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Да станеш Йоанов

 Вече единадесета поредна година, в първия ден на месец ав-
густ, близо двеста човека от цяла Бъглария оставят ежедневните 
си грижи, суетата, работата и дори почивката си и комфорта, за да 
тръгнат пеш, придружавани и подкрепяни от няколко свещенослу-
жителя, към Рислкия манастир, привлечени от огромната благодат 
на най-големия български светия – Св. Йоан Рилски Чудотворец. А 
някои от тях дори се осмеляват да тръгнат цели две седмици по-ра-
но от Велико Търново, за да извървят целия път на пренасяне на мо-
щите на светеца от старата столица Търново до Рилския манастир.
 Минават през планини, изкачват и слизат от върхове, на мес-
та се налага да преминават през блата, реки и потоци. Срещат се 
с кучета, коне и диви животни. Понякога небето се намръщва над 
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главите им и студът ги сковава, понякога слънцето силно напича 
и ги изгаря. Понякога телата им силно се изтощават и краката им 
трудно вървят. Понякога демонските нападения ги изкушават.
 Но те никога не се отказват. Честичко си пеят тропара на све-
теца и по няколко пъти на ден съборно изчитат части от акатиста 
му. За първи път успяват да извършат литургия високо в планината, 
на поляната до едно от Седемте Рилски езера.
 И винаги усещат топлата подкрепа на Рилския Чудотворец, 
който не се забавя с помощта си в най-тежките им мигове. По не-
говите свети молитви Бог насочва стъпките им, разпръсква дъж-
доносните облаци, мъглата и студения вятър, осигурява им сенник 
от облачета в най-тежкия им ден към Рилския манастир, когато са 
на билото и нямат дръвче, под което да се скрият, праща им добри 
хора, които ги подкрепят с топъл чай дори горе в планината. Хората 
им се радват и винаги в селата, през които минават, че дори и пред 
хижа „Рилски езера“ ги чака вкусен топъл боб за вечеря. А по гор-
ските пътеки намират много свежи горски плодове, вкусни гъби и 
ароматни билки.
 А когато идва и най-дългоочакваният момент – влизането 
в Рилския манастир, вратите на храма ги чакат широко отворени 
и монасите с радост ги посрещат. Тогава сърцата им се разтапят, а 
очите им плуват в сълзи, докато се покланят пред мощите на Рил-
ския Чудоворец. Общият им глас дълго време оглася храма, пеейки 
тропара на светеца:

 „Покаяния основание, прописание умиления, образ утешения, 
духовнаго совершения равноангельное житие твое бысть, препо-
добне. В молитвах убо и в пощениих и в слезах пребывавый, отче 

Иоанне, моли Христа Бога о душах наших.“

 На другия ден, Преображение Христово, повечето от тях за-
едно празнуват големия Господски празник, предстоейки в радостта 
на тържествената литургия и причастявайки се с Тялото и Кръвта 
Христова. И след вкусната рибена чорба, с която ги нагостява до-
брият игумен, потеглят към крайната спирка на това духовно пъту-
ване – Гробът на Св. Йоан Рилски.
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 И когато след като се покланят на гроба на светеца и изчитат 
акатиста му, трябва да се разделят, чуват заключителните думи на 
отец Ангел, който им казва, че те вече са Йоанови. А щом са Йоано-
ви, то значи са Христови.
 И тогава всичко придобива смисъл. Тогава забравят за умо-
рата, болката и дискомфорта. Сърцата им се пълнят с топлина и ра-
дост, а очите им се насълзяват. Защото те вече, макар и мъничко, са 
усетили неописумата благодат на Рилския Чудотворец и никак не 
им се иска да се разделят с нея. Ще се молят на Бога тя да грее още 
дълго в сърцата им, за да може винаги да чувстват топлата прегръд-
ка на свети Йоан. И ако може, да се върнат пак там, във Великата 
Рилска пустиня – догодина, по същото време…

Автор: д-р Пенка Христова
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Отшелникът свети Йоан Рилски

 След като напуснал своето родно село, младежът постъпил 
в един от близките мана стири – вероятно в западналия днес мана-
стир „Св. Димитрий“, разположен недалеч от село Скрино, под са-
мия връх Руен. Постъп ването в манастира разкривало за селския 
младеж възможност да получи по-голямо об разование. Втората по-
ловина на IX в., особе но след въвеждането на славянската писме-
ност в българските земи, превърнала немногобройните обители в 
истински книжовни и просветни средища и школи. Тук можело да 
се научи четмо и писмо, тук можели да се придобият знания, свър-
зани не само с вяра та и богослуженето, но и за света и хората.
 Колко време прекарал младежът от Скрино в споменатата 
обител, не може да се уста нови с положителност. По неизвестни нам 
при чини той напуснал манастира и се запътил за места, отдалечени 
от неговото родно село. Знаем само това, че сега той се уединил в една 
от близките планини или според думи те на един от неговите живо-
тописци – в ед на „висока и пуста планина“. Може да се предполага, 
че това ще да е било някое от планинските възвишения, които се из-

Продължение от бр. 7
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дигат край река Струма и кои-
то по онова време били покри-
ти с гъсти девствени гори. Но 
и тук животът му не протекъл 
спокойно. Кол кото и беден да 
бил, колкото и скромно да било 
жилището, което си построил, 
отшелни кът не бил пощаден от 
разбойници, върлува щи из тази 
покрайнина. Животописецът 
раз казва, че те го „нападнали 
нощем, набили го жестоко и го 
изгонили оттам“. Краткото све-
дение на животописеца заслу-
жава внимание, защото загатва 
за някои малко известни стра ни 
в живота на тогавашните бълга-
ри.

Случката се отнася по всяка ве-
роятност към края на IX в., т. е. 
първите години от управление-
то на княз Симеон. Ние позна-
ваме тази епоха като време на 
политическа мощ на държавата 
и разцвет на българската кул-
тура. Упоменанието на житие-
писеца ни раз крива обратната 
страна на медала. В страна та 
върлувало разбойничество, а 
това показва, че покрай богат-
ството и разкоша на столица та 
– из българските земи се шире-
ли и бедност, и недоволство.

Този случай представлява инте-

рес и от друга гледна точка. Све-
щеничеството и мона шеството 
се радвали на подкрепата и 
покро вителството на царя и 
болярството. А ето в далеч-
ните югозападни краища на 
българска та държава разбой-
ници нападнали и подложили 
на мъчение един инок – отшел-
ник. Били ли те привърженици 
на старата, отхвър лена езическа 
вяра или пък просто били люде, 
които с безразличие се отнася-
ли към християнството? Трудно 
е да се даде задоволи телен отго-
вор на този въпрос. Несъмнено 
е обаче едно: новата вяра все 
още не била пус нала дълбоки 
корени всред някои слоеве от 
народа и нейните проповедни-
ци не се радва ли на всеобща по-
чит.

След нападението отшелни-
кът се прину дил да дири дру-
гаде убежище. Може да се 
предполага, че за известно вре-
ме той се прию тил някъде по 
течението на река Струма, по 
някои от закътаните места и 
пустоши. Кога то обаче бил про-
куден оттам, отшелникът се от-
правил към горното течение на 
реката, где то намерил времен-
но покой. След като пре карал в 
тази покрайнина известно вре-
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ме, младият отшелник напус-
нал и нея, може би пак гонен и 
преследван от злосторници и 
разбой ници.

Сега той се запътил към Рила. 
Тогава планината се издига-
ла много по-непристъпна и 
по-страховита, отколкото я по-
знаваме днес. През онези вре-
мена тя била истинска „рилска 
пустиня“, както я нарече на-
родният поет Иван Вазов. Тук 
и там, край потоци и реки се 
промъквали трудно проходими 
пътеки. Те пресичали вековни 
гори, всред които блуж даели 
диви зверове. Въображението 
на сред новековния човек ги из-
пълвало с видения и призраци. 
Пастири, ловци и разбойници 
били почти единствените, кои-
то дръзвали да нав лизат в пла-
нинските дебри.

След като проникнал в рилски-
те гори, отшелникът се наста-
нил в хралупата на голя мо дър-
во. Неизвестният съставител на 
„народното житие“ разказва, 
че отшелникът пре карвал там, 
без да види човешко лице, са-
мо с диви зверове, като се пре-
хранвал с различни треви. До-
колкото може да се раз бере от 
сведенията на животописците, 

отшелникът се поселил първо-
начално в южните склонове на 
голямата планина. След като 
прекарал на това място, по ду-
мите на пат риарх Евтимий, два-
десет години, Иван Рил ски се 
преселил в глъбините на пла-
нината близо до долината, гдето 
по-късно била из градена осно-
ваната от него голяма обител. 
Тук той наскоро бил открит от 
планинските пастири.

Народът бързо разнесъл нашир 
и надлъж славата на отшелни-
ка, който пребивавал в недрата 
на планината, посрещал кротко 
па стирите, наставлявал ги, ле-
кувал техните не дъзи и болки. 
Според сведенията на житие-
писците слухът за Иван Рилски 
достигнал чак до българската 
столица Преслав, гдето вече уп-
равлявал Симеоновият син и 
прием ник Петър. Оженен за ви-
зантийската принцеса, внучка 
на император Роман I Лакапин, 
Петър – както често се изтъква 
– се нами рал под силно визан-
тийско влияние и бил в най-до-
бри отношения с империята. В 
рели гиозно отношение той под-
държал връзки с Цариградска-
та патриаршия, гдето за дваде-
сетина години, между 933 и 956 
година, стоял начело неговият 
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сродник по жена, Романовият 
син Теофилакт. Знае се освен 
това, че бил в преписка с про-
чутия на времето византийски 
отшелник Павел Латърски, ко-
муто отправял „благосклонни и 
дори смирени писма“.

Тази религиозност обаче, която 
съответствувала на госнодству-
ващия през онази епо ха дух, 
не означавала отказ от народ-
ността. Когато царят узнал за 
българския отшелник в Рила 
планина, той по думите на жи-
тиеписците, незабавно пожелал 
да се срещне с него. Патриарх 
Евтимий обстойно е разказал 
за усилията на владетеля да се 
срещне с Иван Рилски, като е 
преплел към преданията, кои то 
достигнали до него, някои явно 
измислени подробности.

Въпреки желанието и настоява-
нията на владетеля, който прис-
тигнал сам чак в Ри ла, срещата 
не се състояла. Под благовиден 
предлог отшелникът отказал да 
се срещне с цар Петър. Патри-
арх Евтимий ни предава съдър-
жанието на писма, разменени 
между владетеля и отшелника, 
очевидно измислени, обаче все 
пак твърде показателни за духа 

на времето и за господствува-
щите тогава схващания. В от-
говор на царското послание пу-
стинникът съобщил, че срещата 
между два мата не била възмож-
на, тъй като тя не би ла „полез-
на“ за него. От изпратените да-
рове той приел само плодовете: 
„Приемаме прочее постниче-
ската храна, а твоето злато – 
зад ръж си го ти самият. Защото 
голяма е вре дата от такива неща 
за иноците“. Напротив, той по-
съветвал цар Петър за това, как 
да употреби златото: „То трябва 
да бъде израз ходвано в оръжие 
и войска, а още повече за убоги-
те и за бедните, за голите и без-
домните, а не за свое удоволст-
вие“.
Несъмнено чрез тези съвети па-
триарх Ев тимий напътствувал 
не другиго, а самия цар Иван 
Шишман, през чието време 
писал тези редове, като го под-
тиквал да засили от браната на 
страната пред надвисналата 
тур ска заплаха. Думите на жи-
тиеписеца обаче подхождали 
напълно и за времето на цар 
Петър: оставената от неговия 
баща цар Си меон голяма и мощ-
на българска държава трябвало 
да бъде защищавана и укрепва-
на. Втората част на посланието 
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на Иван Рилски съдържа реди-
ца съвети към владетеля, чрез 
които отшелникът предпазли-
во, но твърде настойчиво на-
бляга върху необходимостта да 
бъдат изправени злините в жи-
вота. Почти зад всеки съвет се 
крие посочване за някакво зло 
в тогавашния живот на българ-
ския народ, така щото отшелни-
ческото писание се превръща 
всъщност в остра критика сре-
щу господствуващите порядки 
в държавата. „Не уповавай се 
на неправдата и не пожелавай 
грабителство – обръща се Иван 
Рилски към владетеля. – Бъди 
кротък, тих и благопристъпен 
към всички, обръщай очи към 
всички твои околни. Маслото 
на твоята милост нека се про-
лива над всички… Нека бедни-
те да из лизат радостни от твоя 
палат. Нека твоята багреница да 
сияе със светлостта на добро-
детелите.“

Както древните египтяни раз-
насяли пред пируващите пър-
венци мумия, за да им при-
помнят, че са „смъртни“ и така 
да ги пред пазят от високомерие 
и самозабравяне, така и отшел-
никът съветва българския вла-
детел: „Споменът за смъртта да 

посещава винаги твоя ум“. А за 
средновековните люде смърт та 
била онази велика сила, която 
осъществя вала жадуваното ра-
венство в живота: тя покосява 
безпощадно всички, богати и 
бедни, потиснати и потисници.
Приблизително към това време, 
сиреч към последните години 
от царуването на Симеон, около 
отшелника се събирали някои 
местни жители, които желаели 
да пребивават с не го и да под-
ражават на неговия живот. Така 
на мястото на днешната стара 
постница на скоро възникна-
ло иноческо общежитие, чия то 
глава бил Иван Рилски. Според 
едно пре дание тук се събрали 
няколко десетки души, което 
показва, че бъдещият Рилски 
мана стир още в началото на 
своето съществуване имал зна-
чително братство.
Много малко знаем обаче за ис-
торията на манастира през оне-
зи най-далечни времена. През 
941 г., следователно десетина 
години след възникването на 
обителта, нейният ос новател 
– който вече бил достигнал 
преклон на възраст – решил да 
се оттегли и да за живее в пъл-
но усамотение. Ръководенето 
на манастирското братство, 
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вече твърде нарас нало на брой, 
очевидно не било по силите на 
човека, който прекарал по-го-
лямата част от живота си в са-
мота из гори и планини. Пре-
ди да напусне своите ученици 
и следовници, Иван Рилски им 
оставил – както това било оби-
чайно за повечето от обителите 
през ранното средновековие – 
свой „завет“, ще рече, правила 
за живот и управление.
Ако и да е запазен единствено 
в твърде късни преписи, този 
„завет“ трябва да се смя та ав-
тентичен. Той ни разказва из-
вънредно важни подробности 
от живота и разбиранията на 
отшелника, както и някои чер-
ти в живо та на младата иноче-
ска обител. След като разказва 
накратко за първите времена на 
отшелничеството си в Рилска-
та пустиня, осно вателят на ма-
настира се обръща към своите 
ученици с наставления и съве-
ти в духа на иноческия живот. 
Като най-голяма доброде тел 
той сочи отсъствието на среб-
ролюбие всред монасите и за-
това съветва учениците си: „А 
най-много се пазете от сребро-
любивата змия, защото среб-
ролюбието е корен на всички 
злини“.

Друго негово наставление засяга 
отноше нията между светската 
и духовната власт. Това напът-
ствие ни разкрива причините 
за поведението на отшелника 
спрямо самия цар Петър при 
опита за среща между двамата. 
„Нито пък търсете да бъдете 
познати и обичани от земните 
царе и князе, нито се надя вайте 
на тях“. В цялата наша среднове-
ковна книжнина това е несъм-
нено най-ясно изра зеното сви-
детелство за противопоставяне 
на духовната спрямо светската 
власт. Кои са причините за този 
разрив по времето на цар Пе-
тър? Дали те не се крият в твър-
де визан тийската политика на 
владетеля и неговите прибли-
жени от една страна и тежнени-
ята на един отшелник, излязъл 
от самите недра на народа, от 
друга? Ако тези предположения 
са верни, пристигането на цар 
Петър в Рила пла нина и стре-
межът му да се срещне с Иван 
Рилски трябва да се тълкуват 
като опит за изглаждане на по-
явилото се раздвоение меж ду 
политическата власт и предста-
вителите на народното духо-
венство у нас. Но желанието на 
цар Петър може да се тълкува и 
като поя вило се поради искрена 
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религиозност. Свиде телствата 
на нашите писмени извори за 
съжаление са твърде оскъдни, 
за да се даде от говор на тези ва-
жни въпроси.
По-малко от век бил изми-
нал от времето на официално-
то покръстване на страната и 
всред българския народ все още 
били живи множество остатъ-
ци от отреченото езичество. 
Ето защо Иван Рилски отправя 
към свои те последователи съ-
вета: „Новопросветените люде 
от еднокръвния свой народ 
утвържда вайте във вярата и ги 
наставлявайте да изоставят не-
пристойните езически обичаи и 
злите нрави, които дори и след 
приемането на светата вяра 
поддържат. Но това те вършат 
поради простота и заради това 
се нуждаят от вразумение“.
Ако и да е написан с удивител-
на просто та, Заветът на Иван 
Рилски издава начете ност и пи-
сателско умение. Изложението 
е стройно и ясно. Авторът му 
познава някои от най-видните 
древнохристиянски писатели и 
привежда извадки от техните 
писания. За отбелязване е също 
обстоятелството, че той държи 
особено много за просветата – 
към своите ученици отправя 

наставление да заля гат непрес-
танно, ден и нощ, за своята ду-
хов- на просвета.
Всичко това дава основание да 
се приеме, че самият основа-
тел на Рилския манастир е бил 
широко начетен и притежавал 
добро пи сателско перо. Ново-
основаният манастир още в на-
чалото на своето съществуване 
се превър нал в оживено про-
светно и книжовно среди ще. 
Днес обаче за съжаление можем 
да ка жем твърде малко за кни-
жовния живот в манастира по 
ония времена. От съставените 
или преписани тук книжовни 
творби до днес не е достигнало 
нищо друго освен Заветът на 
Иван Рилски. Най-старинният 
книжовен па метник от мана-
стира са разкъсаните листи с 
глаголическо писмо от края на 
X или нача лото на XI век, наме-
рени в манастира и съ държащи 
откъси от „Паренезиса“ (сиреч 
„На ставленията“) на църков-
ния писател сириеца Ефрем 
(около 306–378 г.), един от ста-
рохристиянските автори, които 
отшелникът е привел в своя За-
вет. Прочее, когато на 18 август 
946 г. основателят на манастира 
починал, обителта била не само 
здраво утвърде на, но и пред-
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ставлявала едно от огнищата 
на тогавашната българска кни-
жнина.
Иван Рилски е първият и 
най-изявен представител на от-
шелничеството у нас. Това яв-
ление в тогавашното българско 
общество – своеобразен израз 
на явно недоволство – би ло по-
родено както от острите соци-
ални про тиворечия, очертали 
се с особена яркост през X век, 
така и от упадъка на българ-
ското духовенство. Може би 
покварата, която тол кова бър-
зо намерила място всред него, 
е най-добре обрисувана от рев-
нителя на чистотата на вярата 
Христова презвитер Козма. И 
ся каш за да реагира на цялата 
нерадостна действителност, да 
изрази своя мълчалив про тест 
срещу нея, Иван Рилски е по-
търсил при стан в безмълвното 
уединение на отшелни ческия 
живот. По този начин той изра-
зил от рицанието към същест-
вуващия социален ред. Но не-
говото отшелничество е било 
бягство от живота – то не могло 
да бъде идеал за едно обезвере-
но общество. Рилският пустин-
ник с праведния си живот още 
приживе си създал ореола на 
светец и спечелил сърцата на 

населението. Обаче достатъчен 
ли е този пасивен протест, за 
да може да се промени безра-
достната действителност? Той 
отказал да се срещне с българ-
ския цар и по този начин крас-
норечиво показал отношението 
си към властта на земните влас-
телини. Но този акт, колкото и 
знаменателен да е бил, отново 
подчертал неговото съзнателно 
бягство от живота.
Отшелничеството не е бил 
пътят на истин ската бор-
ба срещу съществуващите 
неправ ди. И затова именно 
официалната църква не се по-
колебала да включи в списъка 
на бъл гарските светци Иван 
Рилски, за да превърне името и 
деянията му в свое знаме, за да 
го измъкне от местната извест-
ност и го направи популярен 
в цялата земя българска. Това, 
както се вижда от по-нататъш-
ната ни исто рия, има и своето 
огромно положително зна чение 
– името на Иван Рилски става 
непо клатим стълб на българ-
щината, опора в го дините на 
чуждоземни владичества, свет-
лик от надежди в непрогледен 
мрак.
Може би значимостта на Иван 
Рилски в на шата история при-
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добива своята сила предим но чрез обителта, която той създал и 
направил пазител на книжовността и българщината. Тя преживяла 
годините на византийското вла дичество, станала един от най-круп-
ните ма настири в България през XIII–XIV век. даряван богато от 
българските царе, изпитал ужаса на опостушителното османско за-
воевание. Отново рилската обител възкръснала от пепелищата под 
грижливите ръце на ро долюбивите българи, за да играе огромна 
роля по време на османското владичество и като най-големия наш 
книжовен център, и като огнище на просвета, и като ревностен па-
зител на българщината.

Автор: Иван Дуйчев
Страници от миналото. Очерци. София, 1983, с. 185-204.
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Свети Йоан Златоуст
30 беседа върху книга Битие

 „По цялата земя имаше един език и 
един говор“ .1

 1. Ето достигнахме до края на светата Четиридесетница 
и завършихме мореплаването на поста, и пристигнахме в 
пристанището с помощта на Божествената благодат. Но нека поради 
това да не бъдем небрежни, а по-скоро да покажем по тази причина 
много по-голямо усърдие и бдителност. Понеже и кормчиите 
(οἱ κυβερνῆται), преминали с опънати платна  хиляди морета, 
именно когато с товар, изведен отгоре , възнамеряват да навлязат 
в пристанището, тогава най-вече проявяват особено усърдие и 
грижа, за да не би, ако корабът се разбие в някой подводен връх 
или скала, да стане така, че предприетият от тях труд да се окаже 
напразен. Така и бегачите (οἱ δρομεῖς ποιοῦσιν), когато наближат 

2
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края на състезателната отсечка, именно тогава показват най-силен 
бяг, така че да достигнат края и да бъдат удостоени с наградата. И 
атлетите (ἀθληταί), дори след хиляди борби и победи, когато отново 
се борят за венеца, пак показват голямо усилие, за да си тръгнат, 
получили венеца. Така както при кормчиите, бегачите и атлетите 
всеки от тях полага най-голямо усилие и бодрост именно тогава, 
когато се приближава до края, по същия начин и нам подобава, след 
като достигнахме до тази велика седмица с помощта на Божията 
благодат, да усилим именно сега подвига на поста (τῆς νηστείας τὸν 
δρόμον ἐπιτεῖναι ), и да извършваме по-усърдни молитви, и да дадем 
свидетелство за пълно и точно  изповядване на прегрешенията 
(πολλὴν καὶ ἀκριβῆ τὴν ἐξομολόγησιν τῶν ἡμαρτημένων ἐπιδείξασθαι), 
а също и труд за добри дела, изобилно милосърдие, благоразумие 
(ἐπιείκεια) , кротост и всяка друга добродетел, така че, като достигнем 
чрез тези добри постижения (μετὰ τούτων τῶν κατορθωμάτων)  до 
Господния ден , да вкусим от щедростта на Владиката (τῆς παρὰ τοῦ 
Δεσπότου φιλοτιμίας) .
А ние наричаме тази седмица велика, не понеже има по-голяма 
дължина на часовете (οὐκ ἐπειδὴ πλέον ἔχει τὸ μῆκος τῶν ὡρῶν) – 
защото има други седмици, имащи много по-големи часове (καὶ 
γάρ εἰσιν ἕτεραι πολλῷ μείζους ὥρας ἔχουσαι)  – но и нито защото 
има повече дни, понеже числото е едно и също и за тази седмица, 
и за всички други. И така – защо все пак я наричаме Велика? 
Защото съществуващите за нас в нея блага са велики и неизречими. 
Защото в нея бе прекратена вековната война, смъртта бе потушена, 
проклятието бе разрушено, тиранията на дявола бе съкрушена, 
принадлежностите му бяха разграбени, осъществи се помирение 
(καταλλαγή) между Бога и човеците, небето стана достъпно, човеците 
се смесиха с ангелите, разделеното бе съединено, преградата бе 
съборена, ключалката бе премахната, а Богът на мира умиротвори 
небесното и земното. Ето затова наричаме седмицата Велика, понеже 
в нея Владиката ни е дарил такова множество дарования. Затова и 
мнозина усърдстват в поста и будуването, и в свещените всенощни 
бдения, и показват дела на милосърдие, разкривайки чрез делата, 
които извършват, почитта, която имат към седмицата. Защото ако 
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Владиката ни е дарил толкова много блага в нея, как няма и нам да 
подобава да показваме с каквото можем благоговение и почитание?     
Защото и царете чрез делата, които извършват, и те самите показват 
колко са удивени (ὅσον ἔχουσι τὸ θαῦμα) от тези почитани дни, 
като заповядват на всички тези, които уреждат държавните дела 
(ἅπαντας τοὺς τὰ πολιτικὰ οἰκονομοῦντας πράγματα), да излязат в 
почивка (ἐκεχειρίαν ἔχειν) , а също и да бъдат затворени вратите на 
съдилищата, и всеки вид борба и честолюбие да се прогони, така че с 
дълбоко мълчание и спокойствие да бъде възможно да се устремим 
към изправлението (κατόρθωσις) на духа. Но не само това, но те 
показват и друга щедрост: освобождават от оковите пребиваващите 
в тъмница, и подражават според възможното за човека (κατὰ δύναμιν 
ἀνθρωπίνην) на Своя Владика. Защото, както Сам Той, както казва 
Писанието, ни освобождава от тягостния затвор на греховете и ни 
предлага вкусването на безброй блага, по същия начин подобава и 
ние, доколкото можем, да станем подражатели на човеколюбието на 
Владиката. Виждате ли как всеки един от нас във всичко показва 
благоговението и почитта, които имаме към тези дни, които са 
станали за нас извор (προξένους ἡμῖν γεγενημένας)  на толкова 
многобройни блага? Затова ви призовавам, най-вече сега, ако и да 
съм го правил и друг път някога, като отхвърлим всеки житейски 
помисъл, и като имаме окото на разума чисто и бдително, нека 
именно по този начин да пребиваваме тук, и нека никой, влизайки в 
църквата, да не привнася и житейските си грижи, така че, след като 
е приел достойна отплата за трудовете, да се върне по този начин у 
дома. 
Така нека отново да ви предложим обичайната трапеза и да ви  
нагостим с току-що прочетени слова на блажения Моисей, като 
поставим посред вас прочетеното, разкривайки точния смисъл на 
Божественото Писание (δεικνύντες τῆς θείας Γραφῆς τὴν ἀκρίβειαν) 
. Така, като е поставил край на повествованието за Ной, сега е 
започнал родословието, водещо началото си от Сим, като казва: 
„Деца имаше и Сим, баща на всички синове Еверови, по-стар брат 
на Иафета“ . След като е извършил изброяване (τὸν κατάλογον) на 
имената, казва: „На Евера се родиха двама синове: името на единия 
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беше Фалек, защото в негови дни земята бе разделена“ . Гледай как 
с посочване на името на родения син е включено и предзнанието 
за специфичните белези на това, което предстои да се случи не след 
много време (ἐναπέθετο τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι μετ’ οὐ πολὺ σημείου 
τὴν πρόγνωσιν), така че, когато видиш това осъществено на дело, 
вече да не се учудваш, знаейки че името на детето предварително 
го обявява. Така, след като е извършил последователно изброяване 
на родените от тези споменати лица, казва: „По цялата земя имаше 
един език и един говор“ , при което Писанието говори не за земята, 
но за рода човешки , за да ни научи, че цялата човешка природа е 
имала един език. „По цялата земя имаше един език и един говор“. 
„Език един (χεῖλος ἕν)“ нарича разговарянето (λαλιά) , а „говор“ 
(φωνή) нарича отново същото , за да покаже, че всички са имали 
един говор и един език (ὅτι ὁμόφωνοι καὶ ὁμόγλωσσοι πάντες ἦσαν). А 
че именно за разговарянето е казано: „По цялата земя имаше един 
език (χεῖλος)“, чуй как Писанието говори на друго място: „Под устата 
им (ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν) е аспидна отрова“ . Така Писанието може да 
назовава говоренето и чрез думата „устна“. 
2. „Като се дигнаха от изток, те намериха равнище в Сенаарската 
земя и се заселиха там“ . Гледай как човешката природа не приема 
да си стои в своите предели, но устремена винаги към повечето, 
копнее за по-голямото. И именно това е, което най-вече унищожава 
човешкия род – това да не желаеш да знаеш измеренията на своята 
природа, но винаги да жадуваш за повече, и да мечтаеш за това, 
което е отвъд нашето положение. Ето защо и увлеклите се по 
световните неща, когато придобиват голямо богатство и власт, 
забравяйки сякаш своята природа, желаят да се издигнат до такава 
висота, че пропадат чак до самото дъно. И всеки би видял, че това се 
случва всеки ден, и че останалите хора не се вразумяват от това, но 
за кратко усмирени, обхванати от внезапна забрава за всичко това, 
отново тръгват по същия път, водени към същата пропаст. Именно 
това виждаме, че се е случило тук: „Като се дигнаха от изток, те 
намериха равнище в Сенаарската земя и се заселиха там“. Гледай 
как Писанието разкрива пред нас малко по малко нестабилността 
на тяхното решение. Понеже те видели равнина, премествайки се 
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и изоставяйки предишното поселение, се заселили там. След това 
продължава: „И рекоха един другиму: хайде да направим тухли и да 
ги изпечем на огън. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната 
смола – вместо вар. И рекоха: хайде да си съградим град и кула, 
висока до небето; и да си спечелим име, преди  да се пръснем по 
лицето на цялата земя“ . Гледай как неподобаващо са се ползвали от 
общия език, а също обърни внимание и на това, че именно суетното 
решение да се живее по този начин става основание за случилите 
се злини. „Хайде да направим тухли и да ги изпечем на огън. И 
тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола – вместо вар“. 
Забележи с колко голяма увереност решават да замислят строежа, 
без да знаят, че „Ако Господ не съзида къщата, напразно се трудят 
строителите“ . Казва се отново:  „хайде да си съградим град“, но не 
за Бога, а за себе си. Гледай колко голяма е злината ; пазейки жив  
спомена за онова поголовно унищожение (τῆς πανωλεθρίας ἐκείνης), 
се докарват до такова безумие : „Хайде да си съградим град и 
кула, висока до небето“. Божественото Писание желае чрез думата 
„небе“ да ни представи прекомерността на тяхната дързост. „И да 
си спечелим име“. Видя ли корена на злината? – за да се насладим 
на дълга памет, и за да бъдем запомнени завинаги. Такова ще бъде 
нашето дело и постижение, така че никога да не бъдем забравени. И 
това ще направим „преди да се пръснем по лицето на цялата земя“. 
Така че, докато сме заедно, казват тези, да доведем нашето решение 
до осъществяване, за да оставим на следващите поколения безкраен 
спомен за себе си. 
И сега има много, които им подражават, желаейки да бъдат запомнени 
чрез подобни дела – тези, които съзиждат бляскави жилища, бани, 
колонади и алеи. Така ако евентуално попиташ всеки един от тези 
защо се труди и обременява и демонстрира такова разхищаване на 
средства, което за нищо не е необходимо, няма да чуеш нищо друго, 
освен тези думи, че се запазва постоянен спомен за тях, и че се чува, че 
жилището е на този уважаван човек, и че полето е на този уважаван 
човек. Но това не е удостояване с памет, но по-скоро с обвинение. 
Защото такива приказки непосредствено са следвани и от думи за 
хиляди обвинения в противовес (τὰ μυρίων κατηγοριῶν ἄξια ῥήματα) 
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: за ужасния  ненаситник, за грабителя, оголващ вдовици и сираци. 
Затова това не е наслаждаване от това, че има спомен за теб, но е 
подлагане на постоянни обвинения, и е тяхното увековечаване  след 
смъртта, а също е и причина за това езиците на гледащите тези 
неща да се изострят с цел охулване и обвинение на придобилия тези 
неща. Ако пък наистина цениш незаглъхващия спомен за себе си, 
ще ти покажа път, по който ще можеш както да бъдеш запомнен 
за винаги, така и, заедно с доброто име, да придобиеш за себе си 
голямо дръзновение за в бъдеще. И така, как би могъл както да 
бъдеш споменаван всеки ден, така и след преселването от живота 
да получаваш възхвали (τοῖς ἐγκωμίοις βάλλεσθαι) ? Ето как – Ако 
разпределиш тези пари в ръцете на бедните, изоставяйки камъните 
и големите здания, и полетата, и баните. Ето това е безсмъртният 
спомен, това е споменът, произвеждащ (πρόξενος γίνεται) за теб 
хиляди съкровища, това е споменът, който като опразва товара на 
прегрешенията, ти осигурява (προξενεῖ) голямо дръзновение пред 
Владиката. Разсъди за самите думи, които всеки ще говори такъв 
човек, наричайки  го: милостив и човеколюбив, благоразумен, 
добър, раздаващ с голяма щедрост: „Пръсна, раздаде на сиромаси; 
правдата му пребивава вечно“ . Защото такова е паричното богатство 
– разпилявано, повече се задържа, задържано и заключвано вътре, 
унищожава притежателите си. „Пръсна, раздаде на сиромаси“. Но 
чуй и продължението: „Правдата му пребивава вечно“. Пръснал 
е богатството си в един ден, а правдата му устоява до века, и му 
заработва безсмъртен спомен.
3. Видя ли спомена, простиращ се до века? Видя ли спомена 
изпълнен с велики и неизречими блага? Нека се стараем да бъдем 
запомнени чрез такива строежи (διὰ τοιούτων οἰκοδομῶν). Защото 
тези от камъни не само с нищо не могат да ни допринесат, но и на 
висок глас викат като дълготраен монумент (ἀντὶ στήλης διηνεκοῦς). 
И така си отиваме, сами задържайки греха, свързан с тези здания, 
а като ги оставим тук, не се удостояваме дори с някакво хладно 
и безполезно споменаване, но докато ние се подхвърляме на 
обвинения, собствеността (προσηγορία)  се прехвърля незабавно 
към някой друг. Защото тези неща стоят именно така: имуществото 
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преминава от единия към другия, и от него отново към другиго. И 
днес се казва, че жилището е на един, утре на друг, а впоследствие на 
трети. И доброволно измамваме себе си, мислейки, че сме придобили 
власт, без да знаем, че само се наслаждаваме на кратковременното 
използване на тези неща (τῆς χρήσεως ἀπολαύομεν), и щем нещем, ги 
предаваме на други. А че ги предаваме дори и на тези, които не бихме 
искали, засега ще го оставя настрана. Изобщо, ако желаеш да бъдеш 
помнен, и това ти е скъпоценно, слушай как вдовиците са запомнили 
Тавита, и са обкръжили Петър, плачейки и показвайки хитоните и 
одеждите, които е правила Сърна , бидейки още с тях. Виждал ли 
си одушевени строежи, надаващи възгласи и притежаващи такава 
крепкост, че и от смърт към живот да възвръщат? Така, когато те 
обкръжили Петър и проливали горещи сълзи, търсещи прехрана 
и ръководство (τὴν τροφὴν καὶ τὴν χορηγίαν ἐπιζητοῦσαι), Петър, 
като ги отпратил всичките, и като застанал на колене, се помолил, и 
като я възкресил, извикал светиите и вдовиците и им я представил 
жива. Ако искаш да бъдеш запомнен, и ако копнееш за истинската 
слава, подражавай ѝ, и си изработвай такива жилища, без да си 
губиш времето с бездушната материя, но като показваш голяма 
щедрост (φιλοτιμία) към единородните (ὁμογενεῖς) ти човеци. Този е 
похвалният спомен, носещ голяма придобивка. 
Но нека отново да се върнем към разглеждания текст, и да видим 
дързостта на онези тогавашни мъже. Защото, ако бихме желали 
да подходим трезво (εἰ βουλοίμεθα νήφειν), ще ни се даде поучение 
(σωφρονισμὸς γενήσεται) от нещата, които онези са претърпели. 
„Хайде да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим 
име, преди да се пръснем по лицето на цялата земя“. Виждаш как 
по всякакъв начин разкриват гибелността на своето решение: 
„Да си съградим град“; и отново: „да си спечелим име“. Но гледай 
как дори и след такава поголовно унищожение (καὶ μετὰ τοσαύτην 
πανωλετρίαν) пак се залавят с не по-малки злини. А какво ще се 
случи? Как тези да бъдат отдръпнати от безумието? Бог е обещал, че 
повече няма да изпраща потоп, изразявайки своето човеколюбие. 
Но тези нито от наказанията са се поучили, нито са станали по-
добри от благодеянията.
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Затова чуй и следващото, за да научиш величието на неизразимото 
Божие човеколюбие: „Тогава Господ слезе да види града и кулата, 
що градяха синовете човешки“ . Гледай как Писанието говори по 
човешки (ἀντρωπίνως): „Тогава Господ слезе“, но не за да разбираме 
това по човешки , но за да се научим чрез това да не осъждаме 
своите братя просто така, нито да съдим по слух, ако предварително 
не сме получили по-пълна представа. Защото всичко това, което е 
от Бога, именно затова е описано в Писанието, че се случва и затова 
е употребено такова снизхождение  при описанието – за обучаване 
на човешката природа . „Тогава Господ слезе да види града и 
кулата“. Гледай как дори Самият Той им изпраща объркването не от 
самото начало, но едва след като е проявил голямо дълготърпение, 
изчаквайки ги да осъществят и на дело цялото зломислие, и чак 
тогава да отсече начинанието им. За да не би да е възможно някой да 
каже, че те са намислили, но не са осъществили на дело замисленото, 
Той изчаква те да изпълнят своите решения, и тогава да им покаже, 
че като безумци са се заели с това начинание. „Тогава Господ слезе 
да види града и кулата, що градяха синовете човешки“. Забележи 
превъзходството на човеколюбието. Допуснал е те да се трудят и 
измъчат, за да им бъде опитът от случилото се учител. И понеже 
видял, че злината процъфтява, а болестта се разпространява, не 
оставя нещата да стигнат до своя край, но разкривайки своята 
благост, като най-добрият лекар, виждайки как се разраства тяхната 
болест, и че раната е станала неизцелима, извършва бързо отсичане, 
за да унищожи напълно причината за болестта. „И рече Господ: ето, 
един народ са, и всички имат един език“, вместо да каже, че говорят 
един език, „А на, какво са почнали да правят; и няма да се откажат 
от онова, що са намислили да правят“ .
4. Гледай човеколюбието на Владиката. Понеже възнамерява да 
отсече техния порив, най-напред дава обяснение (ἀπολογία) и сякаш 
разкрива големината на техния грях и прекаленото им неразбиране, 
а също и че те са си послужили с общия си език (τῇ συμφωνίᾳ) не 
за необходимото. „Ето един народ са и всички имат един език, 
а на, какво са почнали да правят; и няма да се откажат  от онова, 
що са намислили да правят“. Защото това е обичайно за Него, 
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когато възнамерява да наложи наказание, най-напред да посочва 
големината на прегрешенията, и сякаш да предоставя обяснение, и 
едва тогава да предприема изправителната мярка (διόρθωσις). Така и 
при потопа, когато е възнамерявал да осъществи онази своя страшна 
заплаха, Писанието казва: „И видя Господ (Бог), че развратът на 
човеците по земята е голям, и че всичките им сърдечни мисли и 
помисли бяха зло във всяко време“ . Виждаш как първо е посочил 
прекомерната им злина, и едва тогава казва: „Ще изтребя от лицето 
на земята човеците“ . Така и сега: „Ето един народ са и всички имат 
един език, а на, какво са почнали да правят“. Ако, наслаждавайки 
се на това толкова голямо единство в мисленето и в езика (εἰ 
ὁμονοίας τοσαύτης ἀπολαύοντες καὶ ὁμοφωνίας), са корабокруширали 
(ἐξώκειλαν) в такова безумие, как няма, с напредване на времето, да 
извършат и по-лоши дела? „И няма да се откажат от онова, що са 
намислили да правят“. Нищо не ще може да удържи техния устрем, 
но с усърдие ще извършват всички онези неща, за които са взели 
решение да осъществят на дело, ако не им бъде бързо въздадено за 
нещата, които вече са дръзнали да извършат. Всеки би открил, че 
същото се е случило и с първозданния. Защото и там, когато е щял 
да изгони човека от пребиваването му в градината, казва: „Кой ти 
каза, че си гол“ ? И отново: „Ето, Адам стана като един от нас, да 
познава добро и зло; и сега – да не простре ръка да вземе от дървото 
на живота, та, като вкуси, да заживее вечно. Тогава Господ Бог го 
изпъди от Едемската градина“ . А сега казва: „Ето един народ са и 
всички имат един език, а на, какво са почнали да правят; и няма 
да се откажат от онова, що са намислили да правят; нека слезем и 
смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на другиго“. 
Забележи отново снизхождението (συγκατάβασις)  в словата. „Нека 
слезем“, казва. Какво означават тези думи? Нима, че Владиката се 
нуждае от съдействие, за да осъществи изправителната мярка? Или 
пък, че се нуждае от подкрепа за тяхното разрушаване? Не, да не 
бъде. Но както вече Писанието ни каза: „Господ слезе“, учейки ни 
чрез това, че Той е знаел с точност прекомерността на злината им, 
така и сега казва: „Нека слезем“. Във всеки случай казаното се отнася 
като към равночестни (ὡς πρὸς ὁμοτίμους): „Нека слезем и смесим 
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там езиците им тъй, че един да не разбира езика на другиго“. Както 
неразрушим паметен стълб, казва, им налагам това наказание, за 
да пребъде (συμπαρεκτείνηται) до века, и никакъв период от време 
да не може да причини забрава. Защото, понеже не си послужиха с 
общия език (τῇ ὁμοφωνίᾳ) както подобаваше, желая да ги вразумя 
чрез различието на езика (διὰ τῆς ἑτεροφωνίας). 
Наистина Владиката е „свикнал“ (εἴωθε) да постъпва всеки път 
така. Това е направил и в началото с жената. Тя не си послужи 
както подобава с даруваната й чест, и затова Той я подчини на 
мъжа. По същия начин и с Адам, понеже той не придоби нищо от 
голямото спокойствие и от пребиваването в градината, но чрез 
престъплението направи себе си достоен за наказание, Той го изгони 
от градината и му наложи постоянно наказание, казвайки: „тръни и 
бодили ще ти ражда земята“ . И тези, понеже, като били почетени 
с единство на езика, си послужили за зло с даруваната им чест, Той 
чрез различието на езика поставил край на хода на злината им: „да 
смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на другиго“, 
така че, както единството на езика е породило съжителството им, 
така и разделението на езика да произведе разселването им. Понеже, 
като нямат един и същ език и говор, как биха могли да живеят 
заедно? „И пръсна ги Господ оттам по цялата земя; и те спряха да 
зидат града и кулата“ . Гледай в каква безизходица ги е подхвърлило 
човеколюбието на Владиката. Така дори са се уподобили на лудите. 
Един е нареждал едно, а друг е извършвал друго, и цялото им 
начинание се е оказало безсмислено. Затова „и те спряха да зидат 
града и кулата. Затова му е дадено име Вавилон , понеже там Господ 
смеси езика на цялата земя, и оттам ги пръсна Господ по цялата 
земя“ . Обърни внимание колко големи неща са се случили, така че 
споменът да се запази до века. Най-напред разделението на езиците, 
а преди това и наричането на името – нали името  Фалек, което 
Евер дал на детето си, означава разделение. След това и названието 
на мястото: мястото е било наречено „Смешение“ – става дума 
за Вавилон. После сам Евер останал със същия език, както и по-
преди, за да бъде и това действителен знак за разделението. Виждаш 
ли чрез колко много неща е пожелал да бъде съхранен споменът, 
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и случилото се тогава да не бъде никога предадено на забрава? 
Така поради това събитие всеки баща е бил длъжен да обясни 
причината за различието в езика, и всяко дете е търсело да научи 
от баща си причината за названието на мястото – нали по именно 
по тази причина мястото е било наречено Вавилон, което означава 
смешение, понеже там Господ Бог смесил езиците на цялата земя, 
и оттам ги е разпръснал. Струва ми се, че названието на мястото 
означава две неща: и че е смесил там езиците, и че са претърпели 
разселването от същото място.
5. Чухте, възлюбени, откъде е било поставено началото на 
разселването (ἡ τῆς διασπορᾶς ὑπόθεσις) и на разделението на 
езиците. Нека отбягваме, умолявам ви, да им подражаваме, и да си 
служим подобаващо с предоставените ни от Бога неща, и нека да 
вземаме решения, съобразявайки се с човешката природа, според 
както подобава да решават тези, които са (τυγχάνοντας) смъртни 
човеци. И като имаме предвид тленността на настоящия живот, и че 
времето на нашия живот е кратко, нека чрез извършването на добри 
дела да придобием предварително за себе си велико дръзновение, и 
да показваме през тези дни не само старание в поста, но и щедрост 
в милосърдието и усърдни молитви. Защото трябва молитвата 
винаги да се съединява с поста. А че това е истинно, слушай какво 
говори Христос: „Тоя пък род не излиза, освен чрез молитва и пост“. 
И отново се казва за Апостолите: „Като се молеха и като постеха, 
предаваха себе си на Господа, в когото и бяха повярвали“ . И отново 
Апостолът казва: „Недейте се лишава един от други освен…, за да 
пребъдвате в пост и молитва“ . Виждаш ли как постът се нуждае 
от споменатия съюзник? Защото тогава най-вече, при това с 
трезвеност, се осъществяват молитвите (αἱ προσευχαὶ γίνονται), 
когато разумът е свободен и не е утежняван от нищо, нито е 
притискан от лукавия товар на разпуснатостта. Наистина молитвата 
е велико оръдие (ὅπλον), голяма сигурност, велико съкровище, 
укрепено пристанище, безопасно убежище. Но това е така само ако, 
бидейки трезвени, пристъпваме към Владиката, и ако именно така 
пристъпваме (οὔτω τὴν πρόσοδον ποιώμεθα), отдръпвайки разума 
си от всичко (καὶ πανταχόθεν συνάγοντες ἑαυτῶν τὴν διάνοιαν), без 
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да предоставяме на врага на нашето спасение никаква пролука 
(παρείσδυσις). Защото, понеже нашият враг (inimicus noster) знае, че 
в това време на молитва ние можем, разговаряйки за това, което ни 
поддържа (περὶ τῶν συνεχόντων ἡμᾶς διαλεχθέντες) , и изговаряйки 
греховете си, и показвайки раните си на Лекаря, да получим истинско 
лечение, затова тогава най-вече ни напада и върши всичко, което 
може, и полага всякакви усилия, така че да ни повали и хвърли в 
безгрижност. 
Затова нека бодърстваме, умолявам ви, и като знаем неговите 
замисли (τὰς ἐπιβουλάς), да проявяваме усърдие именно в това 
време, виждайки го сякаш присъстващ и застанал пред очите ни, и 
така да го отблъснем, и да се отърсим от всеки помисъл, смущаващ 
нашия разум, и да се посветим изцяло, и да извършваме правилно 
молитвата си (ἔντευξις), така че не само езикът да звучи, но и разумът 
да съответства на изговаряното. Защото ако езикът произнася 
думите, а пък разумът броди навън, занимавайки се с дома, или 
отвличайки се с мисли за площада, нищо няма да ни ползва, а 
осъждането ще бъде бързо и по-голямо. Все пак ако, пристъпвайки 
към някой човек, показваме толкова голямо усърдие, че често 
дори не виждаме застаналите близо до нас, но съсредоточаваме 
своя разум, и мислим само за този, към когото се приближаваме, 
то, колко повече е нужно това да правим, когато пристъпваме към 
Бога, и да пребиваваме в молитвите си постоянно и неотклонно. 
Затова и Павел казва: „С всяка молитва и просба молете се духом 
във всяко време“  – не само с език и неуморно бодърстване, но и в 
самата си душа – „духом“. Защото, казва Апостолът, моленията ни 
трябва да бъдат духовни, разсъдъкът ни да бъде трезвен, разумът 
ни да бъде насочен към нещата, които изричаме. Молете се за 
това, за което подобава да просите от Бога, за да получите това, за 
което се молите. И за това бодърствайте, бидейки будни, бидейки 
трезвени, събудили разума, без да се прозявате, без да се чешете 
(κνώμενοι), и без да отвеждате разума си тук и там, но със страх и 
трепет осъществявайте своето спасение: „Блажен е оня човек, който 
винаги пребъдва в благоговение“ . 
Велико благо е молитвата. Защото ако, разговаряйки с някой 
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добродетелен човек, се придобива от това не малка полза, то, 
удостоилият се с Бога да разговаря, как няма да вкуси от толкова по-
велики блага? Защото молитвата е разговор (διάλεξις) с Бога. И за да 
научиш, слушай пророка, който говори: „Нека му бъде благоприятна 
моята песен (ἡ διαλογή μου)“  – тоест нека моя разговор (διάλεξις) да 
се яви приятен за Бога. Защото нима Той не е можел да предостави 
просеното, преди да сме го помолили?  Но Той изчаква поради това, 
за да вземе повод от нас, така че справедливо да ни удостои със Своя 
промисъл. Така че и да получим просеното, и да не получим, нека 
пребиваваме в молитва, и нека не само получавайки да благодарим, 
но и без да сме получили. Защото това, че не сме получили, когато 
Бог желае така, е не по-малко от това да сме получили. Защото ние не 
знаем полезното за нас, така както Сам Той знае. Така че и да получим, 
и да не получим, длъжни сме да благодарим. И защо се учудваш, че 
ние не знаем полезното? Павел, който е толкова велик и изряден, 
който е бил удостоен с онези неизречими блага, не е знаел, че проси 
това, което не е полезно. Защото, понеже е виждал себе си обграден от 
толкова страшни и идващи едно след друго изпитания, се е молил да 
бъде освободен от тях, при това не веднъж, нито два пъти, но често: 
„Затова три пъти молих Господа“ . Думите „три пъти“ означават, че 
той често е призовавал, но не е получил. Нека видим как е понесъл 
това. Нима се е раздразнил? Нима е станал ленив (ὀκνηρός) ? Нима 
се е обезсърчил? В никакъв случай! Но какво му се е случило? Бог му 
отговаря: „Но Той ми рече: стига ти Моята благодат, защото силата 
Ми се в немощ напълно проявява“ . Не само че не го е освободил от 
налегналите го скърби, но и го оставя да търпи. Да, наистина! Но 
откъде става ясно, че апостолът не се е раздразнил? Слушай какво 
казва Павел, след като е научил решението на Владиката: „Затова с 
много по-голяма радост ще се хваля с немощите си“ . Не само, казва, 
не търся повече да бъда освободен, но и ще се хваля за това с по-
голяма радост. Виждаш ли неговата благоразумна душа? Виждаш ли 
любовта към Бога? Чуй какво казва сам той: „Защото не знаем, за 
какво да се помолим, както трябва“ . Сякаш казва, че ние, бидейки 
човеци, не знаем всичко с точност. Затова трябва да предоставим 
това на Твореца на нашата природа, и с радост и удовлетворение 
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да приемаме нещата, които Сам той е решил, и да гледаме не към 
външното проявление на случващото се, но към решенията на 
Владиката. Защото Знаещият полезното по-добре от нас, Сам знае и 
по кой път да осъществи нашето спасение.
6. Ето защо нека за нас да бъде присъщо това едничко дело – да 
пребиваваме постоянно в молитви, и да не бъдем колебливи поради 
забавянето , но да показваме голямо дълготърпение. Защото Той 
отлага нашите прошения, не защото се отвръща от нас, но защото 
умъдрява нашето усърдие (προσεδρία), и понеже желае да ни 
привлича към Себе си постоянно. Така и любещият баща, умоляван 
често от детето си, не се скланя веднага, но не защото не желае да 
даде, но понеже насърчава чрез това усърдието на детето. Като 
знаем това нека никога да не се отказваме и да не преставаме да 
пристъпваме, и да извършваме своите молитви. Защото ако в случая 
с онзи суров и груб съдия, въпреки че не се боял дори от Бога, 
усърдието на жената го е принудило и склонило в нейна защита , 
колко повече ние, ако бихме пожелали да подражаваме на тази жена, 
бихме могли да призовем Нашия кротък и човеколюбив Владика, 
Него благия и загрижения за нашето спасение? Нека възпитаме себе 
си да бъдем съсредоточени (δυσαποσπάστως ἔχειν), и да се приковем 
към молитвите денем и нощем, и най-вече нощем, когато никой не ни 
притеснява, и когато помислите са притихнали, когато безмълвието 
е голямо, и стаята ни е защитена от всякакво смущение, понеже 
няма нищо, което да може да ни отблъсне и задържи настрани от 
пристъпването към молитва, когато, бидейки събран в себе си, 
разумът може с точност да възложи всяка болка на Лекаря на душите. 
Защото ако блаженият Давид, цар, а също и пророк, обременяван от 
толкова много неща, и носейки царската мантия и корона е казвал: 
„По среднощ ставах да Те славословя заради Твоите праведни 
съдби“ , то, какво бихме казали ние, търсещите частен и безгрижен 
(τὸν ἰδιωτικὸν καὶ ἀπράγμονα) живот, а не вършим дори това, което 
и той? Защото, понеже през деня е имало много неща, които са го 
смущавали, и множеството дела е било голямо, и вълнението е било 
силно, и не е намирал време, подходящо за молитвено пристъпване, 
то, времето за отдъхване, което другите използвали като време за 
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сън, легнали по меки постелки, въртящи се натам и насам, царят, 
приелият върху себе си такава голяма отговорност, е използвал това 
време за молитвено пристъпване, разговаряйки с Бога в уединение, и 
извършвайки чисти и стройни молитви, е осъществявал това, което 
е желаел. Чрез тези молитви е печелел войни, нанасяйки поражения, 
и прибавяйки победа към победа. Защото е имал като непобедимо 
оръдие (ὅπλον ἀχείρωτον) подкрепата свише, можеща не само в 
битките срещу човеците да помогне, но и срещу демонските войски.
Затова нека и ние да му подражаваме, ние обикновените хора – на 
царя, ние търсещите свободен от отговорности и спокоен живот 
– на този, който е в мантия и корона, и който е надхвърлил дори 
живота на монасите. Слушай отново как той говори на друго 
място: „Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем“ . Виждаш 
ли как душата му пребивавала в постоянно сърдечно съкрушение? 
Храната ми, казва, хлябът ми, угощението ми беше не нещо друго, 
но сълзите ми нощем и денем. И отново: „Уморен съм от моите 
въздишки; всяка нощ обливам леглото си, със сълзи измокрям 
постелката си“ . Какво ще кажем ние, или какво оправдание ще 
дадем, като не желаем да покажем сърдечно съкрушение равно дори 
на съкрушението на царя, смущаван от толкова много дела? Защото, 
кажи ми, какво е по-прекрасно от тези очи, които са украсени от 
постоянството на сълзите (ὑπὸ τῆς συνεχείας τῶν δακρύων), подобни 
на бисери? Виждаш как царят и нощем и денем е предавал себе си на 
сълзи и молитви. Виж също как и учителят на вселената, затворен в 
тъмница, и краката му бидейки оковани в дървена стегалка, заедно 
със Сила, се е молел през цялата нощ, без да е бил възпрепятстван 
нито от болката, нито от оковите, но въпреки тези условия е показвал 
голяма и гореща любов към Владиката: „Посред нощ Павел и Сила 
се молеха и славеха Бога“ . Давид при царуване и корона в сълзи 
и молитви е преминал целия си живот; Апостолът, грабнатият до 
трето небе, удостоеният с неизречими тайнства, когато се е случило 
да бъде в окови, е възнасял на Владиката посред нощта молитви и 
пения. Така и царят, ставайки през ноща, е изповядвал Божието 
величие, и Апостолите посред нощ са извършвали усърдни молитви 
и песнопения. 
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Нека и ние да им подражаваме и да ограждаме нашия живот с 
постоянство в молитвите, и нека да нямаме никаква пречка в това. 
Защото ако пребиваваме в трезвост, нищо не може да ни препъне. 
Нима ни липсва място ли време? Всяко време и всяко място е 
подходящо за нас за пристъпване към молитва. Слушай отново 
какво казва споменатият учител на вселената: „Да се молят на всяко 
място, като въздигат чисти ръце без гняв и съмнение“ . Ако държиш 
своя разум очистен от неуместни страсти, дори и да си на площада, 
или у дома, или на път, дори и в съдилището да се намираш, или 
по море, или в странноприемница, или да си зает в работилница, и 
където и да си, ще можеш, след като си призовал Бога, да получиш 
отговор на молитвата си. Като знаем това, умолявам ви, нека да 
показваме усърдие (τὴν ἀκρίβειαν) чрез пост и молитва, и да си 
спечелим помощта, идваща от тях, така че, удостоени с Неговото 
благоволение (τῆς παρ’ αὐτοῦ ῥοπῆς ἀξιούμενοι), и настоящия живот 
угодно за Него да преминем, и в бъдещия да бъдем някак удостоени 
с Неговото човеколюбие, чрез благодатта и щедростите на Нашия 
Господ Иисус Христос, заедно с Когото на Отец и Светия Дух е слава, 
власт и чест, сега и винаги и във вековете на вековете. Амин.    
 
Превод: гл. ас. Росен Русев
 
БЕЛЕЖКИ:

1. Битие 11:1

2. На гръцки изглежда така: „πεπληρωμένων αὐτοῖς τῶν ἱστίων“. 
Съществува подобна фраза в класическия гръцки: „πλήρεσιν ἱστίοις“, 
която означава „с опънати платна“. В латинския превод в PG текстът 
е преведен така: „plenis velis“; т.е отново: „с опънати платна“. 

3. На гръцки изглежда така: „καὶ φορτίων εἰς ὕψος ἐγκειμένων“. В 
латинския превод в PG се превежда по следния начин: „eductisque 
mercibus“, при което се дава бележка под черта, обясняваща смисъла 
на казаното:  „His innuit Chrysostomus, suo tempore in more fuisse, ut 
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ex navibus, confecto navigationis cursu, antequam in portum intraretur, 
onera et sarcinae educerentur, et in supremo tabulato ponerentur“; С тези 
думи Златоуст отбелязва това, което е било обичай в негово време, 
при приключване на пътуване, след навлизането в пристанището, 
товарите и снаряженията да се изнасят, и да се поставят на най-
горната палуба.

4. Трудно за превод понятие. В класическия гръцки означава 
основно „благоразумие“, „честност“ – става въпрос за качеството, 
с което се характеризира този човек, с когото може да се спори и 
да се постигне разбирателство. В PGL, Lampe, за „ἐπιείκεια“ се дават 
следните възможности за превод: „сдържаност“, „търпеливост“, 
„вежливост“, „умереност“, „снизходителност“, „добродетелност“ 
в най-общ смисъл. Златоуст сам дава определение за „ἐπιείκεια“ в 
беседа 52 по следния начин: „τοῦτο γὰρ ἀληθῶς ἐπιείκεια, οὐχ ὅταν τις 
παρὰ τῶν ἐν δυναστείᾳ ἀδικούμενος φέρῃ πρᾴως, ἀλλ’ ὅταν καὶ ὑπὸ τῶν 
νομιζομένων ὑποδεεστέρων εἶναι ἐπηρεαζόμενος παραχωρῇ“; „Защото 
това е истинската ἐπιείκεια, не когато някой, бидейки онеправдаван 
от тези които са на власт, понася това с кротост, но когато търпи, 
обиждан дори и от тези, считани за по-незначителни“, Chrysostom 
homilia 52.2 in Gen.(4.508B). Отново в беседа 58 Златоуст казва: „οὐδὲν 
γὰρ ἐπιεικείας σφοδρότερον. ὥσπερ γὰρ τὴν πυρὰν σφοδρῶς πολλάκις 
ἐκκαομένην ὕδωρ ἐπιβληθὲν κατέσβεσεν; οὕτω καὶ τὸν θυμὸν καμίνου 
σφοδρότερον ἐξαπτόμενον λόγος μετ’ ἐπιεικείας προϊὼν κατασβέννυσι“; 
Нищо не е по силно от ἐπιείκεια. „Защото както излятата вода 
обикновено угася дори и твърде силно разпаления огън, така и 
произнесеното с ἐπιείκεια слово угася дори разпаления по-силно от 
пещ гняв“  ib. 58.5 (568D).    

5. В Класическия гръцки κατόρθωμα има основно значение: „успех“, 
но не в смисъла на „късмет“, но като резултат от правилни постъпки. 
Така при Аристотел κατόρθωμα се противопоставя на εὐτύχημα; Arist. 
MM 1199a13. Съгласно PGL в по-късния византийски гръцки се 
запазва значението „успех“, „постижение“, „триумф“, като контекста 
обикновено е свързан с подвига на мъчениците и аскетите. В по-
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широк смисъл се има предвид всяко добро дело. В патристичния език 
се развива и активното значение на думата: „правилна подредба“, 
„изправяне“, „усъвършенстване“, „довеждане до край“.

6. Очевидно се има предвид денят на Светлото Христово Възкресение.  
  
7. В класическия гръцки „φιλοτιμία“ означава най-вече „честолюбие“, 
„гордост“, „съревнование“. Понякога думата се е употребявала за 
особени случаи на щедрост, проявена по честолюбиви причини, 
откъдето в по-късния византийски гръцки се развива значението 
„разточителна щедрост“. 

8. За модерния читател не е съвсем ясно какво точно означава това, 
че седмиците се различават по дължината на часовете в тях, нито 
какво точно трябва да се разбира под „час“ ὥρα. Латинският превод 
в PG не хвърля повече светлина върху въпроса: „non quod longiores 
in ea sint horae: sunt enim aliae quae multo majores horas habent“; „не 
че в нея часовете са по дълги: защото има други седмици, които 
имат много по-големи часове“. В общи линии до изобретяването 
на механичните часовници дължината на часовете е зависела от 
годишния сезон, понеже денят и нощта били разделяни на по 
12 равни части, при което през зимата, когато денят е по-кратък, 
времето между изгрев и залез, разделено на 12 равни части, дава по-
кратък „час“, в съпоставка с „летния час“, равняващ се отново на 
1/12, но от по-продължителния летен ден.

9. В класическия гръцки съществителното „ἐκεχειρία“ има като 
основно значение „примирие“, „временно прекратяване на 
военни действия“, но по етимологически съображения може да се 
употребява за всяко прекратяване на дадено занимание.

10. В класическия гръцки субстантивираното прилагателно 
„πρόξενος“ се употребява за обозначаването на почетни лица 
от чуждестранен произход, притежаващи статут на приятели и 
гости чрез държавен законодателен акт. Например Александър 
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първи, Македонски, е имал такъв статут в Атина. Друго сходно 
значение е „посланик“, т.е. чуждестранен представител и защитник 
на интересите на страната, от която е изпратен. Оттук се развива 
значението „представител“ и „застъпник“ в най-общия смисъл на 
думата, без да е включен политически и международен елемент. 
Употребено като обикновено прилагателно „πρόξενος“ означава 
„производителен“, „произвеждащ“, „причиняващ“ обикновено в 
отрицателен смисъл, т.е. на болести, симптоми, злини и прочее. 
В патристичния език тези значения се обогатяват с християнска 
образност. Така например като „Проксени“ се определят Светите 
Апостоли; Заповедите на Христос и познанието за Него са „πρόξενος 
τῆς αἰωνίου ζωῆς“, „извор на вечен живот“, Cyr. ador.2(1.58E).   
  
11. В гръцкия текст всъщност е казано по-риторично: „ἑστιάσωμεν 
ὑμῶν τὴν ἀγάπην“; „да нагостим вашата любов“. Предпочетох да не 
утежнявам излишно текста. 

12. В класическия гръцки съществителното „ἀκρίβεια“ означава 
„точност“, „коректност“. Ако вземем това значение, можем да 
преведем изречението по следния начин: „показвайки точността 
на Божественото Писание“. В патристичния гръцки, обаче, към 
споменатите значения, съгласно PGL, се прибавят и „точен 
отчет“ и „точен смисъл на дума“. Затова съм предпочел превода: 
„разкривайки точния смисъл на Божественото Писание“. Струва 
ми се, че този превод е по-точен, понеже Златоуст се занимава с 
правилното и изчерпателно тълкуване на определен текст, а не 
със защита на авторитета на Писанието. В латинския превод в PG 
се дава следния превод: „indicantes divinae Scripturae diligentiam“, 
запазвайки неяснотата на гръцкия текст. 

13. Битие 10:21. Въпреки че текстът в беседата на Златоуст се 
различава леко от познатия ни Синодален превод, предпочетох да се 
придържам към родната традиция, понеже разликите в библейския 
цитат не смущават смисловото единство на беседата. Златоуст 
предава текста така: „И на Сим се родиха синове, именно на него, 
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който е баща на всички синове на Евер, и брат на по-големия от 
него син Иафет“. Вижда се, че основната разлика е в това, кой е 
по-големият брат, Сим или Иафет. От древните преводачи трябва 
да отбележим Акила, който, превеждайки това място, заменя 
родителния падеж в LXX „τοῦ μείζονος“ с дателен τῷ μεγάλῳ, като по-
този начин отнася определението „по-голям“, не към Иафет, както 
е в LXX и съответно в текста на Златоуст, но към Сим. Трябва да се 
отбележи също така, че гръцкият текст на Златоуст се различава от 
модерните издания на Септуагинта по това, че в текста на Златоуст 
глаголът „ἐγενήθη“ е даден в множествено число: „ἐγενήθησαν“, 
„родиха се“. В допълнение в текста на Златоуст е прибавена думата 
„син“ към „по-голям“.   
 
14. Битие 10:25. Непреводима игра на думи – Библейският текст 
свързва етимологически името „Фалек“ с глагола „разделям“.

15. Битие 11:1.

16.   В следващите няколко изречения Златоуст обяснява трудностите 
на гръцкия превод, който той тълкува. В буквален превод текстът 
гласи: „И цялата земя беше едни устни, и един глас беше за всички“. 
Вижда се, че в гръцкия текст (а също и в еврейския) „земя“ и 
„устни“ са в субектно-предикатно отношение, и затова се налага 
уточнението, че става въпрос за хората, живеещи по земята, а не за 
самата земя. 

17. Назоваването на човешката реч с думата „устна“ е стандартна 
метонимия в Библейския текст, както за гръцкия превод на СЗ, така 
и за еврейския оригинал. Така в Битие 11:1 в МТ стои, а в LXX χεῖλος. 

18. Съществителното φωνή най-общо означава „звук“. Когато се 
отнася за живо същество, означава „глас“, а ако става въпрос за 
човек, придобива значението „говор“. Трябва да се има предвид, 
обаче, че φωνή е необичаен превод на стоящото в МТ, „слова“.
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19. Псалом 139:4. Псалмопевецът има предвид именно думите на 
„злия човек“, приличащи на змийска отрова.

20. Битие 11:2

21. Трябва да отбележим, че между MT и LXX съществува смислово 
различие. Строежът на града и кулата в МТ е за да не би да се пръснат 
по лицето на цялата земя (означава: „за да не би да се разпръснем“), 
докато в LXX е преди да се пръснат: (πρὸ τοῦ διασπαρῆναι означава: 
„преди разселението“). 

22. Битие 11:3-4

23. Псалом 126:1

24. Изразът „πόση τῆς κακίας ἡ ἐπίτασις“ по-буквално трябва да се 
преведе: „колко голям е интензитетът на злината им“.

25. Буквално „ἔναυλος означава“ „все още звучащ в ушите“.

26. На това място имаме корабоплавателна аналогия: „ἐπὶ τοσαύτην 
μανίαν ἐξώκειλαν“, „в колко голямо безумие са заседнали“ Глаголът 
„ἐξοκέλλω“ в интранзитивното си значение се употребява основно 
за заседнали кораби. 

27. Тук прилагателното „ἄξιος“ е употребено в първичното си 
значение „стоящ в противовес“ или „в съответствие“, а не в 
обичайното за по-късния гръцки значение „достоен за“. 

28.  Непреводима игра на думи. Златоуст сега прилага прилагателното 
δεινός, в значението „ужасен“ „отвратителен“, към желаещите да си 
спечелят слава, а в предходното изречение го използва за същите 
тези хора в значение „удивителен“, „впечатляващ“ „уважаван“.

29. Употребен е инфинитивът на глагола „στηλιτεύω“, „гравирам 
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върху каменен монумент“. Освен за паметни плочи, може да се отнася 
и за надгробни такива, което, като се има предвид споменаването на 
смъртта, е може би съзнателно търсена алюзия.   

30. Преведено по-буквално: „да намериш място в поетичните 
(фолклорни) възхвали“. Според PGL ἐγκώμιον може да се употребява 
като обозначение и за (богослужебната) възхвала на светците.  

31.  Това причастие съм го прибавил от латинския превод в PG „vo-
cantes“ с цел по-голяма яснота. 

32.  Псалом 111:9.

33. Буквално „προσηγορία“ означава „название“, „назоваване“, 
„обозначаване“. Златоуст има предвид обозначаването на 
имуществото с нечие име като знак, че е негова собственост. 

34. Деяния 9:36. Името „Ταβιθά“ се превежда като „сърна“ (δορκάς).

35.  Битие 11:5

36. Това, което Златоуст казва, е че не бива да изпадаме в неуместен 
антропоморфизъм.

37. Съществителното „συγκατάβασις“ освен „снизхождение“, в този 
контекст може да означава и „приспособяване“ към ограниченията 
на човешкия разум.

38. В латинския превод в PG е дадено следното: „Omnia enim a Deo 
ideo fiunt, et ob hoc tanta ad erudiendum humanum genus utitur ser-
monis attemperatione“; „Наистина всичко, което е от Бога, именно 
затова се случва, и по тази причина е употребено такова голямо 
приспособяване на словото за обучаване на човешкия род“. 

39. Битие 11:6
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40. В LXX стои „οὐκ ἐκλείψει“ „няма да отпадне“, тоест „няма да се 
откажат от начинанието си“, докато в  MT стои еврейски текст, което 
най-вероятно означава „няма да затрудни“, тоест „никое дело няма 
да се окаже за тях невъзможно“. 

41. Битие 6:5 в Септуагинта „πάσας τὰς ἡμέρας“, „през всички дни“ 
в текста на Златоуст е заменено с „ἐκ νεότητος“, „от младини“. 
Прокопий от Газа, в своя коментар върху Петокнижието, също 
дава такова разночетене: ὁ δὲ ἑβραῖος ἀντὶ τοῦ, ἐπιμελῶς, φυσικὸν τοῦ 
ἀνθρώπου ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος αὐτοῦ; „Еврейският текст вместо 
„усърдно“ казва: природата на човека е насочена към злините от 
неговата младост“. Това, обаче, е коментар не на завършителната 
част на стиха, но върху думите, „само зло“. Иначе, като коментира 
завършителните думи, посочва, че по-правилният превод гласи: 
„καθ’ ἡμέραν“, „през целия ден“, а не както е при Седемдесетте: 
„πάσας τὰς ἡμέρας“, „през всички дни  Текстовете в LXX и MT се 
различават помежду си доста, но не откривам други смислови 
разлики, заслужаващи вниманието ни в настоящия контекст. 
 
42. Битие 6:7

43. Битие 3:11

44. Битие 3:22-23

45. Битие 11:6-7

46. Може, както казахме, да означава и „приспособяване“, 
„съобразяване“ „деликатност“.

47. Битие 3:17

48. Битие 11:8

49. В гръцкия текст стои направо „смешение“ (σύγχυσις), без да се 
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дава името на града Вавилон.
  
50. Битие 11:8-9
 
51. Матей 17:21
 
52. ДА 14:23; текстът не съвпада точно с днешните издания на текста.
 
53. 1 Коринтяни 7:5
 
54. В латинския превод в PG това място се превежда така: „nos per 
tempus illud posse de iis quae ad nostram salutem attinent loqui“ [врагът 
на нашето спасение] знае, „че през това време е възможно ние да 
разговаряме за тези неща, които се отнасят за нашето спасение“. 
 
55. Ефесяни 6:18
 
56. Притчи 28:14

57. Псалом 103:34. Свети Йоан Златоуст цитира текста по превода на 
Седемдесетте, където вместо „моята песен“ е казано „ἡ διαλογή μου“. 
В класическия гръцки διαλογή означава най-напред „пресмятане“ 
или „изброяване“, но може да бъде и синоним на „διάλεξις“, както 
и Златоуст тълкува това място. От своя страна „διάλεξις“, което аз 
съм превел като „разговор“, в класическия гръцки може да означава 
както „разговор“, „разсъждение“ „обмисляне“, аргументиране“. В 
МТ думата, преведена „песен“ в СП. В речника на Holladay думата 
се превежда като „(предмет на) занимание“ или „загриженост“. В 
речника на Brown, Driver and Briggs - „жалба“, „размишление“ или 
„угриженост“. В речника Koehler-Baumgartner са дадени следните 
значения: „възхвала“, „плач“, „грижа“. Речникът TWOT обяснява 
значението на корена като преминаване през някакъв въпрос или 
проблем, било наум, било на глас. Затова е възможно като превод да 
се даде както „размишлявам“, така и „разговарям“. Ако предметът 
под въпрос причинява някакво неудобство, тогава се явява 
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възможен превод „оплакване“, „жалба“, а ако поводът е радостен, 
е възможен превод „хваление“. Съответно от древните преводачи 
Акила превежда „ὁμιλία μου“ (сравни църковнославянския превод: 
„бесѣда моѝ“), а Симах „ἡ διάλεξίς μου“, което съвпада и с обяснението 
на Златоуст, че διαλογή е равнозначно на διάλεξις. В латинските 
преводи обикновено стои eloquium, „красноречие“.
 
58. 2 Коринтяни 12:8

59. Може да означава „ленив“ или „боязлив“.

60. 2 Коринтяни 12:9.

61. 2 Коринтяни 12:9

62. Римляни 8:26

63. Тоест „в изпълнението на молитвата“.

64. Лука 18:2-5.

65. Псалом 118:62

66. Псалом 41:4

67. Псалом 6:7

68. ДА 16:25

69.1 Тимотей 2:8
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