъде илюстрирано 
от една притча на Исус, която е записана в нейният цялостен първоначален 
контекст – Лука 7:40-42. В контекста Исус е поканен на вечеря от един 
фарисей на име Симон. Но поканата не трябва да бъде виждана като 
оказване на чест на един известен равин, който се намира в града. 
Пропуска да предложи на Исус дори най-обикновеното гостоприемство 
обичайно за времето със сигурност е предназначено да Го унижи. Когато 
градската проститутка влиза в дома и се проявява като глупачка пред Исус, 

като измива краката Му със сълзите си и ги избърсва с косите си, това 
единствено затвърждава подозрението на фарисеите. Исус не може да е 
пророк и да остави неосъден подобен акт на публично унижение.  

Знаейки мислите им Исус разказва на своя домакин една простичка 
история. Двама човека дължат пари на един заемодавец. Единият дължи 



500 динария (един динарий е обичайната дневна надница), другият 50. 
Никой не може да плати, така че той опрощава дълга и на двамата. Идеята: 
Кой смяташ, че би отговорил с по-голяма любов поради това, което 
заемодавеца е направил? 

Историята няма нужда от обяснение, но Исус продължава да разкрива 
нейната идея с пълна сила. Има три аналогии: заемодавеца и двамата 
длъжника. И идентификацията е мигновена. Бог е като заемодавеца, Симон 
и проститутката са като двамата длъжника. Притчата представлява 
произнесена присъда, която призовава Симон да даде отговор. Той едва ли 
би могъл да пропусне идеята. Когато тя свършва той е посрамен. Такава е 
силата на една притча. 

Трябва да отбележим по-нататък, че жената също чува притчата. Тя също 
се идентифицира с историята, която е разказана. Но това, което тя чува не 
е осъждение, а Исусовото, и следователно Божието, приемане.  

ОТБЕЛЕЖЕТЕ ДОБРЕ: Това не е алегория, а притча. Една истинска 
алегория е история, в която всеки елемент означава нещо съвсем различно 
от самата история. Алегорията може да даде значение на 500 динария, на 
50-те динария както и на всеки друг детайл, който може да бъде открит. 
Освен това, и това е особено важно, идеята на една притча не се намира в 
аналогията както би било в една истинска алегория. Аналогии са 
единствено тези части от историята, които потапят слушателя в нея, с 
които той или тя се идентифицира по някакъв начин, докато историята се 
развива. Идеята на историята трябва да се търси в отклика, който тя цели 
да предизвика. В тази история това е думата на осъждение на Симон и на 
приятелите му и думата на приемане и прощение на жената. 

Идентифициране на аудиторията 

В предходната илюстрация ние също отбелязахме значението на 
идентифицирането на аудиторията понеже значението на притчата е 
свързано с това как тя е чута от първоначалните слушатели. Разбира се, за 
голяма част от притчите аудиторията е дадена в евангелисте разкази. В 
такива случаи задачата на тълкувателя е комбинация от 3 неща: (1) Да 
седне и да слуша притчата отново и отново (2) да идентифицира 
аналогиите възнамерявани от Исус, които биха били доловени от 
първоначалните слушатели и (3) да се опита да определи как 
първоначалните слушатели биха се идентифицирали с историята и 
следователно какво биха чули те. 

Нека да опитаме това с две добре познати притчи: Добрият самарянин 
(Лука 10:25-37) и Блудния син (Лука 15:11-32). В случая с Добрият 



самарянин историята е разказана на един познавач на закона, който 
желаейки да оправдае себе си пита: „Кой е моят ближен?” Докато четете 
притчата отново и отново ще забележете, че тя не отговаря на въпроса така 
както той е зададен. Но по един по-изразителен начин тя открива 
самодоволната себеправедност на законника. Той знае какво законът казва 
относно това да обичаш ближния като себе си и е готов да идентифицира 
„ближния” по начин, който ще покаже, че той благочестиво спазва закона.  

В историята има две аналогии, падналият човек и самарянинът, макар 
останалите детайли в историята да служат за постигане на този ефект. По -
конкретно трябва да бъдат отбелязани две неща: (1) Двамата, които 
минават покрай падналия са свещеник и левит, религиозния орден, който 
стои срещу равините и фарисеите, които са експерти в закона. (2) Даването 
на милостиня е било особено значимо за фарисеите. Това е бил начинът, по 
който те обичали ближния както себе си. 

Забележете как законникът е хванат от тази притча. Един човек пада в 
ръцете на разбойници по пътя от Ерусалим към Ерихон – нещо, което 
редовно се случва. Двамата свещенослужители минават покрай него и 
заобикалят от отсрещната страна. Историята е разказвана от гледната 
точка на падналия човек. „Разбира се,” мисли законникът в себе си, „кой 
би очаквал нещо друго от свещеници? Следващият човек, който ще мине 
ще бъде фарисей и той ще се покаже ближен като помогне на нещастника.” 

Но не, оказва се, че човекът е самарянин! Трябва да разберем колко 
фарисеите презирали самаряните ако искаме да чуем това, което той е чул. 
Забележете, че накрая той дори не е в състояние да произнесе думата 
самарянин. 

Разбирате ли какво прави Исус с този човек? Втората най-голяма заповед е 
да обичаш ближния като себе си. Законникът има една подредена малка 
система, която му позволява да обича в определени граници. Това, което 
Исус прави е да извади на яве предубежденията и омразата в сърцето му и 
следователно, истинската липса на покорство на заповедите. „Ближен” не 
може повече да бъде дефинирано с ограничителни термини. Неговата 
липса на любов не е това, че той не би помогнал на падналия човек, а че 
мрази самаряните (и презира свещениците). Така притчата разрушава 
въпроса вместо да му отговаря. 

Притчата за блудния син е подобна. Контекста е роптанието на фарисеите 
заради това, че Исус приема и яде с погрешен тип хора. Трите притчи за 
изгубени неща в Лука 15 са Исусовото оправдание на Неговите действия. 
В притчата за Изгубения син има три аналогии, бащата и двамата сина. Тук 
човек отново трябва да определи как слушателите са чули тази история, но 
идеята е една: Бог не само свободно прощава на изгубените, но и ги 



приема с голяма радост. Тези, които се смятат за праведни се оказват 
неправедни ако не споделят радостта на бащата и на изгубения син.  

Разбира се, седящите на една маса с Исус ще се идентифицират с 
изгубения син както би следвало да направим и всички ние. Но не това е 
истинската сила на притчата, която трябва да бъде търсена в отношението 
на втория син. Той е бил „винаги с баща си” и все пак стои настрана. Той 
отказва да сподели радостта на баща си от завръщането на изгубения син. 
Както наскоро се изрази един приятел: Можеш ли да си представиш нещо 
по-лошо от това да се завършен у дома и да паднеш в ръцете на по-
възрастния брат? 

Във всеки от тези, както и в други, случаи егзегетичните трудности, с 
които ще се срещнете ще произтичат най-вече от културната пропаст 
между вас и първоначалната аудитория на Исус, което може да е причина 
да пропуснете някои от по-фините идеи, които оформят цялостната 
история. Тук вероятно ще се нуждаете от външна помощ. Не 
пренебрегвайте това понеже именно културните обичаи свързват 
оригиналните истории с живота. 

Притчи без контекст 

Но какво да кажем за тези притчи, които се намират в евангелията без 
техният първоначален, исторически контекст? Понеже в предишните глави 
вече илюстрирахме този проблем, чрез притчата за Работниците на лозето 
(Матей 20;1-16), тук просто накратко ще повторим казаното. Отново, това 
е опит да определим аналогиите на оригиналната аудитория. Ключът е в 
постоянно препрочитане на притчата докато аналогиите ясно изпъкнат. 
Обикновено това също така ще ни даде непосредствено разбиране за 
първоначалната аудитория. 

Така в Работниците на лозето има само три аналогии: наемателя, 
работилите цял ден и работилите само един час. Това лесно може да се 
види понеже това са единствените характери, които се очертават на фокус 
докато историята се развива. Първоначалната аудитория също лесно може 
да бъде определена. Кои биха били „хванати” от подобна история? 
Очевидно слушателите, които се идентифицират с работилите цял ден 
понеже единствено те остават на фокус в края на историята.  

Подобна е и идеята в случая с Блудния син. Бог е добър и праведниците не 
трябва да роптаят срещу Неговата щедрост. Но това, което се случва в 
нейния настоящ контекст в Матей е, че тази идея сега е представена на 
нова аудитория. В контекста на ученичеството тя служи като едно 



подчертаване на Божията щедрост независимо от чуждото неприемане и 
омраза. 

Можем да видим това да се случва и в притчата за Изгубената овца в 
Матей 18:12-14. В евангелието на Лука тази притча функционира заедно с 
Изгубената драхма и Блудния син като едно обръщение към фарисеите. 
Изгубената овца явно е грешник, чието намиране носи радост в небето. 
Отново, като едно обръщение към фарисеите, тя оправдава приемането на 
отхвърлените от Исус. Но когато е чута от отхвърлените тя ги уверява, че 
те са обект на любовта на пастира и че са търсени от него. В Матей 
притчата е част от една колекция от думи свързани с взаимоотношенията в 
царството. В този нов контекст е изказана същата идея: Бог се грижи за 
изгубените. Но тук „изгубените” са овцете, които „са се отклонили.” В 
контекста на Матей тя говори за въпроса какво трябва да правим с 
малките, които са слаби във вярата и склонни да се заблуждават. В ст. 6-9 

на общността на Матей е казано, че е по-добре никой от тях да не се окаже 
отговорен за заблуждението на някой от малките. В ст. 10-14 притчата за 
Изгубената овца им казва, че те трябва да търсят отклонилите се и обич да 
ги доведат обратно в стадото. Една и съща притча, една и съща идея, но в 
съвсем различна аудитория. 

Притчите за царството 

Дотук всички наши илюстрации бяха взети от притчи свързани с конфликт 
между Исус и фарисеите. Но има и една много по-голяма група притчи – 

притчите за царството – която трябва да бъде спомената. Вярно е, че 
всички вече разгледани притчи също са притчи за царството. Те изразяват 
настъпването на времето за спасение с идването на Исус. Но притчите, 
които тук имаме в предвид са тези, които непосредствено казват: „Божието 
царство прилича на…” 

Първо, трябва да отбележим, че въведението: „Божието царство прилича 
на…” не трябва да бъде виждано като първият елемент споменат в 
притчата. Т.е. Божието царство не е като синапово зърно, или като 
търговец, или като съкровище заровено в земята. Изразът буквално 
означава: „Така е с Божието царство…” По този начин цялата притча ни 
казва нещо за естеството на царството, а не просто една от аналогиите или 
един от детайлите. 

Второ, изкушаващо е да виждаме тези притчи по начин различен от вече 
разгледаните, като че ли те всъщност са начин за поучение, а не истории 
призоваващи към отговор. Но това би означавало да злоупотребим с тях. 
Вярно, боговдъхновената колекция в Марк 4 и Матей 13, в своята 
настояща подредба учат нас за царството. Но първоначално тези притчи са 



били част от прогласяването на царството от Исус като започващо с 
Неговото Собствено идване. Те сами по себе си са средствата, чрез които 
посланието призовава към отговор на призивът на Исус за ученичество.  

Вземете например обяснената притча за Сеяча (Марк 4:3-20; Матей 13:3-
23; Лука 8:5-15), която с право е виждана от Марк като ключ към 
останалите. Ще забележете, че това, което Исус тълкува са аналогиите: 
четирите вида почви са четирите отговора на прогласяването на царството. 
Но идеята на притчата се намира в неотложността на времето: 
„Внимавайте вие, които слушате. Словото е било засято, посланието за 
благата вест за царството, радостта на прощението, изискването и дарът на 
ученичеството. То е пред всички, така че слушайте, внимавайте, бъдете 
плодоносна почва.” Следва да споменем, че по-голямата част от притчите 
са отправени към множеството като към потенциални ученици. 

Тъй като тези притчи наистина са притчи за царството ние откриваме, че 
те прогласяват царството като „вече/не още.” Но основното им ударение е 
върху „вече.” Царството вече е дошло, Божието време е наближило. Затова 
настоящият момент е от огромно значение. Подобна важност в 
прогласяването на Исус има двойна цел: (1) Съдът е надвиснал, бедата е 
наближила. (2) Но има добри вести: спасението се предлага свободно на 
всички. 

Нека да разгледаме две притчи, които илюстрират тези два аспекта на 
посланието. 

1.  В Лука 12:16-20 притчата за Богатият глупак е поставена в контекста на 
отношението към притежанията в светлината на настъпващото царство. 
Притчата е много проста. Един богаташ, поради усилената си работа, 

смята, че е осигурил живота си и е самодоволно спокоен. Но както Исус 
казва на друго място: „Който търси да намери (т.е. да спаси) живота си 
ще го изгуби” (Марк 8:35 и паралели). Така човекът е глупак в библейския 
смисъл – той се опитва да живее като изключва Бога от сметките си. Но 
той ще бъде застигнат от неочаквано бедствие. 

Вие ще забележите, че идеята на притчата не е неочакваността на смъртта. 
Тя е важността на момента. Божието царство е наближило. Човек, който 
живее заради притежанията е глупак поради сигурността, която сам смята, 
че има докато краят хлопа на вратата. Забележете как това е подкрепено от 
контекста. Един човек желае брат му да раздели имота си с него. Но Исус 
отказва да бъде въвлечен в техния спор като арбитър. Това, което Той иска 
да каже е, че стремежът към притежаване на собственост е без значение в 
светлината на настоящия момент. 



Това е начинът, по който трябва да разбираме и най-трудната притча – 

Неправедният слуга (Лука 16:1-8). Отново, историята е достатъчно проста. 
Един слуга присвоява или краде по някакъв друг начин своят господар. 
Той е извикан да даде отчет и знае, че това няма да е в негова полза. Така 
той планира един последен, огромен грабеж. Той позволява всички 
длъжници да намалят своите дългове вероятно надявайки се да спечели 
приятели. Идеята на тази притча и частта, която повечето от нас намират за 
най-трудна да разберат, че първоначалните читатели очакват неодобрение. 
Вместо това този бизнес е похвален! 

Каква може да е причината Исус да разказва подобна история? Най-

вероятно Той предизвиква своите слушатели да отбележат важността на 
времето. Ако те с право са възмутени от една история колко повече трябва 
да приложат урока към самите себе си. Те се намират в същото положение 
като слугата, който вижда неизбежна беда, но кризата, която грози тях е 
несравнимо по-ужасна. Човекът действа (отбележете, че Исус не оправдава 
неговите действия). Той прави нещо за ситуацията. За вас също, изглежда 
казва Исус, неотложността на момента изисква действия. Всичко е 
заложено на карта. 

2. Неотложността на момента, който изисква действия, покаяние, също 
така е време за спасение. Така настоящото царство е също така и блага 
вест. В двете притчи в Матей 13:44-46 (Съкровището в полето и Бисерът с 
голяма стойност) ударението е върху радостта от откриването. Царството 
застига някои хора, то е търсено от други. Те с радост продават всичките 
си притежания заради съкровището и бисера. Царството е Божий дар. 
Откриването на царството е неизразима радост. Ще забележете, че същият 
мотив присъства и в трите притчи за изгубени неща в Лука 15.  

Това тогава е начинът, по който човек трябва да се научи да чете и изучава 
притчите. Те не трябва да се алегоризират. Те трябва да бъдат чути – чути 
като призив изискващ отговор на Исус и Неговата мисия. 

Херменевтичният въпрос 

Херменевтичната задача поставена от притчите е уникална. Тя е свързана с 
факта, че когато са първоначално изговорени те рядко се нуждаят от 
обяснение. Те са близки до слушателите и затова поне част от ефекта им 
лежи в тяхната способност да „хванат” слушателя. Все пак те са 
достигнали до нас в една писмена форма и се нуждаят от тълкуване 
именно понеже на нас ни липсва близкото разбиране на аналогиите, което 
има оригиналният слушател. Какво тогава можем да направим? 

Ние предлагаме две неща: 



1. Както винаги ние се занимаваме най-вече с притчите в техният настоящ 
библейски контекст. Притчите се намират в един писмен контекст и чрез 
процеса на егзегетика ние можем да открием тяхното значение, тяхната 
идея, с голяма степен на сигурност. Това, което трябва да направим е 
същото, което прави и Матей (напр. 18:10-14; 20:1-16): да преведем 
същата тази идея в нашия собствен контекст. 

С притчите-истории човек може дори да се опита да преразкаже историята 
по такъв начин, че, посредством нови аналогии, собствените му читатели 
да усетят гнева или радостта, които са почувствали първоначалните 
слушатели. 

Следващата версия на Добрият самарянин няма претенции да бъде 
вдъхновена! Надяваме се, тя да илюстрира една херменевтическа 
възможност. Като слушател тя предполага обикновената, добре облечена, 
американска протестантска църква от средната класа. 

Една неделна сутрин семейство чорлави, занемарени хора стояло до главен 
път. Те очевидно се намирали в затруднение. Майката седяла на парцалив 
куфар с невчесана коса и раздърпани дрехи, гледала с изцъклен поглед и 
държала малко, зле облечено, плачещо бебе. Бащата, небръснат, облечен в  

работно облекло, гледал отчаяно докато се опитвал да се справи с две 
други малки деца. Зад тях се виждала повредена стара кола, която 
очевидно току що била изпуснала последния си дъх. 

По пътя се задала кола карана от местния епископ. Той отивал към 
църквата. И макар че бащата на семейството махал отчаяно епископът не 
можел да изостави своите енориаши, така че се престорил, че не ги вижда.  

Скоро след това минала друга кола и отново бащата махал отчаяно. Но 
колата била карана от президента на местния спортен клуб. Той също се 
направил, че не ги забелязва и държал погледа си право на пътя пред него.  

Следващата кола, която минала била карана от един гласовит местен 
атеист, който никога през живота си не бил влизал в църква. Когато 
забелязал семейството в беда той ги качил в колата си. След като разпитал 
за нуждите им той ги откарал в местният мотел където платил наема за 
една седмица докато бащата си намери работа. Той също така наел кола за 
бащата, така че да може да си търси работа и дал малко пари на майката за 
храна и нови дрехи. 

Един от авторите веднъж се опита да разкаже тази притча. Удивените и 
ядосани реакции показаха ясно, че слушателите наистина са „чули” 

притчата за първи път в живота си. Ще забележите колко вярна на 



първоначалния контекст е тя. Евангелският протестант си мисли: „Разбира 
се,” за епископа и за президента на спортния клуб. След тях ще дойде 
някой от „нашите.” Все пак ние винаги говорим за добрият самарянин 
сякаш самаряните са били най-уважаваните хора. Но нищо не може да бъде 
по-обидно за редовият църковен посетител от похвалата за действията на 
един атеист, което, разбира се, е било и положението на законника, който 
първи е чул притчата от Исус. 

Това може би е малко прекалено за някои и ние настояваме да се уверите, 
че сте направили много внимателно егзегетиката си преди да опитате нещо 
подобно. Но опитът ни показва, че повечето от нас мислят за себе си 
повече отколкото трябва и преразказването на някоя от притчите на Исус 
може да ни помогне да се отърсим от нежеланието си да прощаваме 
(Матей 18:23-35), от гнева поради Божията благодат и от желанието ни Бог 
да бъде „честен” (Матей 20:1-6) или от гордостта ни от собственото ни 
положение в Христос в сравнение с „лошите момчета” (Лука 18:9-14). Не 
знаехме дали да плачем или да се смеем когато в едно неделно училище 
учителят, след като цял час чудесно беше преподавал върху същата тази 
притча, в която цялостно беше изобличил злоупотребите на 
фарсисейщината, заключи с молитва – с пълна сериозност: „Благодарим 
ти, Господи, че не сме като фарисеят в тази история”? И ние трябва си 
напомняме един на друг да не се смеем твърде високо, за да не би нашият 
смях да казва: „Благодаря ти, Господи, че не съм като този неделен 
учител.” 

2. Нашето второ херменевтично предложение е свързано с факта, че 
всички притчи на Исус са по някакъв начин средства прогласяващи 
царството. Поради тази причина за вас е необходимо да се потопите в 
значението на царството в служението на Исус. В тази връзка ние горещо 
ви препоръчаме да прочетете George E. Ladd’s The Presence of the Future 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1974). 

Нетърпящото отлагане послание на царството като настоящо и идващо 
скоро все още е необходимо за нашето собствено време. Тези, които се 
опитват да осигурят живота си чрез притежания имат огромна нужда да 
чуят думите за идващия гняв, а изгубените отчаяно се нуждаят да чуят 
благата вест. Както Йоахим Еремиас красноречиво казва (Rediscovering the 
Parables [New York: Scribner, 1966], p. 181): „Часът на изпълнението е 
настъпил. Това е ключът за всички тях. Силният човек е обезоръжен, 
силите на злото са победени, лекарят е дошъл при болните, тежкото бреме 
на вината е отмахнато, изгубената овца е отведена у дома, вратата на 
бащината къща е отворена, бедните и просяците са поканени на празника, 
господарят, чиято щедрост е незаслужена, плаща пълна надница на всички, 

http://bookfi.org/s/?q=The+presence+of+the+future&t=0
http://www.amazon.com/Rediscovering-Parables-Joachim-Jeremias/dp/0334013771/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462900658&sr=8-1&keywords=Rediscovering+the+Parables
http://www.amazon.com/Rediscovering-Parables-Joachim-Jeremias/dp/0334013771/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462900658&sr=8-1&keywords=Rediscovering+the+Parables


огромна радост изпълва сърцата. Настъпила е годината на Господното 
благоволение. Понеже се е явил Този, Чието скрито величие блести във 
всяка дума и във всяка притча – Спасителят.” 

Глава 9 

ЗАКОН(ИТЕ): ЗАВЕТНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАЕЛ 

Стария Завет съдържа над 600 заповеди, които Израел трябвало да спазва 
като доказателство за своята вярност към Бога. Само 4 от всичките 39 
книги съдържат тези заповеди: Изход, Левит, Числа и Второзаконие. 
Макар в тях да има още много допълнителен материал освен списъците със 
заповеди те са известни като книгите на закона. Битие, която не съдържа 
нито една заповед свързана с еврейската законова система също 
традиционно е наричана книга на Закона. Така веднага можем да видим, че 
няма пълно съвпадение между това, което ние наричаме „закони” и това, 
което в Стария Завет е наречено „законови книги.” Друга трудност за 
повечето християни е, че от време на време за всичките пет старозаветни 
книги, от Битие до Второзаконие, се говори като за една единствена 
„книга.” Например, Исус, след смъртта на Мойсей, насърчава хората да 
останат верни на Господа техния Бог казвайки: „Тази книга на закона да не 
се отдалечава от устата ти, но да размишляваш над нея денем и нощем 
за да постъпваш внимателно според всичко написано в нея” (Исус Навин 
1:8). Освен това в Новия Завет понякога се говори за „Закона” по начин, 
който ясно показва, че всъщност се има в предвид целия Стар Завет, тъй 
като функцията на повечето старозаветни книги е до голяма степен да 
илюстрират и прилагат Закона съдържащ се в Петокнижието (виж напр. 
Матей 5:17-18; Лука 16:17; Тит 3:9). 

Все пак на повечето места в Библията където се говори за „Закона” се има 
предвид материалът, който започва с Изход 20 и продължава до края на 
Второзаконие. Дори един бърз, повърхностен преглед на тази част от 
Писанието веднага ще ни покаже, че не всичко, което се намира там е 
някаква форма на заповеди. Но по-голямата част от съдържанието на 
Изход 20–Второзаконие 33 е законови постановления и затова ние ще го 
наричаме старозаветен закон. 

Най-големият проблем за повечето християни по отношение на тези 
заповеди е херменевтичен. Как тези законови определения се отнасят до 
нас и отнасят ли се изобщо? Понеже това е важен въпрос ние започваме 
тази глава с някои наблюдения за християните и закона, които подпомагат 
подобна егзегетичната дискусия. 

Християните и старозаветния закон 



Ако сме християнин очаква ли е от нас да пазим старозаветния Закон? Ако 
се очаква да го пазим как можем да направим това, тъй като вече няма 
храм или централно светилище, на чийто олтар можем да принасяме 

месото на животните (Левит 1-5)? На практика ако убием и изпечем едно 
животно по начина описан в Стария Завет вероятно ще бъдем арестуван за 
жестоко отношение към животните! Но ако повече не се очаква да пазим 
старозаветния Закон тогава защо Исус казва: „Истина ви казвам, небето и 
земята ще преминат, но нито една йота от Закона няма да премине 
докато не се изпълни всичко” (Матей 5:18)? Този въпрос трябва да бъде 
отговорен, което ни принуждава да мислим за начина, по който 
старозаветния Закон все още представлява едно задължение за 
християните (т.е. начините, по които ние все още сме задължени да пазим 
някои или всички заповеди в Изход 20-Второзаконие 33). Ние предлагаме 
6 предварителни указания за разбиране на връзката между християните и 
старозаветния Закон. Те ще изискват обяснения, някои от които ще бъдат 
дадени веднага, а други ще се появят по-нататък в главата. Самите 
указания имат за цел да ни помогнат да се ориентираме правилно по 
отношение на Закона. 

1. Старозаветния закон е завет. Заветът е обвързващ договор между две 
страни, всяка от които има задължения определени от завета. В 
старозаветни времена много завети били давани щедро от властни 
сюзерени (господари) на по-слабия, зависим васал (слуга). Те гарантирали 
облаги и защита за васала. Но на свой ред васалът бил задължен да бъде 
верен единствено на сюзерена с предупреждението, че всяка невярност ще 
донесе наказанията определени в завета. Как можел един васал да покаже 
своята вярност? Като пази заповедите (правилата на поведение) 
постановени от завета. Докато васалът пазел тези правила сюзеренът знаел, 
че той му е верен. Когато правилата били нарушавани сюзеренът бил 
задължен от заветът да предприеме действия за наказанието на васалът.  

Бог съставил старозаветния Закон по аналогия на тези древни завети и по 
този начин създал един обвързващ договор между Яхве, Господарят, и 
Неговият васал, Израел. В замяна на облагите и закрилата от Израел се 
очаквало да пази над 600 правила (т.е. заповеди) съдържащи се в заветния 
закон, така както били определени в Изход 20-Второзаконие 33. 

Формата на завета има 6 части: преамбюл, пролог, правила, свидетелства, 
санкции и документална клауза. Преамбюлът определя страните на 
споразумението („Аз съм Господ вашия Бог…”) и пролога дава кратка 
история на това как страните са се свързали една с друга („Аз ви изведох 
от египетската земя..”). Правилата, както отбелязахме, са конкретните 
закони. Свидетелите са тези, които ще наложат завета (Самият Господ или 



понякога „небето и земята” – начин да се каже, че цялото творение е 
свързано с пазенето на завета – напр. Втор. 4:26; 30:19). Санкциите са 
благословения и проклятия, които действат като стимули за пазенето на 
завета (напр. Левит 26 и Втор. 28-33). Документалната клауза е провизия за 
редовно преглеждане на завета, така че той да не бъде забравен (напр. 
Втор. 17:18-19; 31:9-130. Както първите думи на Закона (на Синай, Изход 
20-Левит 27 с добавка в Числа) така и второто му изричане (точно преди 
завладяването на земята, както го намираме във Второзаконие) отразяват 
този формат от 6 точки. 

2. Стария Завет не е нашият завет. Завет е друга дума за договор. 
Старият Завет представлява старият договор, този, който ние вече не сме 
задължени да пазим. Затова едва ли можем да започнем смятайки, че 
Стария Завет следва автоматично да бъде обвързващ за нас. На практика 
следва да предполагаме, че никоя от неговите заповеди (закони) не е 
обвързваща за нас освен ако не е потвърдена в Новия Завет. Т.е. освен ако 
Стария Завет не е един вид препотвърден в Новия неговите заповеди вече 
не са директно обвързващи за Божиите хора (Римляни 6:14-15). Новия 
Завет внася промени в Стария. Двата не са идентични. Бог очаква от 
Своите хора – от нас – донякъде различни доказателства на покорство и 
лоялност от тези, които е очаквал от старозаветните евреи. Самата 
лоялност все още е изисквана. Начинът, по който тази лоялност се 
проявява се е променил в някои отношения. 

3. Някои старозаветни заповеди явно са препотвърдени в Новия Завет . 
Макар пълното разглеждане на старозаветните категории да изисква цяла 
книга все пак е възможно да групираме заедно повечето от законите в 
Петокнижието в две големи категории, нито една от които не е повече 
задължителна за християните. Те са (1) гражданските закони на Израел и 
(2) ритуалните закони на Израел. Гражданските закони са тези, които 
определят наказанията за различни престъпления (по-големи или по-
малки), за които човек е можел да бъде арестуван и съден в Израел. Тези 
закони се отнасяли единствено за гражданите на древния Израел и никой 
живеещ днес човек не е гражданин на древния Израел. Ритуалните закони 
определят най-големият блок от старозаветни закони и се намират в Левит, 
както и в много части на Изход, Числа и Второзаконие. Те казват на хората 
от Израел как да изразяват своята вяра описвайки подробно всичко от 
формата и съдържанието на поклонението, до отговорностите на 
свещениците, каква част от животните трябва да бъде жертвана и как. 
Жертването (церемониалното убиване, приготвяне и изяждане) на 
животните било централно за старозаветното поклонение на Бога. Без 
проливането на кръв не била възможна прошка на греховете (Евреи 9:22). 
Когато приносът на Исус бил направен веднъж завинаги този старозаветен 



подход веднага престанал да бъде валиден. Той вече не е изискваща се 
християнска практика, макар че поклонението – по новозаветен начин – 
продължава. 

Съществуват множество съвременни аналогии за подобни промени на 
заповедите от договор в договор. В случая с трудовите договори например 
един нов договор може да определя промени в условията на труд, различно 
структуриране на ръководството, разлики в заплащането и т.н. Все пак той 
може да запази много от предишните характеристики на стария договор – 

старшинство, работни почивки, защита срещу произволно уволнение и т.н. 
Един трудов договор не е същото както завета между Бог и Израел, но е 
един вид договор и затова ни помага да илюстрираме по  познат за нас 
начин факта, че един нов завет може да бъде доста различен от стария и 
все пак да не е задължително да бъде напълно различен. Точно такъв е 
случаят с библейските завети. 

На това някой може да попита: „Не казва ли Исус, че ние все още сме под 

закона понеже нито една йота (най-малката точка на перото) от Закона 
няма да премине?” Отговорът е, не, Той не казва това. Той казва (виж Лука 
16:16-17), че законът не може да бъде променен. Законът и пророците 
свършват когато Йоан Кръстител започва да проповядва Новия Завет и 
затова Исус подчертава, че за хората е по-добре бързо да влязат в Божието 
царство защото в противен случай все още ще са задължени да пазят 
стария Закон, който е невъзможно да изпълнят. Исус дава един нов закон, 
който не премахва, но изпълнява стария. Новият закон или завет може да 
даде на тези, които го пазят, една правда надхвърляща правдата на 
книжниците и фарисеите ревностно пазещи Стария Завет. Исус изпълнява 
целия старозаветен Закон и дава един нов закон, закона на любовта (виж 
по-долу 4). 

4. Част от Стария Завет е обновена в Новия Завет. За коя част говорим? 
Отговорът е, че някои аспекти на старозаветния етичен закон са 
препотвърдени в Новия Завет като отнасящи се за християните. Бог 
очевидно желае тези аспекти на старозаветния Закон да продължат да 
бъдат пазени от всички Негови люде и през Новия Завет, който Той ще 
сключи с тях. Всъщност тези закони черпят своята продължаваща 
валидност от факта, че са вкоренени в двете основни заповеди в Стария 
Завет, върху които стоят целия закон и пророците (Матей 22:40): „Да 
обичаш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, душа и ум” (Втор. 6:5) и „Да 
обичаш ближния си като себе си” (Левит 19:18). По този начин Исус взема 
някои старозаветни закони давайки им ново приложение (виж Матей 5:21-
48) и предефинирайки ги така, че да включват повече отколкото е 
първоначалният им обхват. Така ние казваме, че тези аспекти, а не просто 



самите закони са обновени от Стария Завет в Новия тъй като единствено 
аспектите от тези закони попадат пряко под заповедта да се обича Бога и 
ближния имат продължаващо задължение към християните. 

5. Всяка от старозаветните заповеди все още е Божие слово за нас дори 
ако те вече не са заповеди от Бога към нас. Библията съдържа всякакви 
заповеди, за които Бог желае ние да знаем, които не са насочени лично към 
нас. Например в Матей 11:4 Исус заповядва: „Идете и кажете на Йоан 
какво сте видели и чули.” Хората, към които тази заповед е отправена, са 
учениците на Йоан Кръстител. Ние четем за заповедта, но тя не е закон за 
нас. 

6. Единствено това, което изрично е обновено от старозаветния Закон 
може да се смята за част от новозаветния „Христов закон” (ср. Гал. 
6:2). В тази категория биха влезли 10-те заповеди понеже те са цитирани на 
различни места в Новия Завет като все още обвързващи за християните 
(виж Матей 5:21-37; Йоан 7:23) и двете най-големи заповеди от 
Второзаконие 6:5 и Левит 19:18. Никои други старозаветни заповеди не 
могат да бъдат стриктно обвързващи за християните без значение колко 
ценно може да бъде за тях да ги познават. 

Ролята на Закона в Израел и в Библията 

Би било грешка да заключим от това, което казахме, че Законът вече не е 
важна част от Библията. В историята на спасението той действа като един, 
който „довежда до Христос”, както казва Павел (Гал. 3:24) като показва 
колко е висок Божият стандарт за правда и колко невъзможно е за човек да 
го изпълни без Божията помощ. Законът е действал точно по същия начин 
и за древния Израел. Самият Закон не спасявал – това би била идея 

несъвместима както с Петокнижието така и с пророците. Бог спасява 
Израел. Той единствен осигурява средствата за избавление от Египет, 
завладяването на Ханаанската земя и просперирането им като обитатели на 
обещаната земя. Законът не върши това. Законът просто представя 
условията, които те се съгласяват да пазят, които Израел е сключил с Бога. 

В този смисъл Законът стои като една парадигма (модел). Той не е 
цялостно описание на всичко, което един човек трябва да направи, за да 
угоди на Бога в древния Израел. Вместо това Законът дава примери за това 
какво означава да бъдеш верен на Бога. 

Аподиктичния закон 

В светлината на казаното помислете върху следния пасаж: „Когато 
жънете жетвата на земята си, да не дожънеш краищата на нивата си и 



да не събереш падналите в жетвата си класове. Да не обираш повторно 
лозето си, нито да събираш пабирък от лозето; да го оставиш на 
сиромаха и на чужденеца. Аз съм Господ вашият Бог. Да не крадете нито 
да мамите и никой да не лъже ближния си. И да се не кълнете на лъжа в 
Моето Име, нито да оскверняваш Името на Бога си. Аз съм Господ. Да не 
притесняваш ближния си, нито да го ограбиш; да не престои у тебе 
заплатата на надничаря ти през нощта до сутринта. Да не хулиш глухия, 
нито да туриш препънка пред слепия, но да се боиш от Бога си. Аз съм 
Господ” (Левит 19:9-14). 

Подобни заповеди започващи с прави или не прави са това, което наричаме 
аподиктични закони. Те са преки заповеди с общо приложение казващи на 
израилтяните нещата, които те трябва да вършат от своя страна, за да 
останат в Божия завет. Напълно очевидно е, че тези заповеди не са 
изчерпателни. Погледнете по-внимателно например законите свързани с 
жетвата в ст. 9-10. Забележете, че единствено продукцията от полетата 
(жито, ечемик и т.н.) и гроздето са изрично споменати. Означава ли това, 
че ако отглеждате овце или берете смокини или маслини не сте задължен 
да споделя своята продукция с бедните и чужденците? Разбира се, че не. 
Законът е парадигматичен – той поставя стандарт, който да служи за 
пример вместо да изброява всеки възможен случай. 

Отново, погледнете ст. 13б и 14. Целта на тези думи е да забранят 
задържането на дневната заплата на работниците и потискането на 
недъгавите. Какво ще стане ако задържите заплатата на работника почти 
цялата нощ, но накрая му платите точно преди разсъмване? Книжниците и 
фарисеите от времето на Исус може да кажат, че действията ви са 
оправдани тъй като законът просто казва „през нощта.” Но подобен 
тесногръд, егоистичен легализъм на практика изопачава закона. Законът 
има за цел да бъде заслужаващо доверие ръководство с общо приложение 
– не техническо описание на всяка възможна ситуация, която човек може 
да си представи. По подобен начин ако нараните ням, куц или 
бавноразвиващ се човек все още ли сте изпълнили заповедта в ст. 14? Със 
сигурност, не. „Глухите” и „слепите” просто са избрани като примери за 
всички хора, чийто физически недъзи изискват те да бъдат уважавани 
вместо презирани. 

Модерните общества често имат относително изчерпателни закони. 
Федералните и щатските закони в САЩ например съдържат хиляди 
специфични закони за всякакви случаи. Дори и при този случай винаги е 
необходим съдия (а често и жури), за да определи дали един закон е бил 
престъпен от обвиняемия понеже е невъзможно да се напише толкова 
всеобхватен закон, който да определя всеки отделен случай на престъпване 



на споменатото правило. В съгласие с това старозаветния Закон е много 
по-близък до Конституцията на САЩ – даваща общите насоки и указания 
за справедливост и свобода в земята – отколкото до федералните/щатските 
закони. 

Забележете, че макар обясненията на нашите старозаветни аподиктични 
(общи, неуточнени) закони да са парадигматични (примерни, а не 
изчерпателни) те не помагат на човека, който желае да направи 
покорството на тези закони лесно. Вместо това ние посочихме, че те, макар 
и ограничени по броя на думите си, всъщност са твърде всеобхватни по 
своята същност. Ако човек се посвети да следва духа на старозаветния 
Закон накрая със сигурност ще се провали. Никой не може отначало 
докрай да угоди на Бога в светлината един толкова висок, всеобхватен 
стандарт (ср. Римляни 8:1-11). Единствено фарисейският подход – 
покорство на буквата вместо на духа на Закона – има някаква възможност 
за успех. Но това е единствено светски успех, а не успех, който 
действително води до спазване на Господния закон така както Бог 
възнамерява той да бъде пазен (Матей 23:23). 

Така тук ние правим един предварително херменевтично наблюдение: 
Законът ни показва колко невъзможно е да угодим на Бога оставени сами 
на себе си. Това едва ли е ново наблюдение. Павел казва същото в Римляни 
3:20. Но идеята е приложима за читателите на Закона, а не е просто като 
една богословска истина. Когато четем старозаветния закон ние трябва да 
бъдем смирени и да оценим колко недостойни сме да принадлежим на 
Бога. Трябва да бъдем подтикнати към хваление и благодарност, че Той е 
осигурил за нас начин да бъдем приети от Него независимо от това до 
каква степен като хора сме спазили старозаветния Закон! В противен 
случай не бихме имали никаква надежда да Му угодим. 

Казуални закони 

Аподиктичните закони имат своята противоположност в друг вид закони, 
който ние наричаме казулани (казус по казус) закони. Вижте следния 
пасаж от Второзаконие: „Ако ти се продаде брат ти, евреин или еврейка, 
нека ти слугува шест години; а в седмата година да го изпратиш 
свободен от при себе си. И когато го изпратиш свободен от при себе си, 
да го не изпратиш празен; непременно да му подариш изобилно от 
стадото си, от гумното си и от лина си; както Господ твоят Бог ще те 
е благословил, така да му дадеш. Да си спомниш, че и ти беше роб в 
Египетската земя, и че Господ твоят Бог те изкупи; за това Аз днес ти 
заповядвам това нещо.” (Второзаконие 15:12-17). 



Елементите в един подобен закон са условни. Този закон се прилага 
единствено с случай, че (1) вие сте евреин, който има поне един роб или (2) 
вие, един евреин, имате роб, който желае или не желае да остане ваш роб 
доброволно след като задължителния срок за освобождението му е 
изтекъл. Ако не сте евреин или нямате роби законът не се отнася до вас. 
Ако самият вие сте роб законът, понеже е насочен към господарят ви, се 
отнася единствено индиректно към вас в това, че защитава правата ви. Но 
законът не се отнася до всички. Той е условен – основан на едно възможно 
условие, което може да се отнася или да не се отнася до определен човек 
на определено време. 

Подобни казулани, или казус по казус, закони съставляват една голяма 
част от тези повече от 600 заповеди, които се намират в старозаветния 
петокнижен Закон. Интересно, никой от тях не е препотвърден изрично в 
Новия Завет. Понеже тези закони се отнасят конкретно до гражданския, 
религиозния и етичния живот на Израел те по своята същност са 
ограничени в приложението си и затова не е вероятно да се отнасят до 
християните. 

Какви херменевтични принципи тогава може да научи християнинът от 
казуалните закони? Разглеждайки Второзаконие 15:12-17 отбележете 
следното: 

Първо, макар ние лично да не притежаваме роби можем да видим, че 
Божията заповед за робите във времето на Стария Завет не е била една 
брутална, груба регулация. Едва ли можем да оправдаем по-голямата част 
от робството така както то е било практикувано през по-голямата част от 
човешката история поради наличието на подобни закони. 
Освобождаването на робите след 6 години служба е било значително 
препятствие за практиката на робството, така че с него не е можело да се 
злоупотребява отвъд разумни граници. 

Второ, ние научаваме, че Бог обича робите. Неговата любов може да бъде 
видяна в строгата защита постановена от Закона, например в ст. 14 и 15, 
която изисква щедрост по отношение на робите тъй като Самият Бог смята 
Израел, Неговият народ, за група бивши роби. 

Трето, научваме, че робството може да бъде практикувано по толкова 
добър начин, че робите всъщност да се чувстват по-добре като роби 
отколкото като свободни. Това означава, че собственикът на робите, 
приемайки задължението да ги им осигурява храна, облекло и подслон в 
много отношения ги е поддържал добре. Оставени на самите себе си те са 
можели да умрат от глад или студ ако са им липсвали ресурсите да оцелеят 
в суровите икономически условия доминиращи древна Палестина. 



Четвърто, собственикът на роби всъщност не е притежавал роба в пълния 
смисъл на думата. Той е притежавал роба, но е бил обект на доста 
ограничения изказани пряко или загатнати в редица закони свързани с 
робството. Неговата власт над роба не е била абсолютна според Закона. 
Бог е бил собственика както на роба така и на неговият господар. Бог е 
изкупил всички евреи, като казва ст. 15, и има права над всички тях без 
значение дали са роби или свободни. 

Тези четири наблюдения съдържат важни уроци за нас. Няма значение, че 
Второзаконие 15:12-17 не е заповед директно отправена към нас или за 
нас. От значение е какво можем да научим от този закон за Бога, Неговите 
изисквания и честност, Неговият идеал за обществото на Израел и 
общението Му с Неговият народ, особено що се отнася до идеята за 
„изкупване”. Така този закон ни дава (1) една важна част от фона на 
новозаветното учение за изкуплението, (2) една по-ясна картина за това 
как старозаветното робство е било доста по-различно от това, което ние 
обичайно мислим за робството и (3) една перспектива за Божията любов, 
която иначе нямаше да имаме. С други думи този законов пасаж все още е 
скъпоценно Божие Слово за нас макар очевидно да не е заповед от Бога 
към нас. 

Все пак от този закон не може да се научи всичко за робството в древния 
Израел. Например, някои закони за робите-чужденци, са различни по своят 
обхват. Всъщност, дори всички закони за робството в Петокнижието взети 
заедно едва докосват повърхността на въпроса. Трябва да е очевидно, че 
няколко стотин закона могат да функционират единствено парадигматично 
т.е. както примери за това как хората трябва да се държат вместо да 
изчерпват всеки отделен случай. Ако дори съвременните криминални и 
граждански законодателства с техните хиляди отделни случаи не могат 
изчерпателно да дадат водителство за обществото тогава старозаветния 
Закон не може да бъде разбиран като всеобхватен. Все пак понеже дава 
вида стандарти, които Бог е определил за Своя старозаветен народ , той 
трябва да бъде изключително важно наставление за нас, които желаем да 
вършим Неговата воля. 

Старозаветния Закон и други древни законови кодове  

Евреите не са първите хора живели под закон. До нас са достигнали още 
няколко законови кодове от древни народи, някои от които дори по -ранни 
от Закона, даден на Израел чрез Мойсей (1440 пр. Хр. или по-късно, в 
зависимост от датата на изхода от Египет). Когато тези по-ранни закони 
бъдат сравнени с старозаветния Закон става ясно, че последния 
представлява определен напредък спрямо своите предшественици. Човек 
може по-добре да оцени старозаветния Закон ако види разликите между 



него и останалите древни закони, които той подобрява. Ние нямаме в 
предвид, че старозаветния Закон представлява най-високия възможен 
стандарт на морално или етично учение. Последно идва едва с учението на 
Самият Христос и Новия Завет. Но старозаветния Закон показва 
забележителен прогрес спрямо стандартите на своите предшественици.  

Вижте например следните два набора със закони. Първият е от Законите на 
Ешнуна, акадски законов код, датиращ от около 1800 пр. Хр: 
„Ако един свободен човек, който няма претенция срещу друг свободен 
човек, вземе неговата робиня, държи я в своята къща и причини смъртта й 
той трябва да даде две робини на собственика като компенсация. Ако той 
няма претенции срещу него, но отнеме жената или децата на човек от 
висшата класа и причини смъртта им това е престъпление наказващо се със 
смърт. Този, който ги е откраднал трябва да умре (Eshnunna, laws 23, 24, 
author’s translation; cf. J. B. Pritchard, ed. Ancient Near Eastern Texts Relating 

to the Old Testament. 3d ed.; Princeton: University Press, 1969, p. 162). 

Вторият е от законите на Хамураби, вавилонски цар, който „установи 
закона на земята” през 1726 пр. Хр. „Ако свободен благородник удари 
дъщерята на друг свободен благородник и по този начин тя пометне той 
трябва да плати десет сикъла сребро за плода й. Ако жената умре, дъщеря 
му трябва да бъде убита. Ако поради силен удар той причини помятането 
на дъщерята на обикновен човек трябва да плати пет сребърни сикъла. Ако 
жената умре трябва да плати половин мина сребро. Ако удари робинята на 
благородник и причини помятане трябва да плати два сребърни сикъла. 
Ако робинята умре трябва да плати една трета сребърна мина (Hammurabi, 
laws 209–14, author’s translation; cf. J. B. Pritchard, ed. Ancient Near Eastern 
Texts Relating to the Old Testament. 3d ed.; Princeton: University Press, 1969, 

p. 175). 

Има доста неща, които могат да се отбележат в тези закони, но ние искаме 
да обърнем внимание по-конкретно на едно: – класовата разлика между 
хората. Отбележете, че законите изискват единствено глоба като наказание 
за причинена смърт на роб или на обикновен човек докато наказанието за 
причиняване смъртта на благородник е смърт. Забележете също, че мъжете 
благородници са практически имунизирани от лично наказание дотогава 
докато вредата, която причиняват е на жена. Така във втората група закони 
(Hammurabi, laws 209–14) дори когато един благородник причини смъртта 
на дъщерята на друг благородник самият той не понася вреда. Вместо това 
неговата дъщеря е убита. В първата група закони (Eshnunna, laws 23, 24), 
по подобен начин смъртта на роб просто се компенсира чрез плащане на 
двама роба. Убиецът остава ненаказан. 



Така в подобни закони жените и робите са третирани като имущество. 
Вредата причинена на някой от тях се третира по същия начин, по който се 
третира и вредата причинена на животно или на материална собственост.  

Старозаветният Закон представлява огромен скок напред в етично 
отношение сравнен с подобни закони. Забраната срещу убийство е 
абсолютно независима от пола или социалния статус: „Не убивай” (Изход 
20:13). „Който удари човек смъртоносно, непременно да се умъртви .” 
(Изход 21:12). Що се отнася до компенсацията за вреда на роб също има 
напредък: „Aко избие някой зъб на роба си или някой зъб на робинята  си, 
ще го освободи поради зъба му” (Изход 21:27). Робите като цяло имат 
много по-различен статут в старозаветния Закон отколкото в по-ранните 
закони. „Да не предадеш на господаря му слуга, който е избягал при тебе 
от господаря си. При тебе да живее, всред вас, на мястото, което избере 
отвътре някой твой град, гдето му е угодно; да го не притесняваш” 

(Второзаконие 23:15-16). И за разлика от провизията в закона на Хамураби, 
който позволява да предаде дъщеря си на смърт заради смъртта, която 
самият той е причинил, старозаветния Закон е категоричен: „Бащите да се 
не умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради 
бащите; всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван.” 
(Второзаконие 24:16). 

Старозаветния Закон като добро за Израел 

Като способност да дава вечен живот и истинска праведност пред Бога 
Законът е напълно неадекватен. Той не е бил даден с подобна цел. Всеки, 
който се опитва да получи спасение и приемане от Бога на основата на 
Закона е обречен на провал понеже в своята цялост Законът не може да 
бъде изпълнен – поне една от неговите заповеди ще бъде нарушена по 
някое време през живота (Римл. 2:17-27; 3:20). И нарушението дори на 
една заповед от Закона прави човека, по дефиниция, „престъпник на 
закона” (ср. Яков2:10). 

Все пак когато целите му бъдат разбрани правилно Законът може да бъде 
виждан като полезен за Израел, като един чудесен пример за Божията 
милост и благодат към Неговите хора. Четете го в тази светлина когато се 
натъкнете на видовете закони, които разглеждаме по-долу. 

Законите за храненето 

Пример: „Да не ядете… и свинята, защото има раздвоени копита, и е с 
разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас” (Левит 11:7). 



Забраните свързани с храненето като забраната да се яде свинско (Левит 
11:7) не са дадени от Бога като избирателни и капризни ограничения на 
вкуса на Израел. Те имат сериозна защитна цел. Огромната част от 
забранените храни са тези, които (1) е по-вероятно да пренасят зарази в 
горещия климат на Синайската пустиня и/или ханаанската земя или (2) е 
твърде неикономично да бъдат отглеждани за храна в конкретния аграрен 
контекст на Синайската пустиня или Ханаанската земя или (3) са храни 
свързани с религиозни жертви от групи, чийто практики Израел не трябва 
да копира. Освен това в светлината на факта, че сега медицинските 
изследвания показват, че хранителните алергии се различават сред 
етническите популации, законите за храната без съмнение са пазели 
Израел от определени алергии. Пустинята не съдържала много цветен 
прашец, който да дразни израилтяните, но там живеели някои животни, 
чието месо може да раздразни нервната система. Особено интересно е, че 
основния източник на местна храна за израилтяните – овчето – е най-малко 
причиняващото алергии от всички основни меса според специалистите по 
хранителни алергии. 

Закони свързани с проливането на кръв 

Пример: „Тогава да приведеш юнеца пред шатъра за срещане, а Аарон и 
синовете му да положат ръцете си на главата на юнеца. И да заколиш 
юнеца пред Господа, при вратата на шатъра за срещане.” (Изход 29:10-

12). 

Закони като тези поставят един важен стандарт за Израел. Грехът 
заслужава наказание. Бог открива на Своите хора чрез Закона, че човекът, 
който съгрешава срещу Бога не заслужава да живее. Но Той също така 
осигурява процедура, чрез която грешникът може да избегне смъртта: 
може да бъде пролята заместническа кръв. Така Бог предлага да приеме 
жертвата на друго живо същество – животно – вместо смъртта на грешника 
сред Неговите хора. Жертвената система на Закона включва тази 
процедура в живота на Израел. Тя била необходима част от оцеляването на 
народа. „Без проливане на кръв няма прощение” (Евреи 9:22). Най-важното 
законите изискващи заместническа жертва определят един прецедент за 
заместническото изкупление на Христос. Принципът определен от Евреи 
9:22 е напълно библейски. Смъртта на Христос представлява едно 
изпълнение на изискванията на Закона и е основа за нашето приемане от 
Бога. Старозаветния Закон служи като ярка илюстрация за това велико 
събитие в историята. 

Необичайни забрани 

Пример: „Да не вариш яре в млякото на майка му” (Второзаконие 14:21). 



„Какъв е проблемът с това?” може да попита някой. И защо е дадено 
заедно с други закони като: „Да пазите повеленията Ми. Да не пущаш 
добитъка си с добитък от друга порода; да не сееш разнородни семена в 
нивата си; нито да обличаш дреха тъкана от разновидна прежда” (Левит 
19:19)? Отговорът е, че тези и други забрани имат за цел да попречат на 
израилтяните да участват в практики свързани с ханаанските култове на 
плодовитостта. Ханаанците вярвали в това, което се нарича добра магия, 
идеята, че някои символични действия могат да повлияят на боговете и 
природата. Те смятали, че варенето на яре в млякото ма майка му 
магически ще осигури плодовитост на стадото. Смесването на различни 
животни, семена или материали се смятало за тяхната „женитба”, така че 
магически да произведат „поколение” т.е. земеделско изобилие в 
бъдещето. Бог не може и няма да благослови Своите хора ако те 
практикуват подобни глупости. Познанието за целите на подобни закони –  
да не допусне израилтяните да бъдат въвлечени в ханаанката религия 
където спасението не е налично – ни помага да видим, че те не са 
случайни, а важни – и дадени за полза и по благодат. 

Закони носещи благословения на тези, които ги пазят 

Пример: „В края на всяка трета година да изваждаш целия десетък от 
произведението си през оная година, и да го складираш отвътре 
градските си порти, тъй щото левитинът, (защото той няма дял нито 
наследство с тебе), чужденецът, сирачето и вдовицата, които са 
отвътре портите ти, да дохождат, да ядат и да се насищат; за да те 
благославя Господ твоят Бог във всичките дела на ръцете ти, които ще 
вършиш.” (Второзаконие 14:28-29). 

Разбира се, всички закони на Израел са имали за цел да бъдат средство за 
благословение на Божиите хора (Левит 26:3-13). Някои обаче конкретно 
споменават, че пазенето им ще донесе благословение. Десятъка на третата 
година споменат във Второзаконие 14:28-29 обещава благословение 
основано на покорство. Ако хората не се грижат за нуждаещите се сред тях 
– левитите, сираците и вдовиците, Бог не може да даде проспертет. 
Десятъка Му принадлежи и Той е определил как да бъде използван. Ако 
тази заповед е нарушена това е кражба на Бога. Този закон носи полза на 
бедните (старозаветната система за подпомагане е била добре установена) 
и полза за тези, които помагат на нуждаещите се. Подобен закон не е нито 
ограничаващ нито наказателен. Той е средство за добра практика и в този 
смисъл е заповядан и на нас както и на древните израилтяни. 

В заключение 



Като обобщение на някои от нещата, за които говорихме в тази глава тук 
ние даваме един кратък списък на херменевтични насоки, които се 
надаваме да ви послужат когато четете старозаветния петокнижен Закон. 
Помнете ги понеже те могат да ви помогнат да избегнете погрешните 
приложения на Закона като продължавате да виждате в него наставления и 
Божие слово изграждащо вярата. 

1. Гледайте на старозаветния Закон като Божието напълно вдъхновено 
слово за вас. 

Не гледайте на старозаветния Закон като директна заповед от Бога за вас.  

2. Гледайте на старозаветния Закон като на основата за Стария Завет и 
следователно за историята на Израел. 

Не гледайте на старозаветния Закон като на задължителен за християните в 
Новия Завет освен когато той е специално препотвърден.  

3. Гледайте на Божията справедливост, любов и висш стандарт открити в 
старозаветния Закон. 

Не пропускайте да видите, че Божията милост е равна на суровостта на 
стандарта. 

4. Не гледайте на старозаветния Закон като цялостен. Технически той не е 
изчерпателен. 

Гледайте на старозаветния Закон като на една парадигма даваща примери 
за цялостния обхват на очакваното поведение. 

5. Не очаквайте старозаветния Закон да бъде цитиран често от пророците 
или от Новия Завет. 

Помнете, че същността на Закона (десетте заповеди и двете най-важни 
заповеди) е повторена от пророците и препотвърдена в Новия Завет.  

6. Гледайте на Стария Завет като на един щедър Божий дар за Израел, 
който носи много благословения когато е пазен. 

Не виждайте старозаветния Закон като сбор от произволни, дразнещи 
ограничения ограничаващи свободата на хората. 

Глава 10 

ПРОРОЦИТЕ: ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА 



Най-голям брой отделни книги от Библията попадат в графата пророци. 
Четирите големи пророка (Исая, Еремия, Езекиил и Данаил) и дванадесет 
малки (последните 12 книги от Стария Завет) написани в древния Израел 
между 760 и 460 пр. Хр. съдържат множество Божии послания. Малките 
пророци са наречени така единствено понеже книгите им са по-малки като 
обем. Големите пророци са сравнително дълги книги. Термините не са 
свързани по никакъв начин с тяхната значимост. 

Естеството на пророчеството 

Трябва да отбележим от самото начало, че пророческите книги са сред най-
трудните за правилно четене и тълкуване в Библията. Причината за това е 
свързана с погрешното разбиране на тяхната функция и форма. Но преди 
да разгледаме тези два въпроса трябва да направим няколко предварителни 
бележки. 

Значението на пророчеството 

Основната трудност за повечето съвременни читатели на пророците 
произлиза от едно неправилно предварително разбиране на думата 
пророчество. За повечето хора тази дума означава това, което се среща на 
първо място в повечето речници: „Предсказване на бъдещето”. Затова 
често се случва мнозина християни да се обръщат към пороците 
единствено, за да търсят предсказания за идването на Христос и/или за 
определени характеристики на новозаветната епоха – като че ли 
предсказанието на събития отдалечени от тяхното собствено време е било 
основната грижа на пророците. На практика подобно използване на 
пророците е твърде избирателно. Помислете над следната статистика в 
тази връзка: по-малко от 2% от старозаветните пророчества са месиански. 
По-малко от 5% конкретно описват новозаветната епоха. По-малко от 1% 
говорят за все още предстоящи събития. 

Пророците наистина предсказват бъдещето. Но обикновено те предсказват 
непосредствено предстоящото бъдеще на Израел, Юда и други 
заобикалящи ги нации, не нашето бъдеще. Следователно един от 
ключовете за разбиране на пророците е, че виждайки техните пророчества 
като вече изпълнени ние можем да гледаме назад към времената, които за 
нас са минали, но за тях все още са били бъдещи. 

Пророците като говорители 

Да виждаме пророците основно като предсказатели на бъдещи събития 
означава да пропуснем тяхната основна функция, която е да говорят от 



Божието име на своите съвременници. Именно тази природа на техните 
пророчества води до най-големи трудности в разбирането. 

Например, от стотиците пророци в древния Израел в старозаветни времена 
едва 16 са били избрани, за да говорят послания от Бога, които след това да 
бъдат събрани и записани на книга. Знаем, че други пророци, като Илия и 
Елисей, са играли много важна роля в предаването на Божието Слово на 
Неговите хора както и на народи различни от Израел. Но ние знаем повече 
за самите пророци отколкото за думите, които са говорели. Това, което те 
са правили е описано много по-подробно от това, което са казвали – и това, 
което те казват е поставено много специфично и конкретно в контекста на 
тяхното собствено време от писателите на старозаветните истории, в които 
те се появяват. За няколко пророка като Гад (1 Самуил 22; 2 Самуил 24), 
Натан (2 Самуил 7,12; 3 Царе 1) или Олда (4 Царе 22) имаме една 
комбинация от пророчества и биография – ситуация паралелна с тази на 
Йона и в по-малка степен на Данаил. Но като цяло в старозаветните 
истории ние четем за пророците и много малко от пророците. В 

пророческите книги обаче ние чуваме от Бога чрез пророците и доста 
малко за самите пророци. Тази разлика е причина за повечето трудности, 
които хората срещат когато четат пророческите книги на Стария Завет.  

Освен това забелязвали ли сте колко трудно е да четете някоя от по -
дългите пророчески книги наведнъж? Защо смятате, че това е така? Ние 
смятаме, че причината е най-вече понеже те нямат за цел да бъдат четени 
по този начин. В по-голямата си част тези по-дълги книги са колекции от 
изговорени пророчества, които не винаги са ни дадени в тяхната 
първоначална хронологична последователност, често без указания къде 
свършва едно пророчество и започва друго и често без указания за техните 
исторически обстоятелства. И по-голямата част от пророчествата са 
изговорени като поезия! По-нататък ще кажем повече за това. 

Проблемът с историята 

Друго обстоятелство затрудняващо нашето разбиране на пророците е 
проблемът с историческата отдалеченост. Наистина, поради самата 
същност на нещата за нас, съвременните читатели, ще е много по-трудно 
да разберем Божието слово така както е изговорено от пророците в нашето 
собствено време отколкото самите евреи, които са чували за първи път 
същите тези думи лице в лице. Неща, които за тях са били ясни за нас не 
са. Защо? Отчасти понеже тези, които се числят към общността на 
говорителя имат определени очевидни предимства да разберат думите му 
(виж какво казахме за притчите в гл. 8). Но тук лежи най-голямата 
трудност. Като хора твърде отдалечени от религиозния, историческия и 
културния живот на древния Израел за нас е значителен проблем да 



поставим изговорените от пророците думи в техния удачен контекст. За 
нас често е трудно да видим за какво говорят те и защо.  

Функцията на пророчеството 

За да разберем какво би ни казал Бог чрез тези вдъхновени книги ние 
трябва да имаме ясно разбиране за ролята и функцията на пророците в 
Израел. Трябва да подчертаем три неща: 

Пророците като посредници налагащи завета . В предишната глава 
обяснихме как законът на Израел определя един завет между Бога и 
Неговият народ. Този завет не се състои единствено от правила, които 
трябва да бъдат спазвани, а описва и вида наказания, които Бог 
задължително ще наложи на Своите хора ако те не спазват Закона както и 
какви ползи ще им донесе неговото спазване. Наказанията често са 
наричани „проклятия” на завета, а ползите „благословения”. Названието не 
е важно. От значение е, че Бог не просто дава закона, но и го прилага. 
Положителното прилагане са благословенията, отрицателното са 
проклятията. Това е мястото, на което се появяват пророците. Бог обявява 
прилагането (положително или отрицателно) на Своя закон чрез тях, така 
че събитията на благословение или проклятие да бъдат ясно разбрани от 
Неговия народ. Мойсей е бил посредника на Божия завет когато Бог го 
изявява за първи път и това е една парадигма (модел) за пророците. Те са 
Божиите посредници или говорители на завета. Чрез тях Бог напомня на 
народа през поколенията след Мойсей, че ако Законът е пазен ще дойде 
благословение, но ако не е резултатът ще е проклятие. 

Видът благословения, които ще дойдат върху Израел заради неговата 
вярност към Завета се намират най-вече в Левит 26:1-13; Второзаконие 
4:32-40 и 28:1-14. Но тези благословения са обявени с едно 
предупреждение: ако Израел не се покорява на Божия закон 
благословенията ще се прекратят. Проклятията (или наказанията), които 
Израел може да очаква ако нарушава Закона се намират в Левит 26:14-39; 

Второзаконие 4:15-28 и във Второзаконие 28:15-32:42. 

Затова човек винаги трябва да помни, че пророците не измислят 
благословенията и проклятията, които обявяват. Те може да изказват тези 
благословения и проклятия по нов, завладяващ начин както са вдъхновени 
да направят това. Но те говорят Божието слово не своето собствено. Чрез 
тях Бог изявява Своето намерение да приложи Завета за полза или за 
наказание в зависимост от верността на Израел, но винаги на основата и в 
съгласие с категориите на благословенията и проклятията съдържащи се в 
Левит 26, Второзаконие 4 и 28-32. Ако изучите тези глави от 



Петокнижието ще бъдете възнаградени с едно много по-добро разбиране 
на причините, поради които пророците казват това, което казват. 

Накратко, откриваме следното. Законът съдържа определени категории за 
общи благословения в следствие на заветната вярност: живот, здраве, 
просперитет, земеделско изобилие, уважение и сигурност. По-голямата 
част от споменатите конкретни благословения се групират в тези 6 
основни категории. По отношение на проклятията Законът описва 
корпоративни наказания, които ние групираме в 10 категории: смърт, 
болести, суша, бедност, опасност, разруха, поражение, преселение, 
запустение и унижение. Повечето проклятия попадат в една от 
споменатите групи. 

Същите категории се прилагат за това, което Бог казва чрез пророците. 
Например, когато Той желае да предскаже бъдещите благословения на 
народа (не на някой отделен човек) чрез пророк Амос , Той прави това 
посредством метафори за земеделско изобилие, живот, здраве, просперитет 
и сигурност (Амос 9:1-15). Когато предсказва зло заради непокорството на 
народа в дните на Осия Той прави това чрез една или повече от десетте 
групи проклятия изброени по-горе (напр. погибел в Осия 8:14 или 
преселение в Осия 9:3). Тези проклятия често са метафорични, макар че 
могат да бъдат и буквални. Те винаги са корпоративни, отнасящи се до 
народа като цяло. Благословенията и проклятията не са гаранция за 
просперитета или смъртта на никой конкретен човек. 

Статистически по-голямата част от това, което пророците предсказват през 
8, 7 и 6 век пр. Хр. е проклятие понеже страшното поражение и 
унищожението на Северното царство не се случва преди 722 пр. Хр. 
Южното остава до 587 пр. Хр. Израилтяните през този период, северни и 
южни, вървят към погибел и по този начин естествено доминират 
предупреждения за наказание, а не за благословение докато Бог се опитва 
да доведе народа Си до покаяние. 

След падането на Северното и Южното царство, т.е. след 587 пр. Хр., 
пророците по-често говорят за благословение, а не за проклятие. 
Причината е, че щом веднъж наказанието на народа се е изпълнило Бог се 
връща към основния Си план, който е да показва милост (виж Втор. 4:25-
31 за обобщено описание на тази последователност.) 

Докато четете пророците търсете следния модел: (1) Посочване греха на 
Израел или на Божията любов към него (2) Предсказание за проклятие или 
благословение в зависимост от обстоятелствата. Това е, което пророците 
говорят през по-голямата част от времето в зависимост от Божието 
вдъхновение. 



Посланието на пророците не е тяхно, а Божие. Бог е Този, Който издига 
пророците (ср. Изход 3:1-2; Исая 6; Ер. 1, Езек. 1-3; Осия 1:2; Амос 7:14-
15; Йона 1:1 и т.н.). Ако един пророк реши сам да си присвои това 
служение това би била добра причина да го смятаме за лъжепророк (ср. Ер. 
14;14; 23:210. Пророците отговарят на Божия призив. Когато четем 
пророците виждаме, че те започват или завършват и редовно изпъстрят 
своите предсказания с напомняния като: „Така казва Господ” или „Казва 
Господ”. На практика през по-голямата част от времето пророческото 
послание е предавано директно така както е приемано от Господа, в първо 
лице и Бог говори за Себе Си като „Аз” или „Мен”. 

Прочетете например Еремия 27 и 28. Помислете за трудната задача на 
Еремия докато казва на хората от Юда, че ще трябва да се покорят на 
имперските армии на врага си, Вавилон, ако желаят да угодят на Бога. По -
голямата част от неговите слушатели са виждали посланието му като 
равносилно на предателство. Все пак когато предава своето послание той 
прави пределно ясно, че те не чуват неговото виждане по въпроса, а 
Божието. Той започва напомняйки им: „Това е което Господ ми каза…” 
(27:2) и след това цитира Божията заповед: „Тогава изпрати слово…” 

(27:3) „Кажи им…” (27:4) и добавя: „казва Господ” (27:11). Неговите думи 
са Божии думи. Те са дадени с Божият авторитет (28:15-16), не с неговия. 

Като средства, чрез които Бог предава думите Си на Израел и на 
останалите народи пророците изпълняват един вид публично служение. Те 
са подобни на посланици от небесната страна, които предават волята на 
небесния суверен на народа. Самите пророци не са нито радикални 
социални реформатори нито иновативни религиозни мислители. 
Социалните реформи и религиозните размисли, които Бог желае да каже на 
Своя народ вече са били открити в заветния Закон. Без значение коя група 
е нарушила тези закони Божието Слово чрез пророците известява 
наказанието. Без значение дали вината за нарушението на Закона лежи в 
благородниците (напр. 2 Самуил 12:1-14; 24:11-17; Осия 1:4), в 
свещениците (Осия 4:4-11; Амос 7:17; Малахия 2:1-9) или в някоя друга 
група пророците вярно предават Божието известие за проклятие на 
нацията. На практика чрез Божието слово пророците дори поставят и 
свалят царе (1 Царе 19:16; 21:17-22), обявяват войни (2 Царе 3:18-19; 2 Лет. 
20:14-17, Осия 5:5-8) или спират такива (Ев. 27:8-22). 

Тогава това, което четем в пророческите книги не е просто Божието Слово 
така както Бог е пожелал пророците да го предадат. Пророците не говорят 
и не действат самостоятелно. Посланието на пророка не е оригинално. 
Пророците са били вдъхновени от Бога да представят същностното 
съдържание на заветните предупреждения и обещания (проклятия и 



благословения). Следователно когато четем думите на пророците, това, 
което четем не е нещо истински ново, а същото послание, което в своята 
същност е било предадено първоначално от Бога чрез Мойсей. Разбира се, 
формата, в която посланието е предавано може да е значително по -
различна. Бог издига пророците, за да привлече вниманието на хората, при 
които те са изпратени. Привличането на вниманието може да включва 
преформулиране на нещо, което те вече са чували много пъти, така че то да 
има някакъв вид „новост”. Но това съвсем не е същото както да бъде 
дадено едно изцяло ново послание или промяна на старото послание. 
Пророците не са вдъхновени да изказват нови идеи или да изявяват нови 
учения, които не се съдържат в петокнижния завет. 

Като един пример за това запазване на посланието отбележете първата част 
на Осия 4:2: “Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, кражба и 
прелюбодейство”. В този стих, който е част от дълго описание на 
грешността на Израел през дните на Осия (750-722 пр. Хр.), са обобщени 
пет от десетте заповеди, всяка от тях с една единствена дума. Тези думи са; 
„клетва” третата заповед „Да не изговаряш напразно Господното име” 
(Изход 20:7; Втор. 5:11), „лъжа,” деветата заповед, „Не 
лъжесвидетелствувай” (Изход 20:16; Втор. 5:20). “Прелюбодейство,” 
седмата заповед: „Не прелюбодействай” (Изход 20:14; Втор. 5:18). 
Интересно е да отбележим как вдъхновеният пророк прави това, което 
прави. Осия не цитира десетте заповеди дословно. Той споменава пет от 
тях обобщавайки ги чрез една единствена дума много подобно на това, 
което Исус прави в Лука 18:20. Но споменаването пет, дори не в техния 
обичаен ред, е много ефективен начин да се каже на израилтяните, че те са 
нарушили десетте заповеди. Чувайки пет заповеди слушателят би 
помислил: „А какво става с останалите? Какво става с обичайния ред? 
Оригиналните думи са…” Аудиторията би започнала да мисли за всичките 
десет напомняйки на самата себе си към какво призовава заветният Закон 
говорейки за една обща праведност. Осия не променя в Закона нищо 
повече от това, което прави Исус цитирайки пет от десетте заповеди с 
подобен ефект. Но той напомня на слушателите си Закона по един начин, 
който простото повторение дума по дума на заповедите не би могло да 
направи. 

Вторият пример е свързан с месианските пророчества. Нови ли са те? 
Съвсем не. Със сигурност някои детайли за живота и ролята на Месията, 
които откриваме в Песните за Слугата в Исая 42,49,50 и 53 могат да бъдат 
виждани като нови. Но Бог не дава мотивът за Месията на хората за първи 
път чрез пророците. Той води своето начало от Закона. Как иначе Исус би 
могъл да описва живота Си като изпълнение на писаното „в Мойсеевия 
закон, пророците и псалмите” (Лука 24:44)? Сред останалите места, които 



предсказват служението на Месията Второзаконие 18:18 е забележително: 
„Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал 
тебе, и ще туря думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, 
което Аз му заповядвам.” Както ни напомня и Йоан 1:45 Законът вече е 
говорил за Христос. Пророците не вършат нищо ново когато говорят за 
Него. Начинът, стилът и спецификата, с които те правят своите вдъхновени 
предсказания няма нужда да бъдат ограничавани до това, което вече се 
съдържа в Петокнижието. Но основния факт, че ще има Нов Завет 
постановен в новия „Пророк” (да използваме езикът на Второзаконие 18) е 
бил вече факт, една стара история. 

Егзегетичната задача 

Нуждата от външна помощ 

В гл. 1 отбелязахме, че съществува една популярно идея, според която 
всичко в Библията трябва да бъде ясно за всеки, който го чете без да се учи 
и без никаква допълнителна помощ. Логиката е, че ако Бог е написал 
Библията за нас (за всички вярващи) ние трябва да сме в състояние да я 
разберем напълно още първия път когато я прочетем понеже Светия Дух 
живее в нас. Подобна идея е просто невярна. Поради факта, че Божиите 
мисли са по-високи сравнени с човешките мисли (Пс. 92:5; Ис. 55:8) не 
трябва да се изненадваме, че някои части от Библията ще изискват време и 
търпеливо изучаване, за да бъдат разбрани. 

Пророческите книги изискват точно такова време и усилия. Хората често 
се заемат с тези книги небрежно, като че ли един повърхностен прочит на 
пророците ще донесе значително разбиране. Това не може да се очаква 
дори когато работим с учебници и няма да сработи и при пророците.  

Тук отново трябва да повторим, че конкретно за изучаването на пророците 
ние разполагаме с три вида помощ. Първият източник са библейските 
речници, които съдържат статии за историческата обстановка свързана с 
всяка пророческа книга, основното съдържание и характерните 
особености, които тя съдържа както и въпросите за тълкуването й, с които 
читателят трябва да е наясно. Ние препоръчваме да развиете практиката да 
прочитате статия от някой библейския речник свързана с дадената 
пророческа книга преди да започнете да изучавате самата книга. 
Необходимо е да познавате обстановката, за да сте в състояние да схванете 
голяма част от нещата, които говори пророкът. Божието слово идва чрез 
пророците до хора в конкретна ситуация. Неговата стойност за нас 
отчасти зависи от способността ни да оценим тези ситуации, така че на 
свой ред да сме в състояние да го приложим в нашите собствени ситуации.  



Вторият източник на помощ са коментарите. Те съдържат дълги 
въведения към всяка книга понякога по начин подобен на библейските 
речници, макар често да не са толкова полезно организирани. Но, което е 
по-важно, те съдържат едно изследване на значението на отделните 
стихове. Те могат да бъдат особено важни ако  изследвате внимателно една 
сравнително малка част от дадена пророческа книга т.е. по-малко от една 
глава наведнъж. 

Третият вид източници са библейските наръчници. Най-добрите от тях 
комбинират чертите както на речниците така и на коментарите, макар че не 
навлизат в толкова големи детайли нито във въвеждащия материал нито в 
анализа на отделни стихове. Когато човек чете наведнъж няколко глави от 
дадена пророческа книга библейският наръчник може да му предложи 
полезно водителство за най-кратко време. 

Историческият контекст 

Ще си спомните, че в изследването на Исус (глава 7) „историческият 
контекст” се отнасяше както за по-широкият контекст, в който Исус е 
живял така и за специфичния контекст на всяка от думите и делата Му. 
При изследването на пророците историческият контекст може по подобен 
начин да бъде по-обширен (тяхната епоха) или специфичен (контекста на 
дадено конкретно пророчество). За целта на добрата егзегетика са 
необходими и двата вида исторически контекст, за да разберем всяка от 
пророческите книги. 

По-широкият контекст. Интересно е да отбележим, че шестнайсетте 
пророчески книги в Стария Завет са написани в доста тесен времеви фон 
спрямо цялостната историческа панорама на Израел т.е. между 760-460 г. 
пр. Хр. Защо нямаме пророческа книга от времето на Авраам (ок. 1800 пр. 
Хр), от времето на Исус Навин (1400 пр. Хр) или на Давид (ок. 1000 пр. 
Хр.)? Не е ли говорил Бог на народа Си преди 760 пр. Хр.? Отговорът, 
разбира се, е, че е говорил и ние имаме много информация в Библията за 
тази епоха включително и известна част, която говори за пророци (напр. 1 
Царе 17-2 Царе 13). Освен това, спомнете си, че Бог е говорил на Израел 
изключително в Закона, който е имал за цел да оказва отражение на цялата 
по-нататъшна история на народа докато не бъде заменен от Новия Завет 
(Еремия 31:31-34). Защо има такава концентрация на пророчески думи по 
време на трите века между Амос (ок. 760 г. пр. Хр., най-ранният от 
пишещите пророци) и Малахия (ок. 460 пр. Хр., последният)? Отговорът е, 
че този период от историята на Израел призовава най-вече към 
посредничество за налагане на закона, задачата на пророците. Един втори 
фактор е очевидното желание на Бог да запише за следващата история 
предупрежденията и благословенията, които тези пророци изявяват от 



Негово име през тези важни години. Тези години се характеризират с три 
неща: (1) безпрецедентен политически, военен и социален възход, (2) 
високо ниво на религиозна невярност и престъпване на първоначалния 
завет на Мойсей и (3) промяна на националните граници. При тези 
обстоятелства е било необходимо Божието Слово да бъде чуто наново. Бог 
издига пророци и изявява Своето Слово. 

Докато използвате речници, коментари и наръчници ще забележите, че от 
760 г. пр. Хр. Израел е нация разделена от непрекъсната гражданска война. 
Северните племена наречени „Израел” или понякога „Ефрем” са разделени 
от южното племе Юда. Севера, където непокорството на завета далеч 
надвишава всичко познато в Юда, бил предаден на разрушение от Бога 
заради греховете му. Амос, започвайки около 760 г. пр. Хр. и Осия, 
започвайки ок. 755 обявили наближаващото унищожение. Северът паднал 
пред суперсилата на близкия изток по това време, Асирия, през 722 пр. Хр. 
След това надигащото се беззаконие на Юда и възходът на друга 
суперсила, Вавилон, станали предмет на множество пророци вкл. Исая, 
Еремия, Йоил, Михей, Наум, Авакум и Софоний. Юда също бил унищожен 
заради своето непокорство през 587 пр. Хр. След това Езекиил, Данаил, 
Агей, Захарий и Малахий изявявали Божията воля за възстановяване на 
Неговият народ (започвайки с връщането от плена през 538 пр. Хр.), 
новото съграждане на нацията и възстановяване на ортодоксалността. 
Всичко това следва основният модел изложен във Второзаконие 4:25-31. 
Пророците говорят до голяма степен директно за тези събития. Ако не 
познавате тези събития, както и някои други свързани със същата епоха, 
вероятно няма да сте в състояние да разбирате особено добре какво казват 
пророците. Бог говори в историята и за историята. За да разберем Неговото 
слово ние трябва да знаем нещо за тази история. 

Специфичния контекст. Един пример. Всяко пророчество е произнесено в 
специфична историческа обстановка. Бог говори чрез пророците Си  на 
Своя народ в едно конкретно време и място и при определени 
обстоятелства. Познаването на времето, аудиторията и ситуацията, когато 
са известни, значително повишават способността на читателя да разбере 
пророчеството. 

Прочетете Осия 5:8-10, едно кратко пророчество, събрано заедно с няколко 
други пророчества в тази глава. Един добър коментар ще ви каже, че то е 
изразено под формата на военно пророчество, което означава, че Божият 
съд е представен като описание на битка. Обичайните елементи на една 
такава форма са: призив за тревога, описание на нападението и 
предсказание за поражение. Така както е полезно да познаваме формата е 
полезно да знаем и специфичното съдържание. 



Датата е 734 г. пр. Хр. Аудиторията е северен Израел (наречена 
„Ефрем”), на която Осия проповядва. По-конкретно посланието е 
отправено към някои градове по пътя към юдейската столица Ерусалим, 
центъра на еврейското лъжливо поклонение, Ветил. Ситуацията е война. 
Юда контраатакува срещу Израел след като Израел и Сирия са нападнали 
Юдея (4 Царе 16:5). Инвазията е отблъсната с помощта на суперсилата 
Асирия (4 Царе 16:7-9). Бог чрез Осия метафорично свири тревога в 
градовете разположени на територията на Вениамин (ст.8), които са част 
от Северното царство. Поражението е неминуемо (ст.9) понеже Юда ще 
плени територията, която завладее („премествайки граничните камъни”). 
Но Юда също ще си получи заслуженото. Божият гняв ще падне и върху 
двете царства заради тяхното идолопоклонство (2 Царе 16:2-4). Юда и 
Израел имат задължения според завета сключен с Бога, който забранява 
подобна кръвопролитна война. Бог ще накаже такова нарушение на Своя 
завет. 

Познаването на тези факти до голяма степен променя способността на 
читателя да разбере пророчеството в Осия 5:8-10. Обръщайте се към 
коментари и наръчници докато четете пророците и, както винаги, се 
стремете да сте наясно с датата, публиката и ситуацията свързани с 
пророчеството, което четете. 

Изолиране на отделни пророчества            

Когато човек достигне до действително изучаване или егзегетически 
информиран прочит на пророческите книги първото нещо, което трябва да 
научи е ДА МИСЛИ ПО ПРОРОЧЕСТВА (точно както човек трябва да се 
научи да мисли по параграфи когато чете посланията). Това не винаги е 
лесно, но познаването на трудностите и необходимостта да бъде направено 
е началото на някои чудни открития. 

През повечето време това, което пророците казват е представено в техните 
книги по един непрекъснат начин. Това означава, че думите, които те 
изговарят по различно време и на различни места в своето служение са 
били събрани и записани заедно без каквото и да е разграничение, което да 
показва къде свършва едно пророчество и къде започва следващото. Освен 
това, дори когато поради значителната промяна на темата, човек може да 
предположи, че вероятно започва ново пророчество липсата на обяснение 
(напр. редакторска бележка или преход) все още ни оставя да се чудим: 
„Дали това е казано за същото време и на същите слушатели или е 
изговорено години по-късно – или по-рано – на различна група и при 
различни обстоятелства?” Отговорът може да бъде от голямо значение за 
нашето разбиране. 



Някои части от пророческите книги са изключения. Например в Агей и в 
началните глави на Захарий всяко пророчество е датирано. С помощта на 
своят библейски речник, справочник или коментар вие лесно можете да 
следвате развитието на тези пророчества в техния исторически контекст. И 
някои от пророчествата в други книги, най—вече в Еремия и Езекиил, са 
датирани по подобен начин като са посочени местата, на които те са 
изговорени от вдъхновения автор. 

Но в повечето случаи това не е така. Прочетете например Амос 5 в Библия, 
която не добавя обяснителни заглавия (тези добавки представляват 
единствено личните мнения на отделни учени) и се запитайте дали цялата 
глава е едно единствено пророчество или не. Ако тя е едно единствено 
пророчество защо предмета се променя толкова пъти (скръб поради 
разрушението на Израел, ст. 1-3; покана да потърсят Бога и да живеят, ст. 
5-6,14; атака на социалните несправедливости, ст. 7-13; предсказание за 
нещастие, ст. 16-17; описание на Господния ден, ст. 18-20; критика на 
лицемерното поклонение, ст. 21-24; и кратко изложение на историята на 
греха на Израел кулминиращо в предсказание за изгнанието, ст. 25-37)? 
Ако не е едно единствено пророчество как трябва да се разбират отделните 
му части? Дали са независими едно от друго? Трябва ли някои да бъдат 
групирани заедно? Ако да, по какъв начин? 

Повечето специалисти смятат, че глава 5 съдържа 3 пророчества. Ст. 1-3 

представляват едно кратко самостоятелно пророческо оплакване 
изявяващо наказанието. Ст. 4-17 представляват едно единствено (макар и 
по-сложно) пророчество приканващо към благословения и 
предупреждаващо за наказания. Ст. 18-27 формират едно единствено 
(макар и сложно) пророчество предупреждаващо за наказание. Малките 
промени на темата не показват задължително начало на ново пророчество. 
От друга страна делението на главата не съответства и на отделните 
пророчества. Пророчествата се изолират посредством отделяне внимание 
на тяхната форма (виж по-долу). И трите пророчества, които намираме в 
гл. 5 са дадени късно през управлението на цар Еровоам на Израел (793-
753 пр. Хр.) на хора, чийто относителен просперитет ги карал да смятат за 
немислимо, че страната им ще бъде така опустошена, че практически ще 
престане да съществува само в рамките на едно поколение. Един добър 
коментар, библейски речник или библейски наръчник ще ви обясни тези 
неща. Не навреждайте сами на себе си опитвайки се да се справите без 
тяхната помощ. 

Пророчески форми 

Тъй като разграничението на отделните пророчества е един от ключовете 
за разбиране на пророческите книги за вас е важно да знаете различните 



форми, в които пророците са записвали своите пророчества. Така както 
цялата Библия е съставена от множество различни литературни форми и 
пророците използват множество литературни форми, за да предадат своите 
вдъхновени от Бога послания. Коментарите могат да определят и да 
обяснят тези форми. Ние сме избрали три от най-често срещаните форми, 
които да ви помогнат да оцените важността да разпознавате и правилно да 
тълкувате използваните литературни техники. 

Съдебно дело. Препоръчваме ви първо да прочетете Исая 3:13-26, пасаж 
съдържащ една алегорична литературна форма наречена „заветно съдебно 
дело” (на еврейски rib). Този, и множество други, текстове представляват 
алегория на съдебни дела описвани от пророците (напр. Осия 3:3-17; 4:1-19 
и др.) Бог е представен като ищец, обвинител, съдия и съдия-изпълнител в 
едно съдебно дело срещу обвиняемия Израел. Цялостната форма на 
съдебно дело съдържа призоваване, обвинение, доказателства и присъда, 
макар тези елементи понякога може просто да се подразбират без да са 
директно описани. В Исая 3 елементите са както следва: Съдът е свикан и 
обвинението е отправено срещу Израел (ст. 13-14а). Обвинението е 
изговорено (ст. 14б-16). Тъй като доказателствата ясно показват, че Израел 
е виновен съдията произнася присъдата (ст. 17-26). Понеже заветът е бил 
нарушен наказанията записани в завета ще паднат върху Израел: болести, 
запустение, бедност, смърт. Образният стил на тази алегория е един 
драматичен и ефективен начин да се покаже на Израел, че той ще бъде 
наказан поради своето непокорство и че наказанието ще бъде сурово. 
Конкретната литературна форма ни помага да разберем посланието.  

Горко. Друга често срещана литературна форма е т. нар. „пророческо 
горко”. „Горко” в древния Израел е била една дума викана в случай на 
бедствие, смърт или при погребално оплакване. Чрез пророците Бог 
предвещава непосредствена погибел използвайки „горкото” и никой 
израилтянин не би могъл да пропусне значението на използваната дума. 
Пророчествата „горко” съдържат, или явно или подразбиращо се, три 
елемента, които уникално характеризират тази форма: обявяване на 
бедствие (например думата „горко”), причината за бедствието и 
предсказанието за погибелта. Прочетете Авакум 2:6-8, за да видите едно 
от няколкото места в тази пророческа книга където се среща „пророчество 
горко” изговорено срещу Вавилон. Вавилон, една брутална, 
империалистична суперсила в древния Плодороден полумесец, правила 
планове да завладее и пречупи Юдея в края на 7 век пр. Хр . когато Авакум 
изговаря Божиите думи срещу нея. Персонифицирайки Вавилон като 
крадец и изнудвач (причината) пророчеството обявява горкоко и 
предсказва бедствие (когато всички, които Вавилон е потискал един ден 



ще се вдигнат срещу него). Тази форма също е алегорична (макар не 
всички пророчески горко да са такива, ср. Михей 2:1-5; Соф. 2:5-7). 

Обещание. Една друга често срещана литература форма е обещанието или 
„пророчество за спасение”. Ще разпознаете тази форма когато видите 
елементите й: споменаване на бъдещето, предсказване на радикална 
промяна, описание на благословение. Амос 9:11-15, едно типично 
пророчество за спасение, съдържа тези елементи. Бъдещето е споменато 
като „онзи ден” (ст. 11). Радикалната промяна е описана като 
възстановяване на „падналата давидова скиния” (ст. 11), издигането на 
Израел над Едом (ст. 12) и връщането от робство (ст. 14-15). 

Благословението идва чрез споменатите заветни категории (живот, здраве, 
благоденствие, земеделско изобилие, уважение и сигурност). Всички тези 
са споменати в Амос 9:11-15, макар здравето да е само загатнато, а не 
изрично споменато. Ударението пада върху земеделското изобилие. 
Реколтата, например, ще бъде толкова богата, че жътвата още няма да е 
свършила, когато дойде време за сеитба (ст. 13)! 

Като други примери за пророческо обещание виж Осия 2:16-20 и 2:21-23; 

Исая 45:1-7 и Еремия 31:1-9. 

Надяваме се, че от тези кратки примери разбрахте как едно информирано 
познание на пророческите литературни средства ще ви помогне по-точно 
да схванете Божието послание. Научете формите като се обръщате към 
коментари и ще се радвате, че сте го направили! 

Пророците като поети 

Средният американец (и българин – бел. пр.) не разбира много от поезия. 
Поезията изглежда странен и объркващ начин за изразяване, сякаш има за 
цел да направи нещата не по-ясни, а още по-неясни. Нашата култура 
поставя малко ударение върху поезията освен в популярната музика, 
където тя обикновено не е особено качествена. В някои днешни култури 
обаче, и в по-голямата част от древните, поезията е била високо ценен 
начин на изразяване. Целият народен епос и ключови исторически и 
религиозни спомени са помнени в поезия. Казваме помнени понеже едно 
голямо предимство на поезията пред прозата е, че тя се помни по -лесно. 
Една поема има определен ритъм (също така наричана метрика), определен 
баланс (обикновено наричан паралелизъм или стихометрия) и определена 
цялостна структура. Тя е относително регулярна и подредена. Веднъж 
научена добре поезията не се забравя толкова лесно както прозата.  

Поетическата проза понякога използвана от пророците е един специален, 
формален стил, който използва същите тези характеристики, макар и не 



толкова последователно. Понеже тя е много по-симетрична и стилизирана 
от обикновения говорим език (разговорна проза) тя се помни по-лесно. За 
по-голямо удобство нека също да говорим за нея с общата дума „поезия”. 

В древния Израел поезията е била широко ценена както средство за 
обучение. За много от нещата достатъчно важни, за да се помнят се 
смятало за удачни да бъдат изразени чрез поезия. Точно както ние можем 
да възпроизведем по памет думите на една песен (напр. поемите наречени 
„лирика”) много по-лесно отколкото бихме могли да възпроизведем 
изреченията от книгите или речите израилтяните намирали за относително 
лесно да запомнят и да запазят нещата композирани като поезия. 
Използвайки добре този важен феномен в една епоха когато писането и 
четенето били редки умения и където частното притежаване на писмени 
документи било на практика непознато Бог говорел чрез Своите пророци 
най-вече чрез поезия. Хората били навикнали на поезията и били в 
състояние да запомнят тези пророчества. Те отеквали в ушите им. 

Всички пророчески книги съдържат значителни части поезия. Някои са 
изцяло поетични. Преди да прочетете дадена пророческа книга може да 
намерите за много полезно да прочетете някое въведение в еврейската 
поезия. Ние особено препоръчваме статията на Нормън Горуърд наречена 
“Poetry, Hebrew” в the Interpreter’s Dictionary of the Bible (Nashville: 
Abingdon, 1962). Но всеки библейски речник ще съдържа поне една 
информативна статия свързана с поезията. Като малка подксазка за 
ползата, която можете да извлечете от познаването и функционирането на 
еврейката поезия ние ви предлагаме следните 3 характеристики на 
повторенията характерни за старозаветната поезия. Те са: 

1. Синонимен паралелизъм. Вторият или следващите редове повтарят или 
подсилват смисъла на първия ред както е в Исая 44:22: 

Изличих като гъста мъгла престъпленията ти,  

И като облак греховете ти.” 

2. Антитетичен паралелизъм. Втората или следващите редове 
противопоставят мисълта на първата както в Осия 7:14: 

И не Ме призоваха от сърце,  

Но лелекат на леглата си; 



3. Синтетичен паралелизъм. Втората и следващите редове допълват 
първия ред по начин, който добавя по-нататъшна информация както е в 
Авдий 21 

И избавители ще възлязат на хълма Сион  

За да съдят Исавовия хълм;  

И царството ще бъде на Господа. 

Помнете, че поетичното представяне на идеи няма нужда да ви обърква 
стига да четете внимателно и информирано. Поезията е също толкова 
разбираема колкото и прозата ако познавате нейните правила.  

Пророческата перспектива на хронологични събития             

В пророчествата има неща, които може да се отнасят към последните 
събития за епохата (напр. Йоил 3:1-3; Соф. 3:8-9; Зах. 14:9). Но временния 
съд, за който се говори заедно с тези последни събития не трябва по 
подобен начин да бъде свързван с бъдещето. 

Трябва да отбележим още нещо. Есхатологичният език, по самата си 
природа, често е метафоричен. Понякога тези метафори изразяват 
поетично езикът на последните събития, но нямат за цел да предсказват 
конкретно тези бъдещи събития per se. Можем да видим един пример в 
Езекиил 37:1-14. Използвайки езикът на възкресението на мъртвите, едно 
събитие, което знаем, че ще се случи в края на времето, Бог чрез Езекиил 
предсказва завръщането на еврейския народ от Вавилонския плен през 6 
век пр. Хр (ст. 12-14). Така едно събитие, което за нас е минало (и описано 
в Ездра 1-2) е предсказано метафорично с есхатологичен език сякаш се 
отнася за края на века. 

Едно предупреждение: пророчества и второ значение  

На няколко места в Новия Завет са споменати старозаветни текстове, които 
сякаш не се отнасят за това, с което Новия Завет ги свързва. Т.е. тези 
пасажи имат ясно значение в своя оригинален контекст и все пак са 
използвани във връзка с едно различно значение от новозаветните автори.  

Като един пример вижте двете истории за това как на Мойсей и 
израилтяните по чуден начин била дадена вода от камъка в пустинята: 
един път в Рафидим (Изход 17:1-7) и веднъж в Кадис (Числа 20:1-13). 
Историите изглеждат достатъчно прости и напълно ясни в своя оригинален 
контекст. Но в 1 Коринтяи 10:4 Павел изглежда идентифицира 



опитностите на израилтяните като една среща с Христос. Той казва: „те 
пиха от една духовна канара, която ги придружаваше и тази канара беше 
Христос”. В нито една от старозаветните истории няма какъвто и да е 
намек, че камъкът е нещо различно от камък. Павел дава на камъка едно 
второ значение идентифицирайки го с „Христос.” Второто значение е 
широко известно като sensus plenior (пълно значение). Размисляйки, човек 
може да види, че Павел очертава аналогия. Той всъщност казва: „Тази 
канара за тях беше същото както Христос е за нас – един източник на 
подкрепа по същия начин, по който духовните неща поддържат нас”. 

Езикът на Павел в ст. 2-4 е силно метафоричен. Той желае коринтяните да 
разберат, че опитността на израилтяните в пустинята може да бъде 
разбирана алегорично като подобна на тяхната опитност с Христос, 
особено що се отнася до Господната трапеза. Не е много вероятно 
съвременните читатели да схванат тази аналогия по начина, по който 
Павел я описва. Дали ако Павел никога не беше писал тези думи щяхме да 
свържем облака и морето с кръщението (ст. 2) или канарата с Христос (ст. 
4)? С други думи, дали ние, оставени сами на себе си, бихме били 
способни с някаква степен на сигурност да определим sensus plenior или 
второто значение? Отговорът е, не. Светия Дух е вдъхновил Павел да 
опише тази аналогична връзка между израилтяните в пустинята и живота в 
Христос без да следва обичайните правила за контекст, намерение, стил и 
използвани думи (виж по-горе Пророците като предсказващи бъдещето). 

Светия Дух е водил Павел да опише факта, че израилтяните са получили 
вода повече от веднъж от една канара с образен, необикновен език,  че 
канарата ги е „придружавала”. Павел използва други детайли от 
описателният език в 1 Коринтяни 10:1-4 (небуквални термини като 
„бащите ни всички” в ст. 1 и „духовна” храна и питие в ст. 3-4) са по 
подобен начин забележително необикновени. 

Ние обаче не сме вдъхновени писатели на Писанието. Не ни е позволено да 
правим това, което Павел прави. Алегоричните връзки, която той е бил 
вдъхновен да намери между Стария и Новия Завет са достоверни. Но 
Писанието никъде не ни казва: „Иди и прави същото”. Затова принципът е: 
Sensus plenior (пълното значение) е една функция на вдъхновението, а не 
на просветлението. Същият Свети Дух, Който е вдъхновил старозаветните 
автори да напишат дадени думи или пасаж може да вдъхнови и 
новозаветния автор да заобиколи обикновения контекст, намерение, стил и 
подредба на думите или пасажа придавайки му едно второ значение. Но 
ние не сме вдъхновени автори. Ние сме просветлени читатели. 
Вдъхновението е обичайната мотивация да се напише Писанието по 
определен начин. Просветлението е прозрението да разберем какво са 
писали авторите на Писанието. Не можем да пренапишем или да 
предефинираме Писанието чрез нашето просветление. Следователно ние 



сме в състояние да схванем sensus plenior с определена доза сигурност едва 
след факта. Ако не е вече идентифициран като sensus plenior в Новия 
Завет той не може със сигурност да бъде идентифициран от нас като такъв 
от Стария Завет посредством собственият ни авторитет.  

Библиите за изучаване, коментарите, наръчниците и Библиите с препратки 
посочват старозаветните пророчески пасажи, които имат едно второ 
значение в Новия Завет. Някои типични примери където Новия Завет дава 
едно второ значение са: Матей 1:22-23 (Исая 7:14); 2:15 (Осия 11:1); 2:17-

18 (Ер. 31:15) и Йоан 12:15 (Захарий 9:9). 

Ще разгледаме само един от изброените: Матей 2:15. В Осия 11:1 четем: 
„Когато Израел беше младенец го възлюбих; от Египет повиках сина Си .” 

В Исая контекстът е избавлението на Израел от Египет по време на изхода. 
Стилът е синонимен, поетичен паралелизъм, при който свързва „сина си” с 
нацията на Израел. Редът на думите е метафоричен: Израел е явно 
персонифициран като „младенец.” Второто лице на Троицата, Христос, не 
присъства в „ясното” значение на Писанието. 

Ако нашите Библии не съдържаха Матей 12:15 не би било особено 
вероятно да видим този стих от Осия като едно пророчество за Исус от 
Назарет. Но Матей има нещо, което ние не притежаваме. Той има 
авторитетното вдъхновение от същия Дух, Който е вдъхновил и Осия да 
напише 11:1. Този Дух го е водил да реши, че думите, които Осия е 
използвал могат да бъдат използвани отново в един различен контекст, 
намерение и стил за Месията. Можем да кажем, че Светия Дух е „посял” 
този избор на думи в книгата Осия, така че те да бъдат готови да бъдат 
използвани наново във връзка със събитията в живота на Исус. Матей не 
прилага тези думи към Исус на основата на някакъв типичен егзегетично-

херменевтичен принцип или процес. Вместо това той взема тези думи от 
техния оригинален контекст и им придава едно изцяло ново значение. Той 
има авторитета да направи това. Ние можем единствено да четем и да 
оценяваме какво той е направил. Ние обаче не можем да направим същото 
по свой собствен начин, за който и да е пасаж. 

Една последна полза: Двойното ударение или ортодоксия и ортопрактика  

Ортодоксията е правилна вяра. Ортопрактиката е правилно действие. Чрез 
пророците Бог призовал хората от древния Израел и Юда към един баланс 
на правилна вяра и правилни действия. Това, разбира се, е същият баланс, 
който Новият Завет изисква и от нас (ср. Яков 1:27; 2:18; Еф. 2:8-10). Това, 
което Бог е желаел за Израел и Юда е, в общ смисъл, същото, което желае 
и от нас. Пророците могат постоянно да ни напомнят Божията решимост да 
наложи Своя завет. За тези, които се покоряват на заповедите на Новия 



Завет (да обичат Бога и ближния) окончателната, вечната, последна воля 
ще бъде едно благословение, макар да не ни е гарантирано, че резултатите 
в този свят ще бъдат толкова насърчителни. За тези, които не се покоряват 
резултатът може да бъде единствено проклятие без значение колко добре 
някой се представя през земния си живот. Предупреждението на Малахия 
(Малахия 4:6) все още стои. 

Глава 11 

ПСАЛМИТЕ: МОЛИТВИТЕ НА ИЗРАЕЛ И НАШИТЕ МОЛИТВИ 

Книгата на псалмите, един сборник от вдъхновени еврейски молитви и 
химни, вероятно е най-добре познатата на християните и най-обичаната 
част от Стария Завет. Факта, че псалмите често се поставяни в края на 
Новия Завет и че са използвани толкова често за поклонение и 
размишление е придало една особена значимост на тази книга. Но 
независимо от всичко това псалмите също често са разбирани погрешно и 
заради това са използвани неправилно. 

Проблемът с тълкуването на псалмите произлиза най-вече от тяхната 
природа – това, което те са. Понеже Библията е Божие Слово повечето 
християни автоматично приемат, че всичко, което тя съдържа са думи от 

Бога за хората. Мнозина не разбират, че Библията съдържа думи 
изговорени към Бога или казани за Бога и че тези думи също са Божие 
Слово. 

Псалмите са именно такива думи. Т.е. понеже псалмите са най-вече 
молитви и химни по самата си природа те са адресирани към Бога или 
изразяват истина за Бога чрез песен. Това ни изправя пред един уникален 
проблем свързан с херменевтиката на Писанието. Как тези думи 
изговорени към Бога функционират като слово от Бога към нас? Понеже 
те не са декларативни твърдения, императиви или истории, които 
илюстрират доктрини тяхната функция не се състои основно в поучение на 
доктрини или морално поведение. Все пак те са полезни когато са 
използвани за целите определени от Бога, Който ги е вдъхновил: да ни 
помагат (1) да изразим себе си когато се обръщаме към Бога и (2) да 
размишляваме над Неговите пътища. Псалмите, следователно, са от 
огромна полза за вярващия, който желае да получи помощ от Библията, за 
да изрази радост или скръб, успех или провал, надежда или съжаление. Но 
псалмите често са прилагани погрешно именно понеже толкова често са 
разбирани неправилно. Не всички могат толкова лесно да бъдат следвани 
логически или приложени към 20 век както, да кажем, Псалм 23. В 
неговият символизъм Бог е представен като пастир и псалмистът (и по този 
начин и ние), като Негови овце. Божията готовност да се грижи за нас като 



ни пасе на подходящи места т.е. да посреща всяка нужда щедро , 

защитавайки и помагайки ни, е очевидна за познаващите псалма. 

Други псалми обаче не разкриват своето значение от пръв поглед. 
Например как да използваме един псалм, който изглежда изцяло негативен 
и сякаш изразява нещастието на говорещия? Дали това е нещо, което 
трябва да бъде използвано в църковна служба? Или той е единствено за 
лична употреба? И какво да кажем за псалма, който говори за историята на 
Израел и Божието благословение в нея? Как може един американски (или 
български – б. пр.) християнин да го използва пълноценно? Или той е 
запазен единствено за евреите? Какво да кажем за псалмите, които говорят 
за делата на Месията? Или за псалмите, които прославят ползите от 
мъдростта? Какво да кажем за няколкото псалма, които говорят за славата 
на еврейските царе? Понеже днес твърде малко хора живеят под властта на 
монарх не е лесно да схванем смисъла на подобни псалми. И накрая, какво 
да прави човек с пожеланието вавилонските младенци да бъдат блъснати в 
камъните (137:8-9)? 

Необходима цяла голяма книга, за да дискутираме различните видове 
псалми и всички възможни начини, по които те могат да бъдат 
употребявани. В тази глава ние ще представим някои насоки, чрез които 
ще бъдете в състояние по-добре да оценявате и да използвате псалмите 
както в личния си живот така и в живота на църквата, в която се покланяте.  

Някои предварителни егзегетични наблюдения 

Както и с другите библейски жанрове, понеже псалмите са специален вид 
литература, се изисква специална грижа при тяхното четене и тълкуване. В 
случая с псалмите това означава едно разбиране на тяхната природа 

включително различните им видове както и техните форми и функции. 

Псалмите като поезия 

Вероятно най-важното нещо, което трябва да запомним когато четем или 
тълкуваме псалмите трябва да е и най-очевидното: те са поеми – 

музикални поеми. В предишната глава ние дискутирахме накратко 
естеството на еврейската поезия, но ето три допълнителни идеи,  които 
трябва да споменем във връзка с псалмите. 

1. Човек трябва да е наясно, че еврейската поезия, по самата си природа, е 
адресирана до ума чрез сърцето (т.е. голяма част от езика е съзнателно 
емотивен). Затова човек трябва да внимава да не прекали с егзегетиката 
спрямо тях откривайки специално значение във всяка дума или фраза без 
поетът да е влагал такова. Например, ще си спомните, че естеството на 



еврейската поезия винаги включва някаква форма на паралелелизъм и че 
една обичайна форма е т. нар. синонимен паралелелизъм (при който 
вторият ред повтаря или подсилва смисъла на първия). В този вид 
паралелелизъм двата реда заедно изразяват мнението на поета и втория ред 
не се стреми да каже нещо ново или различно. Вижте например началото 
на Псалм 19: 

Небесата разказват славата Божия 

И просторът известява делото на ръцете Му 

Ден на ден казва слово  

И нощ на нощ изявява знание. 

Тук в двете групи синонимен паралелелизъм вдъхновеният поет прославя 
Бога като Творец. Идеята на поета изразена с обикновена проза е: „Бог се 
открива в творението особено в небесните тела”. Но нашата обикновена 
проза е безцветна сравнена със славната поезия на псалма. Възвишеният 
език на поемата едновременно казва това по-добре и по един по-запомнящ 
се начин. Ще забележите, че четирите реда не се опитват да кажат 4 
различни неща, макар втората двойка да добавя идеята, че както през деня 
така и през нощта небесата свидетелстват за своят Създател. Но в първата 
двойка псалмиста няма за цел да каже, че „небесата” правят едно нещо, а 
просторът” нещо друго. Заедно двата реда говорят за една единствена 
славна реалност. 

2. Човек трябва също да помни, че псалмите не са просто поеми – те са 
музикални поеми. Една музикална поема не може да бъде четена по 
начина, по който четем едно послание, разказ или част от Закона. Тя си 
поставя за цел да въздейства на емоциите, да провокира чувства вместо 
пропозиционно мислене и да стимулира отговор от една част от човека,  
която отива отвъд простото когнитивното разбиране на дадени факти. 
Макар че псалмите съдържат и отразяват доктрина те не могат да бъдат 
виждани като хранилища на доктринални обяснения. Опасно е да четем 
един псалм сякаш той ни учи на доктринална система по същия начин, по 
който е опасно да правим това и с разказите. Фактът, че псалмите засягат 
някои въпроси по техния музикален, поетичен начин не ни позволява да 
смятаме, че начинът, по който те изразяват нещата автоматично може да 
бъде превърнат в предмет на рационален дебат. 

Колко от нас, докато пеят песента „Могъща крепост е Бог наш” биха 
сметнали, че Бог наистина е някакъв вид укрепление или непроницаема 
сграда или стена? Ние разбираме, че „Могъща крепост” е един образен 



начин на мислене за Бога. По същия начин когато псалмиста казва: „в грях 
ме зачна майка ми” (Псалм 51:5) той не се стреми да утвърди доктрината, 
че зачатието му е греховно, или че всички зачатия са греховни, или че 
майка му е станала грешница понеже е забременяла, или че първородния 
грях се отнася до неродените деца, или нещо друго подобно. Псамистът 
използва хипербола – съзнателно преувеличение – за да каже ясно и силно, 
че той е грешник. Когато четете един псалм внимавайте да не извличате от 
него идеи, които никога не са били мислени от музикалния поет, който е 
бил вдъхновен да го напише. 

3. По подобен начин е важно да помним, че речника на псалмите е 
съзнателно метафоричен. Затова човек трябва да бъде внимателен и да 
търси намерението на метафората. В псалмите планините скачат като овни 
(Псалм 114:4 – какъв чудесен начин да възпеем чудесата съпровождали 
Изхода!), враговете размахват мечове от устните си (59:7 – кой не е усещал 
острата болка от лъжите?) и Бог е виждан разнолико като пастир, крепост, 
щит и канара. Изключително важно е да се научите да „слушате” 

метафорите и да разбирате какво означават те. 

По подобен начин е важно човек да не насилва метафорите и да не ги 
разбира буквално. Ако човек приеме Псалм 23 буквално той би направил 
грубата грешка да сметне, че Бог желае ние да се държим като овце или че 
трябва да живеем пасторален живот на открито. По този начин псалмът се 
превръща в трактат срещу градския живот. Неумението да оценим 
символичния език (метафорите и подобията) и да свържем с 
действителните факти по-абстрактните символични идеи на псалма може 
да накара един човек да го разбере почти изцяло погрешно.  

Псалмите като литература              

Понеже псалмите, както музикалните поеми, също са литературна форма е 
важно да разбираме някои техни литературни характеристики докато ги 
четем и изучаваме. Пропускът да отбележим тези характеристики може да 
доведе до множество грешки в тяхното тълкуване и приложение.  

1. Псалмите са няколко различни вида. Това е важно за разбирането им и 
ние ще се обясним различните видове по-нататък в главата. Засега е важно 
да запомним, че евреите са познавали всички тези видове. Те са знаели 
разликата между жалеен псалм (в който човек или група хора изразяват 
своята скръб пред Господа и молят за помощ) и благодарствен псалм (в 
който човек или група хора изразяват благодарността си за милостта, която 
Бог вече им е показал). В нашата култура ние обикновено не използваме 
псалмите така както са ги използвали евреите. Затова за един човек може 
да е трудно да разбере един псалм ако не е наясно какъв вид е той.  



2. Всеки псалм се характеризира и с определена форма. Под форма ние 
имаме в предвид конкретния вид така както е определен от 
характеристиките (особено структурата), които споделя с всички останали 
псалми от съответния тип. Когато човек разбере структурата на един псалм 
той може да разбере и какво се случва в него. Човек може да разбере 
например прехода от една тема към друга и начинът, по който псалмистът 
заостря вниманието върху даден въпрос, така че посланието, което 
псалмът носи да бъде предадено. Ще видим това в примерите, които ще 
дадем по-нататък. 

3. Всеки от видовете псалми е имал за цел да играе и определена функция в 
живота на Израел. Този въпрос също е много важен и ще бъде разгледан 
по-нататък. За сега трябва да запомните, че всеки псалм има определена 
цел. Не е разумно да вземете един „царски псалм”, чиято първоначална 
функция е била възхвала на еврейските царе, които Бог е издигнал, и да го 
прочетем на венчавка. Псалмът просто не е предназначен за такова 
събитие. 

4. Човек трябва също така да се научи да разпознава различните модели в 
един псалм. Псалмистите често се наслаждават на определена подредба 
или повторение на думи и звуци както и на стилистична игра с думите. 
Освен това някои псалми са в акростих т.е. първата буква на всеки ред или 
стих е поредна буква от азбуката. Псалм 119 например е в акростих. 
Неговият модел на последователност и повторение ефективно води 
читателя през един дълъг списък на ползи от и отговорности към Божия 
закон. 

5. Накрая всеки псалм трябва да бъде четен като цялостна литературна 
единица. Псалмите трябва да бъдат разглеждани като цяло, не раздробени 
на отделни откъснати стихове или мисли както често се случва при 
Притчите, които могат да бъдат сравнени с огърлица от перли, на всяка от 
които човек може да е наслаждава поотделно, независимо от връзката й с 
цялото. Когато четем даден псалм е полезно да следваме разгръщането на 
мисълта му и неговата насока. Всеки псалм има модел на развитие, чрез 
който неговите идеи биват представени, разгръщат се и водят до някакво 
заключение. 

Поради литературната цялост на всеки един псалм човек трябва особено да 
внимава да не взема отделните стихове извадени от техния контекст и да 
ги разглежда сами за себе си, сякаш те нямат нужда от контекст, в който да 
бъдат тълкувани. Вижте например Псалм 105:34: „Рече, та дойдоха 
скакалци. И безчислени гъсеници.” Взет извън контекст този стих може да 
изглежда сякаш Бог възнамерява скакалците и гъсениците да бъдат Негови 
специални агенти на земята или че Неговото слово по някакъв начин е 



изпълнявано от скакалци и гъсеници. Как обаче това се съгласува с Псалм 
85:12: „Господ тоже ще даде това, което е добро; И земята ще ни даде 
плода си” когато скакалците и гъсениците са унищожители на земята (ср. 
Йоил 2:25)? Как е възможно Божието слово да ги е повикало и все пак то 
да обещава, че ще даде доброто на земята и тя ще даде плода си? 
Отговорът, разбира се е, че в цялостния контекст на музикалните поеми, 
към които всеки от тези стихове принадлежи, съществува едно рамково 
значение, което ни помага да дефинираме думите в тези стихове и да ги 
разберем според истинският им смисъл вместо според някакъв смисъл, 
който ние можем да им предадем понеже не познаваме контекста. Псалм 
85 е един разказ за добрините, които Бог дава на земята на Израел като 
един пример за това, че Той е верен на обещанията Си. Псалм 105 описва 
начина, по който Бог е използвал скакалците и гъсениците като язви, чрез 
които е принудил фараона да освободи евреите от Египет. 
Деконтекстуализирането на части от тези псалми води до погрешни 
заключения. Когато човек вземе дадена литературна част и я използва 
погрешно тя няма да бъде в състояние да изпълни целта, за която е 
предназначена. Дори ако само една част от псалма бъде приложена 
погрешно все пак целта, за която Бог го е вдъхновил е изопачена.  

Видове псалми 

Псалмите могат да се групират в седем различни категории. Макар 
донякъде да се припокриват и да имат подкатегории те могат да се 
използват, за да калсифицираме Псалмите и така да водят читателя към 
тяхната добра употреба. 

Жалеене 

Жалеенето съставлява най-голямата група псалми в Псалтира. Те са повече 
от 60 включващи както лични така и групови жалейки. Личните жалеейки 
(напр. 3, 22, 31, 39, 42, 57, 71, 120, 139, 142) помагат на човека да изрази 
борбите, страданието или разочарованието си пред Господа. Груповите 

жалейки (напр. 12, 44, 80, 94, 137) правят същото за група хора, вместо за 
един единствен човек. 

Обезсърчен ли си? Преминава ли църквата ти през труден период? Част ли 
си от малка или голяма група, която се чуди защо нещата не стават така 
както се очаква? Ако е така жалейните псалми са една потенциално ценна 
добавка към твоето лично изразяване на грижите ти пред Господа. 
Времената често били трудни за древните евреи. Жалейките в книгата 
Псалми изразяват с дълбок, искрен плам скръбта, която хората чувствали.  

Благодарствени псалми 



Тези псалми, както подсказва името им, били използвани при 
обстоятелства напълно противоположни на жалейките. Те изразявали 
радостта в Господа понеже нещо добро се е случило, понеже 
обстоятелствата са добри и/или понеже хората имали причина да 
благодарят на Бога за Неговата вярност, защита и подаръци. Псалмите на 
благодарност помагат на даден човек или група да изрази мисли и чувства 
на благодарност. В Псалтира има 6 групови благодарствени псалма (65, 67, 
75, 107, 124, 136) и 10 личностни (18, 30, 32, 34, 40, 66, 92, 116, 118, 138). 

Химни на възхвала 

Тези псалми, без да споменават миналите нещастия или настоящите 
радостни успехи се съсредоточават върху хвалата към Бога заради това, 
което Той е, заради Неговото величие и щедрост към цялата земя както и 
към Неговия народ. Бог може да бъде хвален като Творец на вселената 
като в псалми 8, 19, 104 и 148. Може да бъде прославян като защитник и 
снабдител на Израел както в псалми 66, 100, 111, 114 и 149. Може да бъде 
хвален като Господ на историята както в псалми 33, 103, 113, 117, 145-147. 
Бог заслужава хвала. Псалмите са особено подходящи за лична или 
групова хвала в поклонението. 

Псалми на спасителната история 

Тези псалми (78, 105, 106, 135, 136) се фокусират върху един обзор на 
историята на Божиите спасителни дела сред народа на Израел, особено на 
избавлението им от Египет и създаването им като един народ. Израел, от 
който в края на краищата идва Исус, Месията и чрез когото Божието Слово 
е дадено, разбира се, е една специална нация и нейната история е 
прославяна в спасителната история описвана от тези псалми. 

Псалми на празнуване и утвърждаване 

В тази категория са включени няколко вида псалми. Първата група са 
литургии при обновяване на завета като псалми 50 и 81, които са 
създадени, за да водят Божиите хора към едно подновяване на завета, 
който Бог първоначално им е дал на планината Синай. Тези псалми може 
удачно да служат за рамка на поклонението в една обновителна служба. 
Псалми 82 и 132 често са определяни като давидови заветни псалми, които 
прославят значимостта на Божия избор на давидовата линия. Тъй като тази 
линия в крайна сметка води до раждането на нашия Господ тези псалми 
дават фона за Неговото месианско служение. В Псалтира има 9 псалма, 
които специално говорят за царствеността. Ние ги наричаме царски псалми 
(2, 18, 20, 21, 72, 101, 110, 144). Един от тях (18) е царски благодарствен 
псалм и още един (144) е царско жалеене. Царствеността в древния Израел 



била важна институция понеже чрез нея Бог давал стабилност и защита. 
Макар по-голямата част от царете на Израел да не били верни на Бога Той 
все пак използвал всеки от тях за Своите добри цели. В царските псалми 
виждаме Божиите дела чрез посредници в обществото  и възхвалата на 
функцията на тези посредници. 

Свързани с царските псалми са т. нар. псалми на короноване (24, 29, 47, 93, 

95-99). Вероятно те са прославяли короноването на царя в древния Израел,  
една церемония, която може би била повтаряна ежегодно. Някои учени 
твърдят, че те представят също така и короноването на Самият Господ и са 
били използвани като литургии за някакъв вид церемонии празнуващи 
това, макар доказателствата да са оскъдни.  

Накрая има една категория наречена Сионски песни или Песни на града 
Ерусалим (46, 48, 76, 84, 87, 122). Според Божиите предсказания чрез 
Мойсей към евреите докато те все още се намирали в пустинята (напр. 
Втор. 12) Ерусалим станал централният град в Израел, мястото където бил 
изграден храмът и от който царския род на Давид упражнявал своята власт. 
Ерусалим като „светия град” получава специално внимание и възхвала в 
тези псалми. Тъй като Новият Завет вижда Ерусалим като значим символ 
на новия Ерусалим (небето) тези псалми остават полезни за християнското 
богослужение. 

Псалми на мъдрост 

В тази категория могат да бъдат поставени 8 псалма (36, 37, 49, 73, 112, 
128, 133). Можем да отбележим, че Притчи 8 също представлява един 
псалм възхваляващ по подобен начин заслугите на мъдростта и мъдрия 
живот. Тези псалми могат да бъдат четени заедно с книгата Притчи (виж 
гл. 12). 

Песни на упование 

Тези 10 псалма (11, 16, 23, 27, 62, 63, 91, 121, 125, 131) фокусират своето 
внимание върху факта, че Бог заслужава доверие и че дори във време на 
отчаяние Неговата доброта и грижа за Неговият народ се проявяват. Бог се 
радва когато знае, че вярващите в Него Му се доверяват за живота си и за 
това, което Той е избрал да им даде. Тези псалми ни помагат да изразим 
нашето доверие в Бога без значение дали живота ни тече добре или не. 

За тези, които желаят да изследват по-нататък различните категории 
псалми и да разберат характеристиките, които определят тяхното 
категоризиране ние препоръчваме книгата Out of the Depths: The Psalms 

Speak for Us Today, 2d ed., by Bernhard Anderson (Louisville: 

http://www.amazon.com/Out-Depths-Psalms-Speak-Today/dp/0664258328/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429107387&sr=8-1&keywords=Out+of+the+Depths%3A+The+Psalms+Speak+for+Us+Today
http://www.amazon.com/Out-Depths-Psalms-Speak-Today/dp/0664258328/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429107387&sr=8-1&keywords=Out+of+the+Depths%3A+The+Psalms+Speak+for+Us+Today


Westminster/John Knox, 1983). Тя не само съдържа допълнителни детайли 
за това как псалмите са функционирали в древния Израел, но добавя и 
предложения за начини, по които те могат да функционират в живота на 
вярващите днес. 

Егзегетични примери 

За да илюстрираме как познаването на формата и структурата на псалмите 
ни помага да оценим тяхното послание ние избрахме два псалма, които да 
разгледаме по-отблизо. Единият е лична желейка, другият е благодарствен 
псалм. 

Псалм 3, Жалейка 

Сравнявайки внимателно всички псалми-жалейки учените са открили шест 
елемента, които се появяват под една или друга форма в, на практика, 
всеки от тях. Тези елементи в техния обичаен ред са: 

1. Обръщение. Псамистът идентифицира на кого се моли с псалма. Разбира 
се, това е Господа. 

2. Оплакване. Псалмистът искрено и силно изказва своето оплакване 
назовавайки какъв е неговият проблем и защо търси Божията помощ.  

3. Доверие. Псамистът веднага изказва своето доверие в Бога. (Защо да се 
оплаква на Бога ако не Му вярва?) Ние трябва да Му се доверим Той да 
отговори на нашето оплакване по начин, който Му се вижда угоден, а не 
задължително с това, което желаем. 

4. Избавление. Псалмистът умолява Бога да го избави от ситуацията 
описана в оплакването. 

5. Уверение. Псалмистът изразява увереност, че Бог ще го избави. Тази 
увереност донякъде е паралелна с изказаното доверие. 

6. Хвала. Псалмитът хвали, благодари и почита Бога за миналите, 
настоящите и/или бъдещите благословения. 

Псалм 3 

1. Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома. 
Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават 
против мене. 2.Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в 
Бога. (Села). 3. Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, 
Който възвишава главата ми. 4. С глас извиках, към Господа; И Той ме 



послуша от светия Си хълм. (Села). 5. И аз легнах и спах; Станах; защото 
Господ ме поддържа. 6. Няма да се убоя от десетки хиляди от людете, 
Които навред са се поставили против мене. 7. Стани, Господи; спаси ме, 
Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; 
Строшил си зъбите на нечестивите. 8. От Господа е спасението. Върху 
Твоите люде нека бъде благословението Ти. (Села).    

В този Псалм шестте елемента на жалейката могат да бъдат 
идентифицирани както следва: 

1. Обръщение. Това е „О, Господи” в ст.1. Забележете, че обръщението 
няма нужда да бъде дълго или възвишено. Простичките молитви са точно 
толкова ефективни колкото и сладкодумните. Няма нужда да 
„убеждаваме” Бога. 

2. Оплакване. То съставлява останалата част от ст. 1 и целия ст. 2. Давид 
описва враговете (които в този псалм са персонифицирани символи 
практически на всяко нещастие или проблем) и колко мрачна изглежда 
ситуацията. Всяка трудност може да бъде изразена по този начин. 

3. Доверие. Тук, ст. 3-6, изразяват доверието в Господа. Кой е Бог, как 
отговаря на молитвите, как пази Своите сигурни дори когато ситуацията 
им изглежда очевидно безнадеждна – всичко това е доказателство, че Бог 
заслужава доверие. 

4. Избавление. В ст. 7а („Стани, Господи! Избави ме Боже мой!”) Давид 
изразява своята (и нашата) молба за помощ. Отбележете, че директната 
молба за помощ е задържана до този момент в псалма и идва след 
изразяване на доверието. Този ред не е задължителен, но е обичаен. Един 
баланс между искането и хвалата изглежда характеризира жалейните 
псалми и това трябва да ни настави в собствените ни молитви.  

5. Увереност. Останалата част от ст. 7 („Поразил си всичките ми…) 
представлява израз на увереност. Можете да попитате: „Каква увереност е 
представена чрез подобна агресивна картина на Бога?” Всъщност езикът 
отново е метафоричен, а не буквален. „Ти вече си повалил всичките ми 
проблеми” би била удачна перифраза тъй като „неприятели” и „нечестиви” 

представляват проблемите, пред които се е изправи Давид и пред които се 
изправяме и ние днес. Чрез тази жива картина е представено поражението 
на това, което ни се противопоставя. Запомнете обаче, че тази част от 
псалма не обещава, че Божиите хора няма да имат проблеми. Тя изразява 
увереността, че Бог на Своето време ще се погрижи за нашите 
действително значими проблеми според Своят план за нас. 



6. Хваление. Ст. 8 хвали Бога за Неговата вярност. Той е прогласен като 
избавител и в молбата за благословение непряко е описан като 
благославящ. (Не молим за благословение този, който не може да ни 
благослови.) 

Можем да научим много от жалейки като Псалм 3. Важността на 
балансираната молитва (молбата трябва да бъде балансирана от хвала; 
оплакванията от израз на увереност) вероятно стои в началото на списъка. 
Явната честност (забележете как свободно и силно е вдъхновен Давид да 

изразява своите оплаквания и молби) ни кара да бъдем по-готови да 
говорим открито пред Бога без да прикриваме проблемите си.  

Псалмите обаче нямат за цел пряко да ни наставляват, а да ни водят. 
Можем да използваме самият псалм когато се чувстваме на дъното, 
обезкуражени, заобиколени от проблеми и победени. Той ще ни помогне 
да изразим своите мисли и чувства и да разчитаме на Божията вярност 
точно както е правил това за древните евреи. Бог го е поставил в Библията, 
за да ни помага да общуваме с Него, представяйки пред Него всичките си 
грижи понеже Той се грижи за нас (1 Петър 5:7). 

Груповата жалейка следва същият модел от пет стъпки. Една църква или 
група изправена пред трудни обстоятелства може да използва тези псалми 
по начин аналогичен на индивидуалните жалейки като Псалм 3. 

Псалм 138: благодарствен псалм 

Благодарствените псалми имат различна структура както може да се 
очаква понеже имат различна цел. Елементите на един благодарствен 
псалм са както следва: 

1. Въведение. Тук е обобщено свидетелството за това как Бог е помогнал. 

2. Бедствие. Описано е бедствието, от което Бог го е избавил. 

3. Обръщение. Псалмистът повтаря обръщението, което е отправил към 
Бога. 

4. Избавление. Описва се Божието избавление. 

5. Свидетелство. Изказва думи на хвала за Божията милост. 

Както се вижда от тази скица благодарствените псалми се концентрират 
върху оценяването на миналите милости. Един благодарствен псалм 
обикновено благодари за това, което Бог е направил. Редът на тези пет 



елемента може да се различава значително. Един твърдо фиксиран план би 
ограничил ненужно изобретателността на вдъхновения автор. 

Псалм 138 

1. Ще Те славя от все сърце, Ще Ти пея хваления пред боговете, 2.Ще ти 
се поклоня към светия Твой храм, И ще славя Твоето име за милосърдието 
Ти и за верността Ти, Защото си възвеличил думата Си повече от цялото 
Си име. 3. В деня, когато извиках, Ти ме послуша; Ободрил си ме със сила в 
душата ми. 4. Ще Те прославят, Господи, всички земни царе, Когато чуят 
думите на Твоите уста; 5. Да! ще възпяват пътищата Господни, Че 
голяма е славата Господна.  6. Защото, ако и да е възвишен Господ, пак 
гледа на смирения; А високоумния познава от далеч. 7. Даже ако премина 
сред утеснение, Ти ще ме съживиш; Ще простреш ръката Си против 
гнева на неприятелите ми; И десницата Ти ще ме избави. 8. Господ ще 
извърши това, което е потребно за мене. Господи, понеже милостта Ти 
трае до века, Не оставяй делата на Своите ръце.  

1. Въведение. В ст. 1-2 Давид изразява своето намерение да хвали Бога за 
любовта и верността, която му е показал както и за факта, че Божието 
величие в и от себе си заслужава да бъде споменато. 

2. Бедствие. В ст. 3 бедствието не е конкретизирано – то може да бъде 
всяка трудност, при която Давид е викал към Бога. Така псалмът може да 
бъде използван от всеки християнин, който желае да благодари на Бога за 
всяка получена помощ. 

3. Обръщение. Обръщението също се намира в ст. 3. Бог е хвален за това, 
че благодатно е отговорил на (неуточнения) проблем на Давид.  

4. Избавление. То е описано най-вече в ст. 6-7. Факта, че Бог внимава на 
Давид, един незаслужил молител, опазва живота му сред опасностите 
(вероятно много пъти понеже „опазва” е в настоящо време) и го избавя от 
„враговете” му ни помага да изразим собствената си благодарност за 
Божията вярна помощ към нас в миналото. 

5. Свидетелство. Ст. 4-5 и 8 описват Давидовото (и нашето) свидетелство 
за Божията доброта. Бог е толкова щедър, че заслужава прослава дори от 
великите на земята (ст. 4-5). На Него може да се разчита и към Него можем 
да се обръщаме понеже Той ще спази Своите обещания и намерения. 
Неговата любов никога не отпада (ст. 8). 

Какви велики очаквания за отношенията ни с Бога съдържа една хвалебна 
песен като Псалм 138! Колко полезен може да е той в изразяване на 



собствените ни чувства и мисли когато размишляваме върху верността, 
която Бог е показал към нас през годините. 

Ако желаете да научите съдържанието на останалите видове псалми освен 
разгледаните тук ще намерите голяма помощ в книгата на Андерсън. 
Голяма част от същите резултати могат да бъдат постигнати и просто като 
прочетем няколко псалма от даден вид и след това ги анализираме сами 
откривайки общите характеристики, които те съдържат. Най-важното е да 
разберем, че псалмите се различават един от друг и че правилното 

определяне на типа псалм ще ни води към мъдра употреба на самите 
псалми. 

Специална бележка за „псалмите проклятия” 

Една причина псалмите да бъдат толкова привлекателни за Божиите хора 
от всички времена е всеобхватността на техния език. В тях може да се 
намери цялата гама човешки емоции, дори крайни емоции. Без значение 
колко сме тъжни псалмистът ни помага да изразим своята тъга ако е 
необходимо дори със силен патос (напр. Пс. 69:7-20 или 88:3-9). Без 
значение колко се радваме псалмистът ни помага да изразим това (напр. 
Псалм 98 или 135 или 23:5-6). Очевидно преувеличаващия език 
(хипербола) е трудно да бъде надминат! 

Тъгата и радостта не са грешни. Но горчивината, гнева и омразата могат да 
доведат човека до грешни мисли или действия като желанието или опита 
да нарани другите. Със сигурност е вярно, че вербалното изразяване на 
гнева – оставянето му да излезе заедно с думите – е по-добро от проявата 
му в насилствени действия. Части от някои псалми ни помагат именно по 
този начин като добавят още едно измерение. Те ни водят към 
канализиране на нашия гняв вербално към и чрез Бога вместо към или 
върху някой друг, вербално или физически. Псалмите, които съдържат 
вербализация на гняв към Бога са наречени псалми проклятия.  

Би било едновременно безполезно и нечестно да се опитваме да отричаме, 
че понякога мислим лошо за другите без значение дали подобни мисли са 
винаги греховни или не. Чрез псалмите-проклятия Бог ни приканва „да се 
гневим без да съгрешаваме” (Псалм 4:4). Ние трябва да изпълняваме 
новозаветното учение: „Слънцето да не залезе в разгневяването ви. И не 
давайте място на дявола” (Ефесяни 4:25-26) изразявайки гнева си 
директно към и чрез Бога вместо да търсим да върнем злото на тези, които 
са ни направили зло. Псалмите-проклятия обуздават нашия гняв и ни 
помагат да го изразим (към Бога) използвайки същите очевидни, 
целенасочени преувеличения познати ни от останалите видове псалми.  

http://www.amazon.com/Out-Depths-Psalms-Speak-Today/dp/0664258328/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429107387&sr=8-1&keywords=Out+of+the+Depths%3A+The+Psalms+Speak+for+Us+Today


Проклятията, които представляват части от други псалми винаги се 
намират в псалмите жалейки. Псалм 3, който разгледахме подробно по-
горе, съдържа едно проклятие в ст. 7, което, подобно на повечето 
намиращи се в псалмите, е кратко и затова не е много вероятно да бъде 
особено обидно. Но някои проклятия са доста дълги и сурови (виж части 
от Пс. 12,35,58,59,69,70,83,109,137,140). 

Вижте например Псалм 137:7-9: „Помни, Господи, против едомците Деня 
на разорението на Ерусалим, когато казваха: Съсипете, съсипете го до 
основата му! Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена, Блазе на 
онзи, който ти въздаде За всичко що си сторила нам! Блазе на онзи, който 
хване и разбие о камък Малките ти деца!”                 

Псалм 137 е жалейка за страданието понасяно от евреите в робство. 
Тяхната столица Ерусалим е разрушена и земята им е отнета от 
вавилонците подпомагани и насърчавани от едомците (ср. книгата на 
пророк Авдий). Обръщайки се към Божиите думи: „На Мене принадлежи 
възмездието и въздаянието;” (Второзаконие 32:35, ср. Римл. 12:19) 
авторът на тази жалейка призовава за съд според заветните проклятия 

(виж гл. 10). В тях е предвидено унищожението на цялото нечестиво 
общество, включително членовете на семейството (Втор. 32:25, ср. Втор. 
28:53-57). Разбира се, нищо в Писанието не учи, че това временно 
наказание трябва да бъде виждано като вечна съдба на всички членове на 
семейството. 

Това, което псалмистът прави в Псалм 137 е да каже на Бога за чувствата и 
страданията на евреите използвайки хиперболичен език по същия краен 
начин, който намираме в самите заветни проклятия. Фактът, че изглежда 
сякаш псалмистът се обръща към самите вавилонци е просто една функция 
на стила на псалма – той също така се обръща директно и към Ерусалим в 
ст. 5. Всъщност Бог е Този, Който действително чува тези гневни думи (ст. 
7), точно както трябва Бог, и единствено Бог, да чува и нашите гневни 
думи. Разбирани в своя контекст като част от жалейния език и използвани 
правилно, за да канализират и контролират нашият потенциално греховен 
гняв, псалмите проклятия наистина могат да ни въздържат от грях. Да таим 
или да изразим гняв спрямо другите е нещо, което трябва да избягваме 
(Матей 5:22). 

Псалмите проклятия не противоречат на учението на Исус да обичаме 
враговете си. Ние сме склонни да отъждествяваме „обичам” с „тая добри 
чувства към”. Учението на Исус обаче дефинира любовта в активен 
смисъл. Тя не е свързана толкова с това, какво чувстваме към даден човек, 
а да се отнасяме към него по начин показващ любов (Лука 10:25-37). 
Библейската заповед е да показваме любов, не да чувстваме любов. По 



един свързан начин псалмите-проклятия ни помагат когато чувстваме гняв 
да не действаме гневно. Ние трябва честно да изразим своя гняв пред Бога 
без значение колко горчивина и омраза чувстваме и да оставим Бог да се 
погрижи за тези, които са ни сторили зло. Врагът, който продължава да 
върши зло в лицето на нашето претърпяване наистина има голям проблем 
(Римляни 12:20). Така удачната функция на псалмите е да ни помогнат да 
„побеждаваме злото чрез добро” (Римляни 12:21). 

Една последна дума: Терминът „омраза” в псалмите често е разбиран 
погрешно. Когато псалмистът казва: „Със съвършена омраза ги мразя” той 
не изразява грях. Иначе думите на Бога „Исав намразих” (Малахий 1:3; 
Римляни 9:13) биха направили и Него грешник. Еврейската дума 
превеждана като „омраза” в някои случаи означава „презирам”. Но тя също 
така може да означава „да не желая или да не мога да се погаждам с” или 
„да отхвърля” като и двете са стандартни значения на думата според 
еврейския лексикон. Следователно в този случай не трябва да смятаме, че 
псалмите-проклятия нарушават учения на Писанията изразени на други 
места, включително в Матей 5:22. 

Някои заключителни херменевтични въпроси 

Тъй като християните в продължения на хилядолетия почти инстинктивно 
са се обръщали към Псалтира във време на нужда, объркване или радост 
ние се колебаем да предложим една „херменевтика” на Псалмите, за да не 
би по някакъв начин да ги направим твърде обикновени. Все пак няколко 
забележки имат своето място – надяваме се, че те ще ви помогнат да 
четете, пеете и да се молите с псалмите с още по-голяма радост. 

Първо, трябва да отбележим, че християнският „инстинкт” (здрав разум), 
който току що споменахме дава основните отговори на въпроса, с който 
започнахме тази глава: Как тези думи изказани към Бога функционират за 
нас като Слово от Бога? Отговорът? Точно по начина, по който те са 
функционирали в Израел на първо място – както възможност да се говори 
на Бога с думите, с които Той е вдъхновил други да Му говорят в 
миналото. 

Три основни употреби на псалмите 

От употребата на псалмите като в древния Израел така и в новозаветната 
църква можем да видим три важни начина, по които християните могат да 
използват псалмите. Първо трябва да помним, че псалмите са едно 
ръководство за поклонение. Под това ние имаме в предвид, че 
покланящите се, които желаят да хвалят Бога, да се обърнат към Бога или 
да припомнят Божиите добрини могат да използват псалмите като 



формални средства за изразяване на своите мисли и чувства. Един псалм е 
внимателно оформена литературна форма, която е създадена, за да бъде 
изговаряна. Когато един псалм съдържа тема, която желаем да изкажем 
пред Господа нашата способност да направим това може да бъде обогатена 
използвайки псалма като помощно средство. Той може да ни помогне да 

изразим своите грижи независимо от липсата ни на умения да намерим 
точните думи. 

Второ, псалмите ни показват как да се отнасяме честно към Бога. Макар 
да не ни дават толкова доктринални наставления за това те дават, 
посредством един пример, истинско наставление. От псалмите човек може 
да научи как да бъде честен и искрен изразявайки радост, разочарование, 
гняв и други емоции. 

Трето, псалмите разкриват важността на размишлението върху нещата, 
които Бог е направил за нас. Те ни приканват към молитва, към 
контролирано размишление върху Божието слово и в отговор на това към 
общение с другите вярващи. Тези неща ни помагат в нас да се формира 
един живот на чистота и любов. Псалмите както никоя друга литература ни 
издигат до една позиция, от която ние можем да общуваме с Бога, 
улавяйки усещането за величието на Неговото царство и едно чувства за 
това какъв ще бъде живота през вечността с Него. Дори в най-мрачните ни 
моменти когато живота ни става толкова болезнен, че изглежда непоносим 
Бог е с нас. „От дълбините” (Псалм 130:1) ние очакваме и гледаме за 
Божието избавление знаейки, че можем да Му се доверим независимо от 
собствените си чувства. Да викаме към Бога за помощ не означава да 
поставяме под съмнение Неговата вярност, а да я утвърждаваме.  

Едно предупреждение 

Завършваме тази глава с едно много важно предупреждение. Псалмите не 
ни гарантират удобен живот. Едно погрешно разбиране – едно прекалено 
буквално разбиране – на езика на псалмите е да заключаваме от някои от 
тях, че Бог обещава да направи вярващите в Него  щастливи и животът им 
свободен от проблеми. Давид, който изразява в псалмите Божието 
благословение с най-силни думи, живя живот пълен с почти непрестанни 
трагедии и разочарования както описват 3 и 4 Царе. Все пак той хвали и 
благодари на Бога с ентусиазъм по всякакъв начин дори в жалейките си 
точно както псалмите ни съветват да правим и ние когато преминаваме 
през трудности (Еф. 1:16; 5:20). Бог заслужава да бъде хвален заради 
Своето величие и доброта независимо и сред нашите беди. Този живот не 
ни обещава свобода от трудности. 

Глава 12 



МЪДРОСТ: ТОГАВА И СЕГА 

Еврейската мъдрост е вид литература непозната за повечето съвременни 
християни. Макар че тя съставлява значителна част от Библията 
християните често я разбират погрешно или прилагат неправилно губейки 
по този начин ползите, които Бог иска да им даде чрез тях. Когато бъде 
разбрана и използвана правилно мъдростта е полезен ресурс за 
християнския живот. Използвана погрешно тя може да се окаже основа за 
себично, материалистично, късогледо поведение – точно обратното на 
това, което Бог желае. 

Три старозаветни книги са познати като книги на „мъдростта:” Еклесиаст, 
Притчи и Йов. Допълнително, както отбелязахме в глава единадесета, част 
от псалмите често биват класифицирани в категорията на мъдростта. 
Накрая, имаме и Песен на песните, често наричана Песен на Соломон. Ние 
смятаме, че тя попада в категорията на мъдростта (по-долу ще говорим за 
това). Говорейки стриктно, не всичко в тези книги е свързано с мъдростта. 
Но като цяло те съдържат вида материали, които  отговарят на понятието 
мъдрост. 

Природата на мъдростта 

Какво точно е мъдростта? Едно кратко определение е следното: Мъдростта 
е способността да се вземат богоугодни решения в живота. Това звучи 
достатъчно разумно и не е нещо, което би следвало да обърква 
християните. Проблемът обаче е, че материалите свързани със 
старозаветната мъдрост от твърде често са погрешно разбирани като в 
резултат на това изборите, които хората правят съвсем не са богоугодни. 
Тази глава има за цел да ви помогне да разбирате и да прилагате 
мъдростта. 

Злоупотребата с литературата на мъдростта 

Традиционно с книгите на мъдростта се е злоупотребявало по три начина.  

Първо, хората често са ги чели само частично. Те не са виждали, че 
съществува цялостно послание, което вдъхновеният автор предава. 
Частици и малки парчета от учението на мъдростта взети извън техния 
контекст могат да звучат впечатляващо, но лесно могат да бъдат 
приложени неправилно. Например, учението на Еклесиаст, че има „време 
за раждане и време за умиране” (3:2) в своя контекст има за цел да бъде 
цинично учение за безсмислието на живота (т.е. без значение колко добър 
или лош е живота ти ти все пак ще умреш когато дойде твоето „време”). 

Много християни смятат, че този текст има за цел да ни научи, че 



защитавайки ни Бог определя продължителността на нашия живот. В 
контекст, не това е идеята на Еклесиаст. 

Второ, християните често разбират погрешно идеите и категориите на 
литературата на мъдростта както и нейния стил и литературни модели. 
Така те предефинират термините използвани в библейския контекст на 
мъдростта. Разгледайте например Притчи 14:7: „Отмини безумния човек 

щом си узнал, че той няма разумни устни”. Означава ли това, че 
християните не трябва да общуват с бавноразвиващи се, необразовани или 
умствено болни хора? Съвсем не. В Притчите „глупак” означава най-вече 
„неверник” – терминът се отнася до невярващ, който живее живота си по 
един себичен, снизходителен начин и който не признава по-висш 
авторитет от самия себе си. И „отминаването” е неизменно свързано с 
целта („защото няма”). С други думи притчата ни учи, че ако търсиш 
знание не трябва да го търсиш при неверника. 

Трето, хората често не успяват да проследят аргумента в литературата на 
мъдростта и поради тази причина се опитват да живеят по начин, който 
има за цел да бъде разбиран като неправилен. Вижте например Йов 15:20: 
„Нечестивият се мъчи през всичките си дни; И преброени  години са 
запазени за мъчителя”. Можем ли да приемем, че това е вдъхновено 
учение, че злите хора не могат да са щастливи? Йов не приема това! Той 
пламенно го отрича. Стихът е част от речта на себеназначилият се 
„утешител” на Йов, Елифаз, който се опитва да убеди Йов, че причината 
той да страда толкова много е понеже е лош. По-нататък в книгата Бог 
одобрява думите на Йов и осъжда тези на Елифаз. Но ако  не проследите 
целият спор не можете да разберете това. 

В тази глава ние ще разгледаме какво е и какво не е литературата на 
мъдростта добавяйки някои полезни бележки. Ще вземем за примери 
някои книги на мъдростта, за да покажем как те следва да бъдат разбирани 
и накрая ще дадем някои насоки за коректното им тълкуване. Ще отделим 
най-голямо внимание на Притчите понеже това е книгата, с която смятаме, 
че се злоупотребява най-често. 

Кой е мъдър? 

По-горе казваме, че мъдростта е способността да се правят богоугодни 
избори в живота. По този начин мъдростта има една лична страна. 
Мъдростта не е нещо теоретично и абстрактно – тя е нещо, което 
съществува само когато един човек мисли и действа според истината 
докато тя или той правят разнообразните избори, които живота изисква. 
Така Стария Завет разбира, че някои хора притежават повече мъдрост от 
други и че някои хора трябва да се посветят на придобиване на мъдрост, 



така че самите те да могат да бъдат наречени „мъдри” (еврейски hakam). 

Мъдрият човек е много практичен, а не просто теоретик. Той или тя се 
интересува умението да съставя различни планове – т.е. да прави различни 
избори – които биха му помогнали да постигне желаните резултати в 
живота. 

Има един много реален смисъл, в който цялото развитие на живота ни 
може да бъде виждано като резултат от избори. На практика почти всичко, 
което правим е до някаква степен въпрос на избор. Кога да станем сутрин, 
какво да направим първо, къде да работим, с кого да говорим, как да 
говорим с тях, какво да постигнем, кога да започнем и да завършим нещо, 
какво да ядем, какво да обличаме, към кого да се присъединим, къде да 
отидем, с кого да вървим – всички тези действия са резултат от решения. 
Някои от тези решения се вземат на място (какво да ядем например), други 
може да са били взети преди много време, така че да няма нужда да бъдат 
повтаряни ежедневно (къде да живеем, за кого да се оженим, с каква 
работа да се занимаваме), трети може да са резултат от Божият избор, а не 
от нашият (Битие 45:8), а други може да са само отчасти доброволни от 
наша страна (Притчи 16:33). Все пак изборите чертаят посоката на живота.  

Древните са знаели това и литературата на мъдростта, която се среща във 
всички древни култури – не само в Израел – цели да покаже как най-добре 
да вземаме решенията в живота. Мъдростта извън Израел има за цел 
вземането на добри решения с цел постигане на възможно  най-добрият 
живот. Това, което вдъхновената библейска мъдрост добавя е ключовата 
идея, че единствените добри избори са богоугодни решения. Така 
„страхът от Господа е начало на всяка мъдрост” – една основна тема в 
Притчите. Преди всичко как можем да вземаме богоугодни решения ако не 
вярваме и не се покоряваме на Богa? Първата стъпка, според библейската 
мъдрост, е познаването на Бога – не абстрактно или теоретично, а в 
конкретния смисъл на посвещаване живота си на Него. Тогава цялостната 
посока ще бъде вярна и докато учим конкретните правила и предписания 
за вземане на богоугодни решения ще последва една по-конкретна насока 
за мъдър живот. Следователно мъдростта, така както е определяна от 
Библията, (еврейски hokmah) няма нищо общо с коефициента на 
интелигентност. Тя не е въпрос на находчивост и бързина, умение да се 
изразяваме или възраст, макар че личният опит е ценен учител ако бъде 
тълкуван в светлината на откритата истина. Тя е въпрос на насоченост към 
Бога, от която идва способността да Му угаждаме. Това е причината Яков 
1:5 да казва, че Бог дава мъдрост на тези, които искат от Него. Това не е 
обещание, че чрез молитва ние ще станем по-интелигентни, а че Бог ще ни 
помогне да станем по-богоугодни ако искаме това от Него. Яков говори за 
този вид мъдрост, която Бог дава в Яков 3:13-18 в контраст със светската 



мъдрост, чрез която човек се стреми да намери начин да изпревари 
останалите. 

Целта е отговорният, успешен живот. Понякога подобна мъдрост бива 
прилагана към технически въпроси като строителство (ср. Веселеиил, 
архитекта на скинията, който е наречен „мъдър” в Изход 31:3) или 
навигация (Езекиил 27:7-8). Мъдростта е търсена и от хората, които вземат 
решения засягащи добруването на другите. Политически водачи като Исус 
Навин (Втор. 34:9), Давид (2 Царе 14:20) и Соломон (3 Царе 3:9 и сл.) са 
описани като получили мъдрост от Бога, така че управлението им да бъде 
ефективно и успешно. За личната страна на учението на мъдрите хора ни е 
напомнено от факта, че човешкото сърце е описано като централното 
хранилище на мъдростта (ср. 3 Царе 3:9,12). „Сърцето” в Стария Завет се 
свързва с моралните и волевите качества, както и с интелектуалните. Така 
литературата на мъдростта се фокусира върху хората и тяхното поведение, 
колко успешни са те при вземането на богоугодни решения и дали се учат 
как да прилагат Божията истина към опитностите, които имат. Хората не 
толкова търсят как да бъдат мъдри, а как да станат мъдри. Всеки, който 
ежедневно се стреми да прилага Божията истина и да се учи от своят опит 
може в края на краищата да стане мъдър. Но има голяма опасност в 
търсенето на мъдрост просто заради ползите от нея или по начин, който не 
почита преди всичко Бога: „Горко на тези, които са мъдри в собствените 
си очи” (Исая 5:21). Освен това Божията мъдрост винаги превишава 
човешката (Исая 29:13-14). 

Учители на мъдрост 

В древния Израел някои хора се посвещавали не само на придобиване на 
мъдрост, но също и на това да научат другите как да я придобият. Тези 
учители на мъдрост били наричани просто „мъдреци”, макар в края на 
краищата в обществото на Израел те да заемали положение донякъде 
паралелно с това на свещениците и пророците (Еремия 18:18). Тази 
специална група мъдреци се появила поне в началото на периода на 
монархията (около1000 пр. Хр., ср. 1 Царе 14:2) и функционирали като 
учители-съветници на хората, които търсели тяхната мъдрост. Някои били 
вдъхновени от Бога да помогнат за написването на части от Стария Завет. 
Отбелязваме, че мъдреците служели както един вид втори родители на 
тези, които търсели тяхната мъдрост. Дори преди изхода Йосиф бил 
поставен от Бога за „отец” на фараона (Битие 45:8) и по-късно пророчицата 
Дебора е наречена „майка на Израел” (Съдии 5:7). Така често в книгата 
Притчи ние виждаме мъдреците да се обръщат към своите ученици със 
„синко.” Родители изпращали децата си да се учат на мъдрост от такива 



мъдри учители и те учители учели своите ученици подобно на собствени 
деца. 

Мъдростта у дома 

Мъдростта винаги се учи повече у дома отколкото на което и да е друго 
място. Съвременните родители учат своите деца на всякакъв вид мъдрост 
практически всекидневно, често без да съзнават това докато се опитват да 
им помогнат да вземат правилни решения в живота. Когато един родител 
дава на детето си наставления как да живее като „Не играй на улицата,” 

„Опитай се да си избираш добри приятел” до „Увери се, че си облечен 
достатъчно топло” родителят на практика го учи на мъдрост. Всеки 
родител желае детето му да бъде щастливо, справящо се само с живота и 
полезно за другите хора. Добрият родител прекарва време формирайки 
характера на децата си в тази посока говорейки редовно с тях как да се 
държат. Особено в Притчите са дадени подобни практически съвети. Но 
притчите подчиняват всички свои съвети на Божията мъдрост, точно както 
би трябвало да прави и един родител-християнин. Съветът може да бъде 
силно практичен и свързан със светски неща, но никога не трябва да 
пропуска да признае, че най-висшето благо, което един човек може да 
постигне е да върши Божията воля. 

Мъдрост сред колеги 

Един от начините, по които хората подобрява своята способност да вземат 
правилни решения в живота е чрез дискусия и спор. Този вид мъдрост се 
достига след дълги разговори или в монолог, който другите трябва да 
прочетат и върху който да разсъждават (напр. Екелесиаст) или в диалог 
между различни хора желаещи да споделят един с друг своите виждания за 
истината в живота (напр. Йов). Видът мъдрост, който преобладава в 
книгите Екклесиаст и Йов обикновено се нарича спекулативна мъдрост. 
Видът мъдрост, която намираме в Песен на песните може да бъде 
определена като лирична мъдрост. По-долу ще разгледаме тези видове. 
Засега просто запомнете, че дори т. нар. спекулативна мъдрост е много 
практична и емпирична (фокусирана върху опита), а не просто теоретична. 

Мъдрост изразена чрез поезия 

В старозаветни времена учителите и учениците използвали разнообразни 
литературни техники като помощно средство за запомняне на своята 
мъдрост. Бог е вдъхновил частите от Библията съдържащи мъдрост 
посредством такива техники, така че те да могат да бъдат лесно заучавани 
и запомняни. Както отбелязахме в двете предходни глави поезията се 
характеризира с внимателна подредба на думи, каденци и стилистични 



качества, които я правят по-лесна за запомняне от прозата. По този начин 
поезията става проводник на старозаветната мъдрост. Притчи, Еклесиаст, 
Йов и Песен на песните, както и псалмите на мъдростта и други текстове 
на мъдрост от Стария Завет, са съставени най-вече от поезия. Сред 
конкретните използвани техники откриваме паралелизъм – синонимен 
(напр. Притчи 7:4), антитетичен (Притчи 10:1) или „формален” (Притчи 
21:16), акростих (Притчи 31:10-13), алитерация (Еклесиаст 3:1-8), цифрена 
последователност (Притчи 30:15-31) и безбройни сравнения (като 
подобията и метафорите напр. Йов 32:19, Песен 4:1-6). Формалните 
притчи, алегории, гатанки и други поетични техники също се срещат в 
материалите на мъдростта. 

Ограниченията на мъдростта 

Важно е да запомним, че не всичката мъдрост в древния свят е била 
богоугодна или ортодоксална. В древния близък изток е съществувала 
класа мъдри учители и писари, които били подпомагани, често от 
управляващите, в задачата да събират, съставят и подреждат мъдри притчи 
и речи. Голяма част от тяхната мъдрост наподобява старозаветните 
материали на мъдростта, макар да й липсва силното ударение върху 
Господа като начало на мъдростта (Притчи 2:5-6) и целта на мъдростта 
като угодна на Него (Притчи 3:7). Освен това мъдростта не покрива целия 
живот. Много практична, тя има склонност да не засяга богословски или 
исторически въпроси толкова важни на други места в Библията. И 
уменията в мъдростта не гарантират, че тя ще бъде използвана добре. 
Мъдрият съвет на Йонадав към Амнон (2 Цае 13:3) бил използван за лоша 
цел. Голямата мъдрост на Соломон (3 Царе 3:12; 4:29-34) му помогнала да 
натрупа власт и богатство, но не го възпряла да се отвърне от верността си 
към Господа в късните години на живота му (3 Царе 11:4). Единствено 
когато мъдростта като умение е подчинена на покорството на Бога тя 
изпълнява своята истинска цел в смисъла влаган в нея от Стария Завет.  

Еклесиаст: циничната мъдрост 

Еклесиаст е книга на мъдростта под формата на монолог, която често 
озадачава християните особено ако я четат внимателно. Тези, които не 
четат внимателно могат просто да заключат, че тя съдържа идеи, които са 
твърде дълбоки, за да си струва дълбаенето и които не носят 
непосредствена полза. Такива хора обикновено оставят Еклесиаст и се 
прехвърлят на други части от Библията, които, според тях, носят по -бързо 
духовна полза. Но дори тези, които изследват книгата внимателно могат да 
бъдат объркани от Еклесиаст – тя сякаш не съдържа твърде много 
позитивни и насърчителни неща за живот на вярност към Бога. Изглежда 
сякаш по-голямата част от книгата се състои от съвети на „проповедника,” 



че живота е като цяло безсмислен и човек трябва да се стреми да се 
наслаждава по всеки възможен начин тъй като смъртта ще заличи всичко. 
Циничното послание и цялостното безсмислие се появяват в следните 
пасажи: 

„Суета на суетите, казва проповердникът, всичко в суета и гонене на 
вятъра.” (1:2) 

„Видях всичките дела, що се вършат под слънцето; И, ето, всичко е суета 
и гонене на вятър.” (1:14) 

“Тогава рекох в сърцето си: Каквото постига безумния Това ще постигне 
и мене; Защо, прочее, бях аз по-мъдър? За туй рекох в сърцето си, Че и 
това е суета.” (2:15) 

“Защото каквото постига човешките чада Постига и животните: една 
участ имат; Както умира единият, така умира и другото; Да! един дух 
имат всичките; И човек не превъзхожда в нищо животното, Защото 
всичко е суета.” (3:19) 

“Още и това е тежко зло, Че по всичко, както е дошъл, така ще и да 
отиде; И каква полза за него, че се е трудил за вятъра?” (5:16) 

“Радвай се на живота с жената, която си възлюбил, През всичките дни 
на суетния си живот, Които ти са дадени под слънцето, – През всичките 
дни на твоята суета; Защото това ти е делът в живота И в труда ти, в 
който се трудиш под слънцето. Всичко що намери ръката ти да прави 
според силата ти, направи го; Защото няма ни работа, ни замисъл, ни 
знание, ни мъдрост в гроба гдето отиваш.” (9:9-10) 

“Да! ако и да живее човек много години, Нека се весели през всички тях; 
Но нека си спомня и за дните на тъмнината, защото ще бъдат много. Все 
що иде е суета.” (11:8) 

Еклесиаст съдържа и пасажи, които не са толкова цинични и негативни 
относно стойността на живота. Но последователното му послание (до 
последните няколко стиха) е, че реалността и крайността на смъртта 
означават, че живота няма значима стойност. Все пак ако всички ще 
умрем, ще преминем и ще бъдем забравени като останалите каква е 
разликата дали си живял щедър, продуктивен, богоугоден живот или 
себичен, зъл, нещастен живот? Смъртта, великият уравнител, прави всички 
животи да завършват по еднакъв начин! Това почти напълно се 
припокрива със съвременната екзистенциална философия и съвета на 
проповедника е екзистенциален по своя характер: наслаждавай се на 



живота си докато все още си жив (8:15; 11:8-10 и др.) понеже това е 
всичко, което Бог ти дава – няма нищо друго. Живей колкото можеш по-
добре сега. След това няма смисъл. Учителят съветва да се живее 
практично т.е. човек да премерва думите си (5:2-3), да избягва вредната 
алчност (5:11-15) или да живее благочестиво докато е млад когато има 
някаква полза от това (12:1-8). Но тези съвети не са от полза за вечността. 
Те са дадени само, за да направят живота по-приятен и по-удобен докато 
човек все още е млад. Изглежда сякаш Еклесиаст отхвърля живота след 
смъртта (2:16; 9:5 и сл.), критикува ключови аспекти от старозаветната 
вяра (напр. 7:16; 5:1) и като цяло насърчава отношение много различно от 
останалата част от Писанието. 

Защо тогава, ще попитате, тази книга изобщо се намира в Библията? 
Отговорът е, че тя е поставена като контраст т.е. като противоположност 
на това, което учи останалата част от Библията. Еклесиаст 12:13-14 

представя този контраст и дава на читателя следното ортодоксални 
предупреждение: 

„Нека чуем краят на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, 
Понеже това е всичко за човека  Защото, относно всяко скрито нещо, 
Бог ще докара на съд всяко дело, Било то добро или зло.” 

Основната част от книгата, без последните 2 стиха, представлява един 
брилянтен, умел аргумент за начина, по който човек би трябвало да гледа 
на живота ако Бог не се намесва директно в него и ако не съществува 
живот след смъртта. Така че ако желаете предписание за живот в един 
деистки свят (т.е. свят където има Бог, но Той не общува с хората) без 
живот след смъртта Еклесиаст дава такова. Истинската цел на книгата 
представяща вида мъдрост, която Соломон може да даде след като е 
отпаднал от истинската вяра (3 Царе 11:1-13), е да покаже, че подобно 
виждане за живота би ни оставило смразени. Представеното виждане 
трябва да ни остави незадоволени понеже не е истината. То е светската, 
фаталистична мъдрост, която един практически (не теоретичен) атеизъм 
носи. Когато човек вижда Бога като отделен от нас, незаинтересован от 
ежедневния ни живот, резултатът е Еклесиаст. По този начин книгата 
служи като една преобърната апологетиика за циничната мъдрост – тя кара 
читателите си да търсят по-надълбоко понеже отговорите, които 
„проповедника” в Еклесиаст дава са твърде обезкуражителни. Съветът в 
12:13 (Пази Божиите заповеди) сочи встрани от Еклесиаст към останалата 
част от Писанието, особено към Петокнижието (виж глава 9) където могат 
да се намерят тези заповеди. 

Мъдростта в Йов 



Еклесиаст не е единственото място в Стария Завет където се намират 
неправилни съвети представяни за истина от Бога. Книгата Йов съдържа 
множество погрешни съвети и заключения идващи от устните на 
доброжелателните „утешители” на Йов – Вилдад, Софар, Елиаз и Елиу. 
Докато четете книгата ще забележете, че тя е оформена като ясно 
структуриран разговор или диалог. Този диалог има много важна цел: 
убедително да покаже на читателя, че случващото се в живота не винаги 
става понеже Бог желае това или понеже така е справедливо. В един 
смисъл книгата Йов си поставя цел почти обратна на тази на Еклесиаст. 
Проповедникът в Еклесиаст желае да представи Бога като ненамесващ се в 
ежедневния живот. Утешителите на Йов от друга страна защитават 
виждането, че Бог не просто се намесва, а постоянно излива гнева Си чрез 
житейските събития. 

Еклесиаст твърди, че няма значение как избираш да живееш тъй като 
смъртта в края на краищата изравнява всичко. Приятелите на Йов му 
казват, че случващото се в живота – добро или зло – е пряк резултат от 
това дали си угоден на Бога или не. Те са ужасени когато Йов протестира, 
че не е направил нищо лошо, което да заслужава бедствията (болест, тежка 
загуба, бедност, онеправдаване), които са го постигнали. Тяхното послание 
е, че когато живота върви добре това е знак, че даден човек е избрал да 
върши добро, но когато нещата тръгнат на зле със сигурност той е 
съгрешил против Бога и Бог отговаря като нанася бедствия. Учениците на 
Исус бяха способни на такава логика (Йоан 9:1-3) подобно на мнозина 
християни днес. Изглежда твърде естествено да смятаме, че ако Бог 
контролира света всичко, което се случва става според Неговата воля. 
Трябва обаче да помним, че Писанията не ни учат на това. Те ни казват, че 
този свят е паднал, покварен от греха, под властта на сатана (ср. Йоан 
12:31) и че в живота се случват много неща, които Бог не желае. По-
конкретно страданието не е задължително следствие от греха (ср. Римл. 
8:18-23). 

Йов, един угоден на Бога човек, знае, че не е извършил нищо, което да 
заслужава Божия гняв. В речите си (гл. 3, 6-7, 9-10, 12-14, 16-17, 19, 21, 23-

24, 26-31) той често красноречиво защитава своята невинност като в 
същото време изразява огорчението си от ужасите, които е принуден да 
понесе. Той не може да разбере защо му се случват подобни неща. 
Приятелите му са ужасени от това, което чуват – за тях това е богохулство. 
Те продължават да се опитват да го убедят, че той повдига съмнения в Бога 
чрез своите протести. Един след друг те го убеждават да изповяда греха си, 
какъвто и да е той и да признае, че Бог е направил справедлив свят, в който 
човек получава това, което заслужават изборите, които прави. Също 
толкова упорито и дори още по-красноречиво Йов настоява, че живота не е 



справедлив, че света, такъв какъвто е сега, не е такъв какъвто би трябвало 
да бъде. Елиу, последният „утешител”, който излиза на сцената, защитава 
Божието по-висше знание и пътища. Това е най-близкото до отговор на 
Йов, което някой до този момент е в състояние да даде и изглежда, че 
самият Йов намира думите на Елиу за донякъде задоволителен, донякъде 
вбесяващ отговор когато изведнъж Бог отговаря на Йов и на останалите 
(гл. 38-41). Бог едновременно поправя Йов и поставя ситуацията в 
перспектива, но Той също така оправдава Йов срещу „мъдростта” на 
неговите приятели (42:7-9). Що се отнася до въпроса дали всичко в живота 
е справедливо или не Йов е победител – това не е така. Що се отнася до 
въпроса му: „Защо на мен?” Бог побеждава – Неговите пътища са много 
над нашите пътища и това, че Той позволява страданието не означава, че 
не знае какво прави или правото Му да направи това трябва да бъде 
оспорвано. Неговите избори винаги са по-добри от нашите. 

Това е истинска мъдрост в най-висша степен. Читателят на книгата Йов 
научава какво е просто светска мъдрост, която изглежда логична, но 
всъщност е погрешна, какво представлява Божията мъдрост и какво 
изгражда доверие в Божият суверенитет и правда. Така диалога и 
историята се допълват, за да ни представят най-добрият пример за 
спекулативна мъдрост. 

Мъдростта в Притчите 

Книгата Притчи е основният център на благоразумна мъдрост – т.е. 
правила и принципи, които хората могат да използват, за да правят 
отговорни, успешни избори в живота. За разлика от Еклесиаст, който 
използва спекулативен синкретизъм и чиято мъдрост подлъгва и Йов, 

който използва спекулативна мъдрост за несправедливостта на живота в 
този свят, мъдростта в Притчи се концентрира най-вече върху 
практическите отношения. Като цяло е полезно да отбележим, че 
притчите учат това, което може да бъде наречено „старомодни основни 
ценности”. Никой родител не желае детето му да порасни нещастно, 
разочаровано, самотно, социално отхвърлено, да има проблеми със закона, 
да е неморално, неспособно или прекършено. За един родител не е нито 
себично нито неразумно да желае за детето си разумно ниво на успех в 
живота – включително социално приемане, свобода от нужда и морален 
характер. Притчите дават един сборник от съдържателни съвети, които 
имат за цел да доведат то този резултат. Разбира се, няма гаранция, че 
живота винаги ще се развива добре за младия човек. Но това, което 
Притчите казват е, че, при равни други условия, има основни отношения и 
модели на поведение, които да помогнат на един човек да израсне като 
отговорна личност. 



Притчите постоянно представят ярък контраст между изборът на живот на 
мъдрост и живот на глупост. Какво характеризира живота на глупост? 
Глупостта се характеризира с неща като жестока престъпност (1:10-19; 

4:14-19), небрежно обещаване и поръчителство (6:1-5), мързел (6:7-11), 
злонамерено нечестие (6:12-156) и сексуална нечистота, която е особено 
противна на Бога и вредна за праведния живот (2:16-19; 5:3-20; 6:23-35; 
7:4-27; 9:13-18; 23:26-28). Освен това Притчите насърчават към неща като 
грижа за бедните (2:22,27), уважение към управляващите (23:13-14), 
умереност в употребата на алкохол (23:19-21; 29-35) и почит към 
родителите (23:22-25). 

Конкретно религиозен език рядко се използва в Притчи. Той присъства 
(напр. 1:7; 3:5-12; 15:3,8-9,11; 16:1-9; 22:9; 24:18,21 и т.н.), но не е често 
срещан. Не всичко в живота следва да бъде стриктно религиозно, за да бъде 
богоугодно. Всъщност Притчите могат да служат като коректив на 
крайната тенденция да се прави всичко духовно, като че ли има нещо 
грешно в материалния, физически свят и сякаш Бог е казал „Зло е,” вместо 
„Добро е” когато погледнал за пръв път на това, което сътворил. 

Употреба и злоупотреба с Притчите 

Добре е да помним за Притчите, че на еврейски те са наречени meshallim 
(„поговорки,” „образен език” или „специално подредени изрази”). 

Притчата е кратко, конкретно изразяване на дадена истина. Колкото по-
кратък е израза толкова по-малко вероятно е той да бъде напълно прецизен 
и универсално приемлив. Ние знаем, че дългите, твърде уточняващи, 
сложни, детайлни твърдения за фактите не само са трудни за разбиране, но 
на практика е невъзможно да бъдат запомнени от повечето хора. Затова 
притчите са изразени по един лесен начин, за да могат да бъдат научени от 
всеки. Всъщност на еврейски голяма част от тях притежават някакъв 
ритъм, повторения на звуци или езикови качества, които ги правят особено 
лесни за заучаване. Вижте като пример английските поговорки: “Look 

before you leap” и “A stitch in time saves nine”. Повторението на едносрични 
думи започващи с буквата “l” в първия случай и ритъмът и римата на 
едносричните думи във втория са елементите, които правят тези поговорки 
(притчи) привличащи вниманието. Те не се забравят толкова лесно колкото 
твърденията: „Преди да предприемете някое определено действие 
обмислете вашето положение и възможности” и „Има определени 
корективни мерки за малките проблеми, които когато бъдат взети навреме 
препятстват възникването на по-сериозни проблеми.” Тези формулировки 
са по-точни, но им липсва привлекателността и ефективността на двете 
добре познати изречения дори без да споменаваме факта, че са и много по -

трудни за запомняне.  



“Look before you leap” е едно съдържателно, непрецизно твърдение. То 
лесно може да бъде разбрано погрешно или да сметнем, че се отнася 
единствено за скачане. То не казва къде или как да гледаме, какво да 
търсим, колко скоро да скачаме след като сме гледали и дори не се отнася 
директно за скачане! 

Подобно е положението с еврейските притчи. Те трябва да бъдат 
разбирани разумно и приемани според собствените им характеристики. Те 
не казват всичко за истината, но сочат към нея. Приети буквално често са 
технически неточни. Но като лесно запомнящи се указания за формиране 
на определено поведение те са ненадминати. 

Вижте например Притчи 6:27-29: „ Може ли някой да тури огън в 
пазухата си и дрехите му да не изгорят? Може ли някой да ходи по 
разпалени въглища и нозете му да се не опекат? Така е с оня, който влиза 
при жената на ближния си; Който се допре до нея не ще остане 
ненаказан”. Някой може да си помисли: „Последното изречение е неясно. 
Какво става ако един мъж случайно докосне жената на друг мъж докато й 
подава писмо? Ще бъде ли наказан? И няма ли хора, които 
прелюбодействат и остават ненаказани? Подобни тълкувания пропускат 
идеята. Притчите имат склонност да използват образен език и да 
представят нещата избирателно вместо в детайли. Поуката, която можете 
да извлечете от притчата е, че прелюбодейството прилича на игра с огъня. 
Бог ще му въздате рано или късно, в този живот или в следващия, 
прелюбодееца ще бъде наранен от собствените си действия. Думата 
„докосва” в последното изречение трябва да се разбира ефимистично (ср. 
1 Кор. 7:1 виж и гл. 2) ако желаем Божието вдъхновено послание да не 
бъде изопачено. 

По подобен начин една притча не следва да се приема твърде универсално, 
за да бъде полезно нейното послание. Помислете например за Притчи 9:13-
18: „Безумната жена е бъбрица, проста и не знае нищо. Седи при 
вратата на къщата си, на стол по високите места на града и кани ония, 
които минават, които вървят право в пътя си, като им казва: Който е 
прост, нека се отбие тук. А колкото за безумния, нему казва: Крадените 
води са сладки и хляб, който се яде скришом, е вкусен. Но той не знае, че 
мъртвите са там и че гостите й са в дълбочините на ада.” 

Това също е една съдържателна притча понеже съдържа цялостна алегория 
(история сочеща към нещо друго отвъд себе си посредством подразбиращи 
се сравнения) в няколко стиха. Тук глупавия, противопоставен на мъдрия 
живот, е персонифициран като проститутка опитваща се да привлече 
минаващите наблизо хора в къщата си. Глупакът е определен чрез своето 
увлечение по забранени удоволствия (ст. 17). Но крайният резултат от един 



глупав живот не е дълъг живот, успех или щастие – той е смърт. „Бягайте 
от глупостта!” е посланието на тази кратка алегория. „Не я приемайте! 
Преминете покрай изкушенията (изказани по множество различни начини 
в други притчи), които глупостта прави да изглеждат привлекателни!” 
Мъдрият, богоугоден, морален човек ще избере живот свободен от егоизъм 
или глупост. Подобни поговорки приличат на притчи в това, че изразяват 
своята истина по един символичен начин. 

Друг пример, който ни помага да разберем идеята на Притчите откриваме в 

16:3: „Възлагай делата си на Господа, И ще се утвърдят твоите 
намерения.” Това е вида притчи, които най-често са разбирани погрешно. 
Без да разбира, че притчите са склонни към непрецизни твърдения сочещи 
към истината по един образен начин, човек може да предположи, че 
Притчи 16:3 е директно, ясно, винаги приложимо обещание от Бога, че ако 
някой предаде своите планове на Бога те трябва да се осъществят. Разбира 
се, хората, които разсъждат по този начин може да се разочароват. Те 
могат да предадат на Бога някакъв себичен или глупав план и след това ако 
той успее дори и за кратко време да сметнат, че Бог го благославя. 
Прибързан брак, необмислено бизнес решение, неразумно решение за 
нечие призвание – всичко може да бъде посветено на Бога, но крайният 
резултат да бъде нещастен. Или пък човек може да посвети един план на 
Бога, само за да види как той се проваля. Тогава човекът започва да се чуди 
защо Бог не спазва Своето обещание, защо не стои зад Своето вдъхновено 
Слово. И в двата случая те не са разбрали, че притчата не е едно 
категорично, винаги приложимо, неотменимо обещание, а по-обща истина. 
Тя ни учи, че живот посветен на Бога и живян според Неговата воля успява 
според Божието определение за успех. Но според светското определение 
за успех резултатът може да бъде точно обратният. Историята на Йов 
красноречиво ни показва това. 

Когато притчите бъдат приети според своите собствени стандарти и 
разбирани както специфичната категория на насочващата истина каквито 
са, те стават важни и полезни средства за живот. 

Някои херменевтични насоки 

Сега предлагаме в сбита форма някои насоки за разбиране на мъдростта в 
притчите. 

Притчите не са законови гаранции от Бога 

Притчите показват един разумен начин, по който да постигнем някои 
избрани, практични цели, но правят това по начин, който не може да бъде 
виждан като Божествено обещание за успех. Практическите 



благословения, награди и възможности споменати в Притчите е вероятно 

да се случат ако човек избере мъдрите действия изразени с поетичния, 
образен език на книгата. Но Притчите никъде не казват, че можем да 
очакваме автоматичен успех. Помнете, че както Еклесиаст така и Йов са 
включени от Бога в Словото отчасти, за да ни напомнят, че има много 
малко автоматични неща свързани с добрите и лошите събития, които 
могат да се случат в живота ни. Помислете върху следните примери 
(Притчи 22:26-27; 29:12; 15:25). 

“Не бъди от тия, които дават ръка, от тия, които стават поръчители 
за дългове  ако нямаш с какво да платиш. Защо да вземат постелката ти 
изпод тебе?” (Притчи 22:26-27) 

„Ако слуша управителят лъжливи думи то всичките му слуги стават 
нечестиви” (Притчи 29:12), 

„Господ съсипва дома на горделивите, а утвърдява предела на 
вдовицата.” (Притчи 15:25) 

Ако решим да направим една крайна стъпка приемайки първият от тези 
примери (22:26-27) като включваща всичко заповед от Бога е много 
вероятно никога да не си купим къща, за да нямаме ипотека. Или може да 
решим, че ако ползваме кредитна карта в края на краищата ще изгубим 
всичко, което имаме включително леглото(а) си. Нашето буквалистично, 
крайно тълкуване ще ни накара да пропуснем идеята на притчата, която 
образно и поетично казва, че човек трябва да влиза в дългове много 
внимателно понеже това може да му донесе голяма вреда . Притчите 
описват тази истина по специфичен, тесен начин (разтърсване на ръцете, 
загуба на постелята и т.н.), които целят да ни посочат един по-широк 
принцип, а не да изразят нещо с техническа точност. В библейски времена 
праведните хора поемали дългове без никакво нарушение на тази притча 
понеже разбирали истинският й смисъл. Те познавали притчите и знаели, 
че тази им казва как да поемат дългове, а не изобщо да избягват дълговете. 

Вторият пример (29:12) също не трябва да се разбира буквално. Той не 
твърди, например, че ако сте държавен служител нямате друг избор освен 
да станете зъл ако вашият шеф (управител, президент или който и да е той) 
слуша някои хора, които не му казват истината. Тя има за цел да предаде 
едно различно послание: че управител, който е готов да слуша лъжи 
вместо истината постепенно ще се заобиколи с хора, които му казват това, 
което желае да чуе. Крайният резултат ще бъде покварено управление. По 
този начин управител, който настоява да чува истината дори когато тя е 
болезнена помага управлението да бъде честно. Думите на притчата сочат 



към този принцип по един образен начин, а не чрез буквално, техническо 
значение. 

Третият пример (15:25) вероятно е най-очевидно небуквалният по своето 
намерение. Ние знаем както от личния си опит така и от свидетелството на 
Писанието, че наистина има горди хора, чийто къщи все още стоят и 
вдовици, с които е било злоупотребено от алчни кредитори и измамници 
(ср. Марк 12:40 Йов 24:2-3 и т.н.). Така че какво означава тази притча ако 
няма за цел да каже, че Господ действително смазва къщите или пази 
границите? Означава, че Господ се противи на горделивите и е на страната 
на нуждаещите се („вдовиците”, „сираците” и „чужденците” са думи 
използвани за всички хора в нужда - ср. Втор. 14:29; 16:11; 26:12-12 и т.н.). 
Когато тази притча е сравнена с Притчи 23:10-11 и Лука 1:52-52 нейното 
значение става много по-ясно. Тя е притча миниатюра, чрез която Светия 
Дух цели да посочи отвъд „къщата” и „вдовицата” към общия принцип, че 
Бог в края на краищата ще въздаде на неправдите в този свят смирявайки 
горделивите и награждавайки несправедливо угнетяваните (ср. Матей 5:3-

4). 

Притчите трябва да се четат като сборник 

Всяка вдъхновена притча трябва да бъде балансирана с останалите и да 
бъде разбирана в сравнение с други части от Писанието. Както показва 
третият пример по-горе (15:25) колкото по-изолирано четем дадена притча 
толкова по-неясно може да бъде нейното значение. Разбрана погрешно 
една отделна притча може да доведе до много по-неподходящи виждания 
или поведение отколкото ако четете Притчите като едно цяло. Освен това 
трябва да внимавате да не би тяхната изцяло практическа насоченост към 
материалните неща и към този свят да ви накара да забравите 
балансиращата мъдрост на останалите Писания, които предупреждават 
срещу материализма и светщината. Не се впускайте в мъдрост подобна на 
приятелите на Йов приравнявайки светският успех с праведност пред Бога. 
Не се опитвайте да намерите в притчите оправдание да живеете себичен 
живот или да вършите неща, които противоречат на това, което Писанието 
казва на други места. Помнете, че притчите често се групират по различни 
начини, така че човек скача от тема на тема докато ги чете. Всички това 
означава, че трябва да се стремим да избегнем погрешното тълкуване. 

Разгледайте също следните две притчи (Притчи 21:22; 22:14): 
„Мъдрият превзема с пристъп града на мощните и събаря силата, на 
която те уповават”. 

„Устата на чужди жени са дълбока яма и оня, на когото Господ се гневи, 
ще падне в нея”. 



Ако сте мъдър означава ли това, че ще нападнете добре укрепен гард и по 
този начин ще направите нещо добро за Бога? Ако Бог е недоволен от вас 
има ли опасност да се задушите в устата на (огромна) прелюбодейка? 

Повечето хора ще отговорят отрицателно на тези въпроси добавяйки: 
„Каквото и да означават тези те не могат да означават това”! Но много от 
същите хора ще настояват освен това, че Притчи 22:26 трябва да бъде 
прието буквално от християните като забраняващо им да дават назаем или 
че Притчи 6:20 означава, че един човек трябва винаги да се покорява на 
родителите си на всяка възраст и без значение колко погрешни могат да са 
техните съвети. Пропускайки да балансират притчите една с друга и с 
останалата част от Писанието (да не казваме нищо за здравия разум) 
мнозина християни причиняват на себе си и на другите големи 
несправедливости. 

Идеята на първата притча (21:22) е, че мъдростта може да бъде по-силна 
дори от военната сила. Това е хиперболично твърдение. Този стил не е по-

различен от съвременната притча: „Перото е по-силно от меча”. Това не е 
заповед. Това е образно, символично представяне на силата на мъдростта. 
Едва когато човек свърже тази притча с множество други притчи, които 
възхваляват ползата и ефективността от мъдростта (напр. 1:1-6; гл. 2-3; 

22;17-29 и т.н.) той може да разбере посланието. Голям брой притчи 
подчертават важността на внимателното обмисляне и говорене (напр. 15:1; 
16:10, 21, 23-24, 27-28; 18:4 и т.н.). С други думи това, което човек казва 
обикновено носи много по-голяма вина от това, което чува (ср. Матей 
15:11, 15-20). Може да не сте в състояние да контролирате какво чувате, но 
почти винаги можете да контролирате какво казвате. Тази конкретна 
притча може да бъде перифразирана по следния начин: „Нещата, които 
една прелюбодейка казва и върши са толкова опасни колкото е падането в 
дълбока яма. Избягвай подобни неща ако искаш да избегнеш Божия гняв.” 

Едно оценяване на цялостния контекст на отделните притчи ще ви 
предпази от опасността да ги разберете погрешно. 

Изказа на притчите цели те да се запомнят лесно, а не да бъдат 
технически точни 

Никоя притча не е съвършено истинно твърдение. Никоя притча не е 
толкова съвършено изказана, че да може да издържи на неоснователните 
претенции да бъде прилагана във всяка ситуация и на всяко време. Колкото 
по-кратко и параболично е изказан един принцип толкова по-голяма нужда 
има от здрав разум и добра преценка, за да бъде той изтълкуван правилно – 
но и толкова по-ефективно и лесно запомнящо се е той (ср. напр. „Огледай 
се преди да скочиш”). Притчите се стремят да предадат знание, което може 
да бъде запазено, а не просто философия, която да впечатли критика. Така 



притчите са предназначени или да произведат един образ в умът ви (умът 
запомня образи по-добре от абстрактни идеи) или да включат звуци 
приятни за ухото (напр. повторение, асоциации, акростих и т.н.). Един 
пример за използването на образност намираме в Притчи 15:19: „Пътят 
на ленивия е като трънен плет, а пътят на праведните е като друм”. Тук 
имаме език, който няма за цел да опише вида растения намирани по пътя 
от мързеливците, а да сочи отвъд себе си към принципа, че усърдието е по -

добро от мързела. 

Описанието на крайното посвещение на добрата жена в Притчи 31:10-31 е 
резултат от акростихова подредба. Всеки стих започва с поредната буква 
от еврейската азбука, лесно запомнящ се и приятен за слуха на евреите, но 
водещ до резултат, който на закоравелия критик или буквалистичния 
читател може да се стори модел на живот невъзможен за следване от никоя 
смъртна жена. Но ако човек разбере идеята, че едно такова описание като 
Притчи 31:22 е съзнателно предназначено да подчертава чрез 
преувеличение радостта, която добрата жена носи на своето семейство, 
мъдростта на пословицата е свършила своята задача добре. Думите (и 
образите) в пасажа имат за цел да останат в читателя давайки му полезно 
напътствие, от което той се нуждае. Това е целта, за която Бог е 
предназначил притчите 

Някои притчи трябва да бъдат „преведени,” за да бъдат разбрани 

Доста голяма част от притчите изразяват своята истина посредством 
практики и институции, които вече не съществуват, макар последните да 
са били обичайни за евреите от времето на Стария Завет. Ако не мислите 
за тези притчи посредством техните съвременни еквиваленти (т.е. ако не 
сте внимателни да ги „преведете”, така че да съответстват на практиките и 
институциите, които съществуват днес) техният смисъл няма да бъде 
актуален или дори ще бъде напълно изгубен за вас (ср. гл. 4).  

Разгледайте следните два примера (Притчи 22:11; 25:24) 

„Който обича чистота в сърцето и има благодатни устни, царят ще му 
бъде приятел”. 

„По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива нежели в широка къща със 
свадлива жена”. 

Повечето хора днес не живеят в страни управлявани от цар. Нямаме и 
къщи с плоски покриви каквито са били къщите в библейски времена 
когато живеенето на покрива е било не само възможно, но обичайно. Дали 
тогава четенето на подобни притчи е загуба на време? Съвсем не, стига 



човек да може да види трансцедентните въпроси изразени чрез техния 
културно специфичен език. Централното послание на първия пример 
(22:11) е лесно за разбиране стига да схванем, че съвременният еквивалент 
на това „да имаш царя за приятел” би бил нещо подобно на „да направиш 
добро впечатление на хората на ръководни позиции”. Притчата при всички 
случаи означава това. „Царят” тук стои като синекдоха (една от даден клас) 
за всички водачи. Специфичният параболичен език на притчата има за цел 
да сочи отвъд себе си към истината, че водачите като цяло са хора, които 
се впечатляват от честност и внимателно подбрани думи. 

Значението на втората притча (25:24) не е толкова лесно да бъде разбрано 
ако не направим необходимия „превод” от древната в нашата култура. 
Можем дори да перифразираме: „По-добре е да живееш в гараж отколкото 
в луксозна къща с жена, за която никога не е трябвало да се жениш”. 
Помнете, че съветът на повечето притчи е отправен сякаш към младежи, 
които тепърва започват живота си. Притчите нямат за цел да ви кажат 
какво да направите ако като мъж откриете, че жена ви е свадлива. Те имат 
за цел да посъветват хората да бъдат внимателни в избора на брачен 
партньор. Подобен избор е надкултурно решение, за което притчата, 
разбрана правилно, дава здрав, богоугоден съвет (ср. Матей 19:3-11; 1 Кор. 
1-14, 25-40). Всеки може да разбере, че един прибързан брак, основан най-
вече на физическо привличане, може да се превърне в твърде нещастно 
съжителство. 

За по-голямо удобство по-долу изреждаме в обобщена форма някои 
правила, които ще ви помогнат да използвате правилно притчите и да 
бъдете верни на тяхното боговдъхновено намерение. 

1. Притчите често са параболични т.е. образни, сочещи отвъд себе си 

2. Притчите са крайно практични, а не теоретично богословски. 
3. Притчите са изказани по начин, който прави тяхното запомняне 

лесно и не са технически прецизни. 
4. Притчите нямат за цел да насърчават егоистично поведение – точно 

обратното! 
5. Притчите, които силно отразяват древната култура може да се 

нуждаят от удачен „превод,” така че смисълът им да не се изгуби. 
6. Притчите не са гаранции от Бога, а поетични ръководства за добро 

поведение. 
7. Притчите могат да използват твърде специфичен език, 

преувеличение или множеството литературни техники, за да 
предадат своята идея. 

8. Притчите са добри съвети за мъдър подход към живота, но не са 
изчерпателни по своя обхват. 



9. Използвани погрешно притчите могат да оправдаят един 
материалистичен начин на живот. Използвани правилно притчите ще 
ви дадат практични съвети за ежедневния живот. 

Мъдростта в Песен на песните 

Песен на песните е дълга любовна песен. Тя е една дълга балада за 
човешката романтика написана в стила на древната близкоизточна лирична 
поезия. Можем да наречем нейната лирика мъдрост. Хората в древния 
Израел, както всички хора, познавали любовните песни (ср. Езек. 33:32). 
Но как една любовна песен се вписва в категорията на мъдростта? Защо 
Бог е поставил осем глави любовна поезия в Библията? Отговорът 
всъщност е много прост: Кого да обичам и как да обичам, двата въпроса, с 
които най-вече се занимава Песента, са сред най-основните избори в 
живота и способността да направим богоугодни избори е изключително 

важна за всеки вярващ. 

Бог е създал хората с голям брой мозъчни клетки посветени на любовта и 
секса. Това е факт за нашата човечност и това е част от плана на 
творението, който Той е определил като „добър” (Битие 1:31). За 
съжаление всяко добро нещо може да бъде изопачено чрез лоши решения. 
Всяко човешко умение може да бъде използвано за зло както и за добро и 
всяко човешко желание може да бъде използвано по лоши вместо по добри 
начини. Така е и с любовта и секса. Те също за били покварени от 
грехопадението на човечеството, така че вместо да бъдат винаги извор на 
радост и благословение в едно моногамно семейство както е 
възнамерявано от Бога те често са средства за егоистично лично 
удоволствие включващо всякакви страсти и експлоатация. 

Хората имат огромен избор на варианти когато стане въпрос за секса. 
Може ли човек да избере романтиката без значение накъде води тя, без 
значение от последиците? Абсолютно. Могат ли хората да правят секс по 
начин, който позори Бога? Със сигурност. Може ли секса да бъде извратен 
и нараняващ? Разбира се. Може ли романтиката да бъде манипулативна и 
жестока? Без съмнение. Може ли едно ударение върху физическите 
техники погрешно да измести нежността и романтиката? Напълно. Но 
няма нужда това да бъде така. Секса – включително романтиката – може да 
бъде използван за Божия слава според Неговия първоначален план ако 
бъдат направени правилните избори. За това говори Песен на песните.  

Песен на песните има дълга история свързана със странни тълкувания 
основани на комбинация от два вида херменевтични грешки: цялостен 
трансфер и алегоризация. Цялостният трансфер е тенденцията да се смята, 
че всички възможни черти и значения на една дума или концепция се 



появяват винаги когато тя е използвана. Един пример за цялостен трансфер 
би било твърдението, че „Бог толкова възлюби света” включа романтични 
аспекти („влюби се в”), като че ли думата „възлюби/обикна” винаги 
включва в своето значение идеята за романтика всеки път когато е 
използвана. Че това не е вярно е видно от израза: „Обичам фъстъчено 
масло,” едно напълно смислено изречение, в което не е възможно да бъдат 
открити романтични обертонове. В случая с Песен на песните цялостният 
трансфер е правен от други библейски любовни песни. Когато хората за 
първи път търсят нещо в Библията, което е подобно на Песен на песните, 

най-близкият паралел, който откриват са някои алегории в пророческите 
книги. Тези алегории могат да бъдат изказани под формата на любовни 
песни, разказващи историята за Божията любов към народа на Израел и как 
тази любов е отхвърлена или с нея е злоупотребено. С други думи 
донякъде подобен език и образност е използван, за да говори за 
отношенията между Израел и Бога в тези пророчески алегории както в 
Песен на песните. Примери за това откриваме в поетичната форма в Исая 
5:1-7 и Осия 2:2-15 както и в по-дългата проза на Езекиил 16 и 23. От тези 
пророчески любовни песни някои ранни тълкуватели достигнали до едно 
заключение. Практикувайки цялостен трансфер те решили, че ако 
любовните песи в пророците са алегории за Божията любов към Неговият 
народ една любовна песен като Песен на песните трябва да бъде нещо 
подобно. В една епоха когато да се алегоризира цялото Писание било 
обичайна практика някои от отците на църквата добронамерено, но 
погрешно, достигнали до заключението, че Песен на песните не може да 
бъде нищо друго освен една алегория за Божията любов към Израел или 
христовата любов към църквата. Това тълкуване се утвърдило и било 
водещо до неотдавна. 

Но дори на едно повърхностно ниво не това е темата в Песен на песните. 
Тя не е част от пророческите книги подобно на алегоричните любовни 
песни и за разлика от тях не е очевидно алегорична. Тя не изглежда да 
съдържа множество ключове сочещи към историята на Израел както 
пророческите алегории нито пък е заредена с национална символика като 
тях. Вместо това тя се концентрира директно върху любовта между двама 
души, мъж и жена, и върху тяхното взаимно привличане. Освен това тя 
прави това по начин и обем, които са доста различни от пророческите 
песни. Нищо от това, което четем в пророците не е подобно например на 
следното: 

„Ето, хубава си, любезна моя; ето хубава си; Очите ти под булото са 
като гълъбови; Косите ти са като стадо кози Налягали по Галаадската 
планина; Зъбите ти са като стадо ново стрижени овце Възлизащи от 
къпането; Те са всички като близнета {Или: Чифтове.}*, И не липсва ни 



един между тях; Устните ти са като червена прежда, И устата ти 
прекрасни; Челото ти под булото е Като част от нар; Шията ти е като 
Давидова кула Съградена за оръжейница, Гдето висят хиляда щитчета. – 

Всички щитове на силни мъже;” (Песен 4:1-4). 

Това е езикът на мъж очарован от любимата си жена, в който той сравнява 
черти от нейният изглед с красиви житейски образи. Разбира се, той не 
говори за неща, които са стриктно подобни по своята външност, а за неща, 
които са също толкова забележителни. 

Като един по-нататъшен пример, нищо в пророческите любовни песни 
алегории не може да се сравни със следното: 

„Аз спях, но сърцето ми беше будно; И ето гласът на възлюбения ми; той 
хлопна и казва: Отвори ми, сестро моя, любезна моя! Гълъбице моя, 
съвършена моя; Защото главата ми се напълни с роса, Косите ми с нощни 
капки.  Но аз си рекох: Съблякох дрехата си, – как да я облека? Умих 
нозете си, – как да ги окалям? Възлюбеният ми провря ръката си през 
дупката на вратата; И сърцето ми се смути за него. Аз станах да 
отворя на възлюбения си; И от ръцете ми капеше смирна, И от пръстите 
ми плавка смирна, Върху дръжките на ключалката. Отворих на 
възлюбения си; Но възлюбеният ми беше се оттеглил, отишъл бе. 
Извиках: Душата ми отслабваше когато ми говореше! Потърсих го, но не 
го намерих; Повиках го, но не ми отговори.” (Песен 5:2-6). 

Това е описание на сън, в който жената е сънувала как се е събудила и не 
може да стане достатъчно бързо, за да не пропусне своя любим, когато той 
я вика. „Спях, но сърцето ми беше будно” е поетичен начин да каже: 
„Сънувах”. Всички сме имали подобни сънища, в които просто не можем 
да се движим достатъчно бързо или да достигнем нещо, което силно 
желаем. В този случай сънят подчертава ударението на привличане, което 
тя чувства към мъжа, когото обича и колко огорчена се чувства когато 
пропуска възможността да бъде с него (ср. също 3:1-5). 

Има множество други изрази на любов и привързаност в Песен на песните 
в добавка към визуалните сравнения и описаните сънища. Има също 
компоненти като твърдението за пламъка на любовта (напр. 1:2-4), 

напредъка и предизвикателствата на наблюдателите на романса (напр. 1:8; 
5:9), романтични посещения на мъжа при жената и обратно (напр. 7:11-13; 

8:13), съзнателно преувеличени хвалби за величието на жената от мъжа и 
обратното (напр. 2:8-9), необходимост да се избягва изкушението да бъде 
привлечен от някой друг (нар. 6:8-9), заявления, че привличането на 
любимия е по-силно дори от величието на велик цар като самият Соломон 
(напр. 3:6-11 следващо 2:16-3:5; ср. 8:11-12). Всички тези неща са 



представени под формата на музикална поезия, но все пак всички са 
свързани логически и рационално с житейските избори за любовта, 
романтиката и секса. 

Ето някои неща, които смятаме, че могат да ви помогнат да използвате 
Песен на песните по начина, по който Писанието желае да правите това: 

Първо, опитайте се да оцените цялостния етичен контекст на Песен на 
песните. Моногамното, хетеросексуално семейство е удачният контекст за 
сексуална активност според Божието откровение в Стария Завет и боящите 
са от Бога евреи биха видели Песен на песните в тази светлина. 
Отношението на самата Песен е сама по себе си пълна антитеза на 
неверността както преди така и след женитбата. Брака консумира и 
продължава любовта между мъжа и жената. Към това сочи Песен на 
песните. 

Второ, разберете жанра на Песента. Най-близките паралели са любовната 
поезия в Стария Завет и в останалата част на близкия изток, контекст в 
който се говори не просто за любовта от какъвто и да е вид, но за 
привличане в брака. Вероятно любовните песни са били пети редовно  при 
брачни тържества и са имали голямо значение за участващите в тях. Те 
говорят за привличане, вярност, пазене от изкушението на изневярата, 
ценността на любовта, нейната радост и наслади и опасността от 
неверност. Има един здрав морален обертон и фокусиране върху любовта в 
правилия контекст. 

Трето, четете Песента както насърчения за богоугодни избори, вместо да я 

разглеждате в технически смисъл. Това е подобно на вече казаното за 
тълкуването на Притчите – те са верни като съвети и обобщения, а не като 
точни твърдения на универсални факти. Един от най-близките паралели в 
Писанието до Песен на Песните е Притчи 1-9. Там откриваме една поема 
за привлекателността на мъдростта и за контра-привлекателността на 
глупостта по начин, който казва лирично, а не философски какви трябва да 
бъдат правилните избори. 

Четвърто, знайте, че Песента се фокусира върху ценности твърде различни 
от тези на съвременната култура. Днешните „експерти” говорят за 
сексуални техники, но почти никога за истинска романтика, едно 
привличане между мъжа и жената, което води до дългосрочен брак. Такива 
експерти могат да препоръчват себеугаждането точно както Песента 
подчертава точно обратното. Нашата култура насърчава хората да 
задоволяват себе си каквито и да са техните сексуални вкусове докато  
Песен на песните е загрижена как човек може да отговори вярно на 
привлекателността и да задоволи нуждите на другия. В по-голямата част от 



съвременния свят за романтиката се мисли като за нещо, което предхожда 
брака. В Песента романтиката е нещо, което трябва да продължи през и 
всъщност да характеризира брака. Нека да бъде така. 

Глава 13 

ОТКРОВЕНИЕ: КАРТИНИ НА СЪД И НАДЕЖДА 

Когато се обръща към книгата Откровение от останалата част на Новия 
Завет човек се чувства все едно, че е попаднал в напълно непозната страна. 
Вместо разказите и писмата съдържащи ясни твърдения, факти и заповеди 
той открива една книга пълна с ангели, тръби, земетресения, зверове, 
змейове и бездънни ями. 

Херменевтичните проблеми са очевидни. Книгата е в канона и по този 
начин за нас представлява Божие Слово вдъхновено от Светия Дух. Все 
пак когато пристъпваме към нея, за да чуем това Слово повечето от нас в 
църквата днес едва ли са наясно какво да правят с него. Авторът понякога 
говори ясно: „Аз Иоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и 
в търпението, които са чрез Исуса [Христа], бях на острова, наречен 
Патмос, за Божието слово и свидетелството за Исуса [Христа]” (Йоан 
1:9). Той пише до седем известни църкви в познати градове с 
разпознаваеми условия през първи век. В същото време обаче има един 
богат, разнообразен символизъм, с част от който можем да се справим (съд 
описан като земетресение 6:12-17), докато друга част е неясна (двамата 
свидетели 11:1-10). По-голямата част от проблемите произлизат от 
символите плюс факта, че книгата говори за бъдещи събития, но в същото 
време е поставена в един разпознаваем контекст от първи век. 

Ние не претендираме, че сме в състояние да разрешим всички трудности 
нито, че всички читатели ще са доволни от всичко, което ще кажем. 
Необходимо е от самото начало да кажем, че никой не трябва да се обръща 
към Откровение без достатъчна доза смирение! Вече има прекалено много 
книги от типа „Откровение обяснено простичко”. Но това не е просто. 
Подобно на трудните пасажи в посланията и тук човек не трябва да бъде 
прекалено догматичен особено при положение, че съществуват поне пет 

основни тълкувателни школи да не споменаваме значителните вариации 
във всяка една от тях. 

В същото време ние сме достатъчно дръзки да смятаме, че разбираме 
повече от просто намеци за това, което иска да каже Йоан. Ние ще ви 
водим към някои херменевтични предложения, които имат смисъл за нас. 
Но егзегетиката идва първа и в този случай егзегетиката е особено важна 
понеже това е книга, за която са били написани голям брой популярни 



книги и памфлети. Почти във всеки случай популярните книги изобщо не 
се занимават с егзегетика. Те веднага скачат на херменевтиката, която 
обикновено приема формата на фантастични спекулации, които самият 
Йоан вероятно никога не е имал в предвид. 

Природата на Откровение 

Подобно на по-голямата част от останалите жанрове първият ключ за 
егзегетика на Откровение е да разберем какъв вид литература е то. В този 
случай обаче ние сме изправени пред проблем от различен вид понеже 
Откровение е една уникална, фина комбинация от три различни типа 
литература: апокалипсис, пророчество и писмо. Освен това, основният тип, 
апокалипсиса, е литературна форма, която не съществува в наши дни. В 
предишните случаи дори ако нашите примери се различават донякъде от 
библейските, все пак ние имаме основно познание за това какво 
представлява едно послание или разказ, псалм или притча. Но ние просто 
нямаме нищо подобно на това. Така в този случай е особено важно да си 
съставим ясна представа за вида литература, който имаме пред себе си. 

Откровение както апокалипсис 

Откровение е най-вече апокалипсис. То е само един – макар и много 
специален – от десетките апокалипсиси, които били добре познати на 
евреите и християните от периода 200 пр. Хр – 200 сл. Хр. Тези други 
апокалипсиси, които, разбира се, не са канонични, били различни видове и 
все пак всички, включително Откровение, имали някои общи 
характеристики. Тези общи характеристики са следните: 

1. Корените на апокалипсиса са в старозаветната пророческа литература, 

особено в Езекиил, Данаил, Захария и части от Исая. Както в случая с 
части от пророческата литература темата на апокалипсисите е идващите 
съд и спасение. Апокалипсиса се ражда или по време на гонение или във 
време на жестоко подтискичество. Следователно неговата основна грижа 
вече не е Божието действие в историята. Апокалипсисте гледат напред, 
към времето когато Бог ще донесе един радикален, насилствен край на 
историята, един край, който ще означава триумф на правдата и 
окончателен съд на злото. 

2. За разлика от по-голямата част от пророческите книги апокалипсисите 
били оформяни като литературни творби от самото начало. Пророците 
обичайно били хора, които действали като говорители на Яхве и чийто 
изговорени пророчества по-късно били записани и събрани в книга. Но 
един апокалипсис е литературна форма. Той има конкретна литературна 
структура и форма. На Йоан, например, е казано да напише това, което 



вижда (1 :19) докато на пророците е заповядано да кажат това, което им е 
било казано или което са видели. 

3. В повечето случаи „съдържанието” на апокалипсиса е представено под 
формата на видения и сънища и езикът му е криптиран (със скрити 
значение) и символичен. Поради тази причина по-голямата част от 
апокалипсисте съдържат литературни средства, които имат за цел да дадат 
на книгата усещане за дълбока древност. Най-важните от тази средства е 
псевдонимността т.е. създава се усещането, че са написани от древни 
велики личности (Енох, Варух и др.), на които е казано да „запечатат” за 
по-късно време откровението, което, разбира се, е времето, в което книгата 
е била написана. 

4. Апокалиптичните образи често са фантастични форми, а не реалност. За 
разлика от това неапокалиптиочните пророци и Исус редовно използват 

символичен език, но той най-често включва реални образи като например 
сол (Матей 5:13), лешояди и трупове (Лука 17:37), глупави гълъби (Осия 
7:11), полуопечени пити (Осия 7:8) и т.н. Но по-голямата част от 
апокалиптичните образи са фантастични като например звяр със седем 
глави и десет рога (Откровение 13:10, жена облечена със слънцето 
(Откровение 12:1), скакалци с опашки на скорпиони и човешки глави 
(Откровение 9:10) и т.н. Фантазията може да не се съдържа в самите неща 
(ние разбираме глави, зверове и рога), а в тяхната неземна комбинация.  

5. Тъй като са писмени по-голямата част от апокалисисите са формално 
твърде стилизирани. Съществува силна тенденция да се разделя времето и 
събитията на точни части. Има също така голяма склонност към 
символично използване на числата. Като следствие окончателният продукт 
представлява набор от видения, които са внимателно подредени, често 
номеровани. Често когато бъдат поставени заедно тези набори изразяват 
нещо (например съд) без задължително да се опитват да кажат, че всяка 
една отделна картина започва точно оттам където завършва предишната.  

Откровение на Йоан притежава всички тези характеристики на 
апокалипсиса освен една. Тази разлика е толкова важна, че в определен 
смисъл създава свой собствен свят. Откровение не е написано под 
псевдоним. Тук Йоан не вижда необходимост да следва обичайната 
формула. Той се разкрива на своите читатели чрез седемте писма (гл. 2-3), 

казва че познава църквите в Мала Азия, които са негови съвременници и 
„съучастници в страданията”. Освен това на него не му е казано „да 
запечатва думите на пророчеството на тази книга понеже времето за 
изпълнението му е близо” (22:10). 

Откровение като пророчество 



Основната причина апокалипсиса на Йоан да не е написан под псевдоним 
вероятно е, че той е свързан с неговото собствено усещане за краят като 
вече/не още дошъл. За разлика от еврейските си предшественици той не 
просто предусеща края. Той знае, че последният вече е започнал с 
идването на Исус. Решаващо за това разбиране е идването на Духа.  

Другите апокалиптици пишат от името на минали пророчески фигури 
понеже живеят в епоха, в която Духът е подтиснат, очаквайки 
пророческото обещание за изливането на Духа в новата епоха. Те живели в 
една епоха, когато пророчеството било престанало. Йоан, от друга страна, 
принадлежи на новата епоха. Той е „в Духа” когато му е заповядано да 
напише каквото вижда. (1:1011). Той нарича книгата си „това 
пророчество” (1:3; 22:18-19) и казва, че „свидетелството за Исус,” заради 
което той и неговите църкви страдат (1:9; 20:4) „е духът на 
пророчеството” (19:10). Това вероятно означава, че свидетелството за 
Исус прието от него и за което Йоан и неговите църкви свидетелстват, е 
ясно свидетелство, че пророческия Дух е дошъл. 

Следователно това, което прави апокалипсиса на Йоан различен е на първо 
място тази комбинация от апокалиптични и пророчески елементи. От една 
страна книгата е написана в апокалиптична форма и притежава повечето от 
литературните характеристики на апокалипсиса. Тя е родена по време на 
гонение и говори за краят и за триумфа на Христос и Неговата църква. Тя е 
внимателно конструирана литературна форма използваща криптиран език 
и богат символизъм състоящ се от фантазия и числа. От друга страна Йоан 
ясно желае този апокалипсис да бъде пророческо слово за църквата. 
Книгата му не трябва да бъде запечатвана за бъдещето. Тя е Божие слово 
за настоящата ситуация. Ще си спомните от глава 10, че „да пророкуваш” 

не означава най-вече да предсказваш бъдещето, а да говориш Божието 
Слово в настоящето, слово, което има за свое съдържание идващия съд или 
спасение. Тук тогава е Божието пророческо Слово за някои църкви в края 
на първи век, които преминават през външно преследване и вътрешни 
проблеми. 

Откровение като послание 

Накрая, трябва да добавим, че тази комбинация от апокалиптични и 
пророчески елементи е представена под формата на писмо. Прочетете 
например 1:4-7 и 22:11. Ще забележите, че присъстват всички елементи на 
литературната форма на писмото. Освен това Йоан говори на своите 
читатели в 1/2 лице (аз…вие). По този начин в окончателната си форма 
Откровение е изпратено от Йоан като едно писмо до седемте църкви в 
Мала Азия. 



Значението на това е, както с всички послания, че в Откровение има 
аспекти свързани с конкретен повод. То е писано по конкретен повод поне 
що се отнася до конкретните нужди на църквите, до които е адресирано. 
Следователно, за да тълкуваме ние се опитваме да разберем историческият 
контекст. 

Необходимостта от егзегетика 

Може да изглежда странно, че след 12 глави в тази книга все още се налага 
да говорим за необходимостта от егзегетика. Но именно липсата на 
сериозни егзегетически принципи е довела до толкова много лоши, 
спекулативни тълкувания на Откровение. Тук просто искаме да повторим, 
гледайки към книгата Откровение, някои от основните егзегетични 
принципи, които вече сме споменали започвайки от гл. 3. 

1. Първата задача пред егзегетиката на Откровение е да търси намерението 
на автора и чрез него на Светия Дух. Подобно на посланията основното 
значение на Откровение е това, което Йоан е възнамерявал то да 
означава и което на свой ред е нещо, което неговите читатели са били в 
състояние да схванат. Всъщност основното предимство, което те са имали 
пред нас е познаването на техния собствен исторически контекст (който е 
причината книгата да бъде написана на първо място) и по-голямото им 
познание на апокалиптичните форми и образност. 

2. Тъй като Откровение претендира, че е пророческа книга човек трябва да 
бъде отворен за възможността в него да имат вторични значения, 
вдъхновени от Светия Дух, които обаче не са били напълно виждани от 
автора и неговите читатели. Все пак това второ значение лежи отвъд 
егзегетиката виждана в по-широката сфера на херменевтиката. 
Следователно задачата на егзегетиката тук е да разбере какво е искал Йоан 
да чуят и разберат неговите първоначални читатели. 

3. Човек трябва да бъде особено внимателен да не преувеличи идеята за 
„аналогия на Писанията” при егзегетиката на Откровение. Аналогията на 
Писанията означава, че Писанието трябва да бъде тълкувано в светлината 
на другите Писания. Ние приемаме това за себеочевидно поради 
приемането, че цялото Писание е Божие Слово и идва от Бога. Все пак да 
се тълкува Писанието чрез Писанието не следва да се практикува по такъв 
начин, че човек да трябва да превърне други Писания в херменевтични 
ключове за отключване на Откровение. 

Така едно нещо е да разпознаем как Йоан новаторски използва образите от 
Данаил или Екзекиил или да видим аналогията в апокалиптичните образи 
от други текстове. Но не трябва да смятаме, както правят някои 



тълкувателни школи, че читателите на Йоан са чели Матей или 1 и 2 
Солунци и че те вече знаят от прочита на тези текстове определени 
ключове за разбиране на написаното от Йоан. Следователно всеки ключ за 
тълкуването на Откровение трябва да бъде вътрешен за текста на 
самото Откровение или по някакъв друг начин достъпен за оригиналните 
получатели в техният собствен исторически контекст. 

4. Поради апокалиптичната/пророческата литература на книгата 
съществуват някои допълнителни трудности на егзегетично ниво , особено 
такива свързани с образността. Ето някои предложения в тази област: 

а) Човек трябва да е чувствителен към богатия идеен фон в композицията 
на Откровение. Основният източник на тези идеи и образи е Стария Завет, 
но Йоан черпи образи и от апокалиптичната и дори от древната митология. 
Тези образи обаче, макар и извлечени от различни източници, не означават 
непременно това, което означават в своите собствено източници. Те са 
били претопени и трансформирани под вдъхновението и след това смесени 
заедно в това „ново пророчество.” 

б) Апокалиптичната образност е от няколко вида. В някои случаи образите, 
подобно на магарето и слона в американските политически карикатури, са 
устойчиви. Звярът от морето например изглежда е стандартен образ за 
световна империя, а не за отделен управник. От друга страна някои образи 
са флуидни. „Лъвът” от юдовото племена на практика се оказва „агне” 
(Откровение 5:5-6) – единственият лъв, който се появява в Откровение. 
Жената в гл. 12 очевидно е положителен образ, но жената в гл. 17 е 
отрицателен. По подобен начин някои от образите очевидно са конкретни. 
Седемте светилника в 1:12-20 са определени като седемте църкви, а змеят 
от гл. 12 като Сатана. От друга страна много от образите вероятно са 
обобщаващи. Например четиримата конника в гл. 6 вероятно не 
представляват някое конкретно завоевание, война, глад или смърт, а 
показват човешката падналост като източник на страдание за църквата 
(6:9-11), което на свой ред се явява причина за Божия съд (6:12-17). Всичко 
това означава, че образите са най-трудната част от егзегетичната задача. 
Поради това са необходимо две допълнителни свързани с тях бележки. 

в) Когато Йоан сам тълкува своите образи тези изтълкувани образи 
трябва да бъдат държани твърдо и да се използват като начална точка 
за разбиране на останалите. Има шест подобни изтълкувани образа: Един 
като човешкия Син (1:17-18) е Христос, Който единствен „беше мъртъв 
и..живее до вечни векове!” Златните светилници (1:20) са седемте църкви. 
Седемте звезди (1:20) са седемте ангела, или посланика, на църквите (за 
съжаление това все още не е ясно понеже думата ангел може на свой ред да 
е нов символ). Големият змей (12:9) е сатана. Седемте глави (17:9) са 



седемте хълма, на които стои жената (както и седем царе ставайки по този 
начин флуиден образ). Блудницата (17:18) е великият град, явно сочещ към 
Рим. 

г) Виденията следва да се разглеждат като цяло и  да не настояваме за 
прекалена алегоризизация на детайлите. В това отношение те са подобни 
на притчите. Цялото видение се опитва да ни каже нещо. Детайлите са или 
(1) драматични ефекти (6:12-14) или (2) добавят към цялостната картина, 
така че читателите да не направят грешка при тяхното идентифициране 
(9:7-11). По този начин слънцето, което почернява подобно на вретище и 
падащите като смокини звезди вероятно не „означават” нищо. Те просто 
правят цялостното описание на земетресението по-впечатляващо. Но в 9:7-
11 скакалците със златни корони на главите, човешки лица и дълга коса 
като на жени едва ли могат да бъдат объркани – това са варварските орди 
от далечните краища на Римската империя. 

5. Една последна бележка: апокалипсисите като цяло и Откровение по-

конкретно, рядко си поставят за цел да ни дадат детайлно, хронологично 
описание на бъдещето. Тяхното послание не е свързано с това. Грижата на 
Йоан е, че без значение как изглеждат нещата в настоящето, Бог е в 
контрол на историята и на църквата. И макар че църквата ще се срещне със 
страдания и смърт тя ще триумфира в Христос, Който ще съди враговете 
Си и ще спаси народа Си. Всички видения следва да бъдат виждани в 
светлината на тази основна загриженост. 

Историческият контекст 

Подобно на повечето други жанрове е удачно да започнем нашата 
егзегетика на Откровение с една частична реконструкция на ситуацията, в 
която то е написано. За да направим това добре следва и тук да приложим 
казаното по-рано – да се опитаме да прочетем цялата книга наведнъж. 
Четете, за да уловите голямата картина. Не се опитвайте да обясните 
всичко. Нека самото ви четене да е едно преживяване. Т.е. оставете 
виденията да преминават през вас подобно на вълни разбиващи се в брега, 
едно след друго, докато придобиете усещане за книгата и нейното 
послание. 

Докато четете си водете си някои мислени или писмени бележки за автора 
и неговите читатели. След това се върнете за втори път и отбележете 
всички места където се казва, че читателите на Йоан са участници в 
неговите страдания (1:9). Това са много важни исторически индикатори.  

Например, в седемте писма отбележете 2:3, 8-9, 13, 3:10 плюс 
повторението на фразата „на този, който победи.” Петият печат (6:9-11), 



който следва опустошението от четиримата конници показва 
християнските мъченици, които са заклани заради „словото” и 
„свидетелството” (точно заради което Йоан е заточен според 1:9). В 7:14 
голямото множество, което няма вече да страда никога (7:16) „идва от 
голямата скръб.” Страданието и смъртта отново са свързани със 
„свидетелството за Исус” в 12:11 и 17. И в глави 13-20 страданието и 
смъртта са конкретно свързани със звяра (13:7; 14:9-13; 16:5-6; 18:20,24; 

19:20. 

Този мотив е ключов за разбирането на историческия контекст и напълно 
обяснява поводът и целта за написването на книгата. Самият Йоан е в 
изгнание заради вярата си. Други също търпят страдания – един дори е 
убит (2:13) – заради „свидетелството за Исус.” Докато Йоан е „в Духа” 

той разбира, че техните настоящи страдания са единствено началото на 
бедите за тези, които откажат „да се поклонят на звяра”. В същото време 
той не е напълно сигурен, че цялата църква е готова за това, което 
предстои. Така той пише своето „пророчество”. 

Основните теми са напълно ясни: църквата и държавата са се сблъскали и 
първоначалната победа изглежда принадлежи на държавата. Така той 
предупреждава църквата, че предстоят страдание и смърт. Ще стане много 
по-зле преди нещата да се подобрят (6:9-11). Той е силно загрижен те да не 
се предадат в своето угнетение (14:11-12; 21:7-8). Но това пророческо 
слово е също така и насърчение понеже Бог контролира всичко. Христос 
държи ключовете на историята и църквата в ръката Си (1:17-20). Така 
църквата триумфира дори в смъртта (12:11). Накрая Бог ще излее гнева Си 
върху тези, които носят страдание и смърт и ще даде вечна почивка на 
останалите верни. Разбира се, в този контекст, Рим бил врагът, който ще 
бъде съден. 

Тук трябва да отбележим, че един от ключовете за тълкуване на 
Откровение е разликата, която Йона прави между две важни думи или 
идеи – скръб и гняв. Да объркаме двете като ги отнесем към едно и също 
нещо означава безнадеждно се оплетем в казаното. 

Страданието (и смъртта) очевидно е част от това, което църквата е 
преживявала и ще преживява. Божият гняв от друга страна е Неговият съд, 
който ще се излее върху тези, които нападат Божия народ. Всеки от 
различните видове контекст в Откровение ясно показва, че Божият народ 
няма да понесе ужасния гняв на Бога когато последният се излее върху 
враговете Му, но е също толкова ясно че той ще страда от ръцете на 
неприятелите си. Трябва да отбележим, че това разграничение е в пълно 
съгласие с останалата част от Новия Завет. Вижте например 2 Солунци 1:3-
10 където Павел се „хвали” с „гоненията и изпитните” на солунците 



(използвана е същата гръцка дума за „страдания”), но също така и 
отбелязва, че накрая Бог ще съди тези, „които ви наскърбяват” 
(глаголната форма на думата използвана за страдания). 

Можете да отбележите също как отварянето на петия и шестия печат (6:9-
17) повдига двата ключови въпроса в книгата. При петия печат 
християните мъченици викат: „Колко още всевластни Господи…докато 
въздадеш на земните жители за кръвта ни”? Отговорът е от две части: (1) 
Те трябва да „почакат още малко” понеже ще има още много мъченици и 
(2) все пак съдът е абсолютно сигурен както показва шестия печат.  

При шестия печат когато съдът идва осъдените викат: „Кой може да 
устои?” Отговорът е даден в ст. 7: тези, които Бог е подпечатал, които „са 
опрали дрехите си и са ги избелили с кръвта ан Агнето.” 

Литературният контекст 

За да разберем което и да е от специфичните видения в Откровение 
особено важно е не само да държим сметка за фона и значението на 
образите (въпросът за съдържанието), но също така и да се запитаме как 
това конкретно видение функционира в книгата като цяло. В това 
отношение Откровение е много подобно на посланията и пророците. 
Последните са сборници от отделни пророчества, не винаги с ясна 
функционална цел и връзка едно с друго. В посланията, както ще си 
спомните, трябва да „мислим по параграфи” понеже всеки параграф се 
явява градивен блок за цялостния аргумент. Така е и с Откровение. 
Книгата е творческо структурирано цяло и всяко видение е интегрална 
част от това цяло. 

Тъй като Откровение е единствената по своя род книга в Новия Завет ще се 
опитаме да ви преведем по целия път през нея вместо просто да 
предложим един два модела. Разбира се, трябва да отбележим, че 
основната структура е ясна и не е предмет на спор. Трудностите се 
появяват по отношение на това как да тълкуваме тази структура. 

Книгата се развива като една велика драма, в която по-ранните сцени 
поставят основата и разкриват характерите, а по-късните се нуждаят от 
всички по-ранни сцени, за да бъдем в състояние да следваме сюжета.  

Глави 1-3 поставят сцената и ни представят по-голямата част от главните 
„герои”. 



Първо, имаме самият Йоан (1:1-11), който е разказвачът. Той е заточен 
заради вярата си в Христос и получава пророческо видение, в което вижда, 
че настоящото гонение е само предвестник на това, което предстои.  

Второ, Христос (1:12-20), Когото Йоан описва с величествени образи 
почерпани основно от Данаил както Господ на историята и Господ на 
църквата. Бог не е изгубил контрол независимо от настоящото преследване 
понеже единствено Христос държи ключовете на смъртта и на ада.  

Трето, църквата (2:1-3:22). В писма до седем реални, но също така и 
представителни, църкви Йоан насърчава и предупреждава църквата. 
Преследването вече е реалност, за църквата е обещано то дори да се усили. 
Но има множество вътрешни неуредици, които също заплашват нейното 
добруване. На тези, които побеждават са дадени обещание за вечна слава.  

Глави 4-5 също помагат да се постави сцената. Със спиращо дъха видение 
представящо хваление и поклонение, на църквата е казано, че Бог царува в 
суверенно  величие (гл. 4). На вярващите, които може би се чудят дали Бог 
наистина е там действащ за тяхна полза, Йоан напомня, че Божият „лъв” е 
„агне,” Което само е изкупило човечеството чрез страдание (гл. 5).  

Глави 6-7 започват да разказват същинската драма. На три пъти виденията 
в книгата са представени във внимателно структуриран ред от седем (гл. 6-
7, 8-11, 15-16). Във всеки от тези случаи първите четири вървят заедно 
формирайки една картина. В гл. 6-7 и 8-11 следващите също вървят заедно, 
за да представят две страни на една друга реалност. След това те са 
изтълкувани чрез вмъкването на две видения преди да бъде открито 
последното. В гл. 15-16 последните три са групирани заедно без 
интерлюдия. Вижте как това действа в гл. 6-7 

1. Бял конник = завоевание 

2. Червен конник = война 
3. Черен конник = глад 

4. Блед конник = смърт 
5. Въпросът на мъчениците: „Колко още?” 

6. Земетресението (Божия съд): „Кой може да устои?” 
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б. Огромно множество 

7. Божият гняв: седемте тръби в гл. 8-11. 



Гл. 8-11 откриват съдържанието на Божия съд. Първите четири тръби 
показват, че част от съда ще включва големи природни бедствия. Тръби 
пет и шест показват, че той също така ще дойде чрез варварските орди и 
голяма война. След интерлюдията, която показва как Бог прославя Своите 
„свидетели” дори след като те умрат, седмата тръба свири свършека: 
„Земното царство стана царство на нашия Господ и на Неговият 
Христос”. 

По този начин ние сме преведени през страданието на църквата и Божия 
съд върху враговете на църквата при окончателният триумф на Бога.  

Но виденията не са завършили. В глави 8-11 ни е дадена по-голямата 
картина докато глави 12-22 представят детайли от тези съд и триумф. 
Случващото се прилича донякъде на разглеждане на творбите на 
Микеланджело в Сикстинската капела. Отначало човек е поразен от 
преклонение при вида на цялата църква. Едва след това той може да 
разгледа отделните части и да види величието струящо от всеки детайл.  

Гл. 12 е богословският ключ към книгата. В две видения ни е разказано за 
опита на сатана да унищожи Христос и за собственото му поражение. Така, 
във вече представената новозаветна рамка на вече/не още сатана е показан 
като победен враг (вече), чието окончателно поражение все още предстои. 
Затова има радост понеже „дойде спасение” и все пак има оплакване на 
църквата понеже сатана знае, че времето, което му остава е кратко и си 
отмъщава на Божиите хора. 

Гл. 13-14 показват как за църквата от времето на Йоан това отмъщение 
приема формата на Римската империя с нейните императори, които 
изискват религиозно поклонение. Но империята и императорите са 
обречени (гл. 15-16). Книгата завършва както една „история за два града” 
(гл. 17-22). Земният град (Рим) е осъден заради своето участие в 
преследването на Божият народ. Той е последван от Божия град, в който 
Божиите хора живеят вечно. 

В тази цялостна структура някои от виденията представят значителни 
трудности както за значението на тяхното съдържание така и за функцията 
им в цялостния контекст. За тези трудности вие често ще трябва да се 
консултирате с някой от по-добрите коментари. 

Херменевтичните въпроси 

Херменевтичите трудности свързани с Откровение са много подобни на 
тези от пророческите книги разгледани в глава 10. Подобно на останалите 
жанрове Божието слово към нас трябва да бъде открито преди всичко в 



неговото Слово към първите читатели. Но за разлика от останалите 
жанрове пророците и Откровение често говорят за неща, които за първите 
читатели предстоят да се случат. Често това, което „предстои” има една 
временна непосредственост за нас, които от своята историческа гледна 
точка вече са се случили. Така Юда вече е отишъл в плен и е бил 
възстановен точно както пророкува Еремия и Римската империя е изпитала 
частичен съд чрез варварските орди, точно както вижда Йоан. За подобни 
реалности херменевтичните проблеми не са особено големи. Ние все още 
можем да чуваме като Божие Слово причините за този съд. Точно както 
имаме основания да смятаме, че Бог винаги ще съди тези, „които 
продават бедняка за чифт обуща” ние с право можем да заключим, че 
Божия гняв ще се излее върху страните, които преследват християните 
точно както е станало с Рим. 

Освен това ние все още можем да чуем като Божие Слово – всъщност 
трябва да го чуем по този начин – че ученичеството води до кръста, че Бог 
не ни е обещал свобода от страдания и смърт, а триумф чрез тях. 

По този начин Откровение представлява Божие слово за насърчение и 
утеха на християните, които страдат без значение дали в червен Китай, 
Камбоджа, Уганда или на някое друго място. Бог е в контрол. Той е видял 
съдът на Неговия Син и последният ще бъде приет. 

Всичко това е едно слово, което трябва да бъде чувано отново и отново в 
църквата – на всяко място и по всяко време. Да пропуснем това слово  

означава изобщо да не разберем книгата. 

Но нашите херменевтични трудности не лежат в чуването на това слово, 
словото на предупреждение и утеха, което е идеята на книгата. Нашите 
трудности са свързани с друг феномен на пророчеството – по-точно с това, 
че „темпоралното” пророческо слово често е тясно свързано с 
окончателните есхатологични реалности. Това е особено вярно за 
Откровение. Падането на Рим в гл. 18 изглежда като първата глава на 
свършека и много от картините на „темпоралните” присъди са свързани с 
думи или идеи, които също така включват и окончателния край като част 
от картината. Изглежда няма начин да отречем това. Въпросът е какво да 
правим с него? Ние вече сме говорили по този въпрос в глава 10. Тук ние 
просто споделяме някои мисли. 

1. Трябва да разберем, че картините на бъдещето са именно това – картини. 
Картините изразяват една реалност, но самите те не трябва да бъдат 
бъркани със самата реалност нито пък детайлите от всяка картина 
задължително трябва да се „изпълнят” по някакъв специфичен начин. 
Например когато първите четири тръби прогласяват природни бедствия 



като част от Божия съд не трябва задължително да очакваме едно буквално 
изпълнение на тези картини. 

2. Някои от картините, които имат за цел да предават най-вече 
сигурността на Божия съд не трябва да бъдат тълкувани като означаващи 
„скорошност” или поне „скорошност” в една ограничена перспектива. По 
този начин когато сатана е победен при Христовите смърт и възкресение и 
е „хвърлен на земята”, за да донесе хаос върху църквата той знае, че 
времето му е „кратко”. Но „кратко” не означава задължително „много 
скоро”, а нещо подобно на „ограничено”. Наистина ще дойде ден когато 
той ще бъде „вързан” завинаги, но никой не знае този ден и час. 

3. Картините, в които „темпоралното” е тясно свързано с 
„есхатологичното” не трябва да бъдат виждани като едновременни – дори 
ако първоначалните читатели са ги разбирали по този начин. 
„Есхатологичната” дименсия на съда и на спасението трябва да ни 
предупреди за възможността на една „не още” дименсия за много от 
картините. От друга страна изглежда не съществуват определени правила 
за това как да очакваме или да разбираме тези все още бъдещи елементи. 
Трябва да внимаваме да не прекарваме прекалено много време 
спекулирайки с това как нашите собствени съвременни събития могат да 
паснат в картините на Откровение. Книгата няма за цел да пророкува за 
съществуването например на червения Китай нито да ни даде буквалните 
детайли за свършека на историята. 

4. Макар вероятно да има много случаи където има втора, предстояща да 
се изпълни, дименсия в картините, на нас не ни е даден ключ, с който да 
разберем това. В това отношение самият Нов Завет показва известна 
неяснота. Образът на антихриста например е особено труден. В писанията 
на Павел (2 Солунци 2:3-4) той е конкретна фигура. В Откровение 13-14 
той се появява под формата на римския император. И в двата случая 
неговата поява изглежда е есхатологична. Но в 1 Йоан всичко това е 
реинтерпретирано по един обобщен начин, така че да се отнася до т. нар. 
гностици, които са нападали църквата. Как тогава ние трябва да разбираме 
този образ по отношение на нашето собствено бъдеще? 

Исторически църквата е виждала (в определен смисъл вярно) едно 
множество от земни управници като израз на антихриста. Хитлер със 
сигурност отговаря на картината, както и Иди Амин за едно поколение 
угандци. В този смисъл продължават да идвам множество антихристи (1 
Йоан 2:18). Но какво да кажем за една конкретна световна фигура, която 
ще придружава последните събития? Казва ли ни Откровение 13-14 че това 
ще бъде така? Нашият собствен отговор е, не задължително. Ние обаче сме 



отворени и за тази възможност. Самата неяснота на новозаветните текстове 
ни кара да бъдем предпазливи и да не говорим с догматична сигурност.  

5. Картините, които имат за цел да бъдат изцяло есхатологични трябва да 
бъдат приемани като такива. Картините от 11:15-19 и 19-22:21 са изцяло 
есхатологични. Ние трябва да ги приемем като Божие слово, което все още 
предстои да се изпълни. Но дори те са картини. Те ще се изпълнят на 
Божието време по Божия начин – и без съмнение ще се изпълнят безкрайно 
по-величествено дори от тези велики картини. Точно както началото на 
Писанието говори за Бога и творението така и заключителните думи 
говорят за Бога и свършека. Ако за нас има неяснота относно това как 

детайлите ще се сбъднат няма съмнение относно това, че Бог ще ги 
изпълни – на Своето време и по Своя начин. Тази сигурност може да 
помогне на нас както е помагала и на първите читатели и да ни насърчи.  

Докато Той дойде ние вече живеем бъдещето чрез слушането и 
покорството на Неговото Слово. Но идва ден когато книги като тази няма 
повече да са необходими. „Никой няма вече да учи ближния си…понеже 
всички ще Ме познават” (Еремия 31:34). И заедно с Йоан и с Духът на 
невястата ние казваме: „Амин, Ела Господи Исусе.” 

 

 


