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ВЪВЕДЕНИЕ: 
ПОЯСНЕНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЕНИЯ МАТЕРИАЛ 

 
Материалът в представените теми е събран и предназначен за лекционен курс на 

студенти по теология. Той може да бъде полезен за всеки, който се интересува от 
Библията и по-специално от Новия завет. Информацията в курса дава една обща 
картина за времето и света, в който са се случили описаните събития в Новия завет. 
Поставената цел на темите не е завършеност и изчерпателност на информацията, тъй 
като тогава обемът на разработките би трябвало да бъде многократно по-голям. Все пак 
са засегнати основните аспекти от историята, които предизвикват интерес и подпомагат 
правилното разбиране на Библията. 

Събраният материал не е авторско изследване, но е подбор, превод, редакция, 
съкращение, преразказ и адаптация на изследвания от различни автори. Подборът е 
осъществен вследствие на проучването на стотици страници литература по темата. 
Преводът в някои случаи е буквален, но в други е резултат от свободен преразказ с 
пояснения, за които са използвани източници от интернет и различни справочници. 
Така превежданият материал е съкращаван, за да отговори на нуждите и обема на курса 
и е адаптиран според преценката и вижданията на съставителя. Авторите, чиито 
изследвания са използвани, са описани в забележките под черта. Поясненията за 
източниците, използвани от самите автори в почти всички случаи са пропускани, за да 
не става натрупване на използвани източници. Всеки желаещ може да направи справка 
за тях в произведението на отбелязаните авторски изследвания. 

Почти всички графически илюстрации и изображения са копирани от интернет 
без оглед и интерес към авторските им права. Макар съставителят да е наясно с 
важността на коректната употреба на авторското право, предпочетено е свободното и 
безвъзмездно предоставяне на откритата и събрана информация за полза на всеки 
изучаващ. В същността си всяка полезна информация (особено библейската) има за 
свои източник Бог (Яков 1:17). Следователно крайното авторско право принадлежи на 
Него. В този смисъл ръководен принцип е бил, че настоящият обособен курс по 
никакъв начин не накърнява интересите на когото и да е и не е предназначен за каквито 
и да било комерсиални цели. 

Пожеланието към всеки, който използва този курс, е да придобие познания, 
които да го направят по-мъдър и способен да опознае Библейския свят и по този начин 
да обогати разбирането си за Божествения план и воля не само за глобалния свят, в 
който живеем, но и за своя личен живот. 

 
 

От съставителя 
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ТЕМА 1:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ  

НА ИСТОРИЯТА НА НОВОЗАВЕТНОТО ВРЕМЕ 
 

Определение 
Най-общо можем да разглеждаме историята като автобиография на 

човечеството. Тя е описана, събирана, обобщавана, оценявана и интерпретирана от 
историците чрез информацията, която предават древните паметници, глинените 
плочки, папирусите, свитъците, манюскриптите и другите исторически и 
археологически източници. Това е колосално трудна задача, тъй като източниците 
предават много често фрагментарна, нехронологическа, противоречива и пристрастна 
информация. 

Историята на новозаветното време е част от историческата наука и има значение 
за тълкуването и изясняването на новозаветните писания. Тя е разяснение на 
историческите особености и реалности на библейското време, обстановка и 
обстоятелства, в които са се случили и са описани събитията на Новия завет. 

 
Обхват 

Събитията от Новия завет покриват един период, който започва малко преди 
смъртта на Ирод Велики – 4 г. пр. Хр. и завършва с написването на книгата Откровение  
около 95 г. сл. Хр. Но за нашето изследване е необходимо да бъде взет под внимание 
един по-голям обхват от време. Той ще постави събитията, обстоятелствата и 
обстановката в един по-широк исторически контекст, за по-пълно и адекватно 
разбиране на новозаветното време. 

Така в един условно ограничителен смисъл можем да поставим обхвата на 
историята от издигането на Втората еврейска държава при Макавейския бунт през 168 
г. пр. Хр. до края на апостолската епоха (100 г. сл. Хр.). Но и този период е оформен в 
основата си, като следствие на един по-ранен исторически контекст, информацията от 
който също е много полезна. 

 
Йосиф Флавий и неговите източници 

Йосиф Флавий е роден в Ерусалим през първата година на император Калигула 
(37-38 г. сл. Хр.). Родителите му са били заможни и принадлежали към свещенически 
род. Йосиф е грижливо образован в равинското учение. Бил е толкова способен, че на 
14 години с него са се съветвали образованите хора от града в тълкуването на 
еврейския закон. На 16 години той посещавал училищата на трите основни религиозни 
партии на юдаизма. За да изучи принципите на всяка от тях и завърши своето 
образование, той прекарва 3 години в пустинята с отшелника Баниас. 

След завръщането си в Ерусалим, Йосиф се присъединява към партията на 
фарисеите. Около 64 г. той отива в Рим на дипломатическа мисия, за да издейства 
освобождаването на няколко свещеници. Арестуван от Нерон, а по-късно освободен, 
той се завръща в Ерусалим, успешно завършил мисията си.  

Малко след това започва Еврейската война с Рим през 66 г. И той, както и други 
еврейски аристократи се опитва да остане неутрален, страхувайки се от военната мощ 
на Рим. Но съвременниците му организират въстание и убеждават Йосиф да стане един 
от неговите водачи в Галилея. Той ръководи защита на Йотапата, крепост, която 
римляните превземат през 67 г. Въпреки че защитниците на крепостта направили 
споразумение да се убият един друг, Йосиф и един друг мъж, оставайки последни от 
групата се съгласили да се предадат на римляните. 
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Когато бил доведен пред Веспасиан, той му предсказал, че от римски генерал ще 
стане император. Две години по-късно, когато това се случило, Веспасиан си спомнил 
това предсказание и освободил Йосиф. По това време приема името Флавий. 

При обсадата на Ерусалим от Тит, Йосиф съдейства в преговорите с еврейските 
защитници с риск за живота си. След войната се връща в Рим и Веспасиан му отпуска 
пенсия и му дава римско гражданство. Благоразположението към него се запазва и при 
императорите Тит (79-81) и Домициан (81-96). Подробности от живота му при 
императорите Нерва (96-98) и при Траян (98-117) не са известни. Вероятно умира в 
началото на втори век. 

В Рим Йосиф пише трудовете си, които съдържат доста информация за 
междузаветния период. 

Юдейската война (или Войните на Юдеите) се състои от 7 книги, които 
предават историята на евреите от възцаряването на Антиох Епифан ІV (175 г. пр. Хр.) 
до разрушаването на Ерусалим през 70 г. сл. Хр. Първата книга обхваща периода от 
Антиох до смъртта на Ирод Велики през 4 г. пр. Хр. Втората разглежда еврейското 
въстание от 66 г. и разказва за първата година на войната. Третата разглежда първата 
година на войната в Галилея. Четвъртата предава историята в началото на обсадата на 
Ерусалим. Петата и шестата са за края на обсадата и завладяването на града. Седмата 
обобщава историята и описва резултатите от войната. 

Първоначално е написана на арамейски, а по-късно преиздадена на гръцки. 
Йосиф пише от своя личен опит, тъй като през цялото време той си е водил бележки. 
Трудът е бил представен на Веспасиан преди неговата смърт. 

Юдейски древности е друг голям исторически труд на Йосиф. Описва 
историята на еврейския народ от техния най-древен произход до избухването на 
войната с римляните през 66. Завършена е през тринайсетата година на Домициан (93-
94). Замислена е като  защита на еврейската раса, тъй като поражението, завършило в 
изгнание и робство уронило евреите в очите на света. Йосиф искал да убеди своите 
благодетели, управляващата класа в Рим, че произлиза от народ, който притежава 
висока култура и морални добродетели. 

Животът на Йосиф Флавий е един автобиографичен труд за неговото участие 
в Юдейската война през 66-67. Тъй като той преминава към римляните след падането 
на Йотапата, евреите го считат като предател на тяхната кауза, докато римляните били 
подозрителни към произхода му. Затова този труд е опит да представи своята нация и 
себе си в една добра светлина пред читателите. 

Всички тези писания на Йосиф са една реакция на антисемитизма, който се 
поражда по това време и в този смисъл са пристрастни. В някои случаи той замазва 
неблагоприятните епизоди от еврейската история и преувеличава културата и 
способностите на народа си. Но от друга страна, той цитира много исторически автори, 
чиито писания не са запазени и не би могло да се провери неговото свидетелство за 
събитията, които описва. Въпреки това той си остава най-важния авторитетен източник 
за този период. 

За информацията в своите трудове Йосиф е зависим до голяма степен от други 
автори. Емил Шурер отбелязва, че има не по-малко от 18 различни автори от пост-
макавейския период, които Йосиф е използвал.1 Писанията на много от тях са загубени, 
а на други са открити само кратки фрагменти. Ето по-важните от тях. 

Страбон е гръцки географ и пътешественик, роден около 63 г. пр. Хр. и умрял 
след 21 г. сл. Хр. Той пише една историческа серия от 47 книги, които днес са изгубени 

                                                 
1  Emil Schürer, A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ, I, i, 47–75. 
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и една серия „География“ от 17 книги, запазени почти всичките. Йосиф използва 
неговите трудове многократно. 

Тимаген от Александрия е вероятно сириец, отведен в плен в Рим през 55 г. сл. 
Хр. от Габиний, римският проконсул на Сирия. Живее в Рим през останалата част от 
живота си и си спечелва славата на историк. Йосиф често го цитира индиректно, като 
използва справки от други историци. 

Коментарите на Ирод или личните му мемоари вероятно са били познати на 
Йосиф, а така също и Коментарите на Веспасиан. 

Юстус Тивериадски е бил като Йосиф евреин, който получил гръцко 
образование и който участвал във въстанието през 66-67. Преди окончателното 
завладяване на Галилея от римляните, той потърсил подслон при Ирод Агрипа ІІ. 
Веспасиан го осъдил на смърт, но по молба на сестрата на Агрипа, наказанието е 
заменено със затвор. Агрипа го назначил на секретарска служба, но бил освободен за 
промяна на царските писма. Той пише като Йосиф, История на еврейската война и 
Хроники на еврейските царе от Моисей до Агрипа. Малко вероятно е да е цитиран от 
Йосиф Флавий, тъй като между двамата съществувала неприязън. 

 
Гръцките историци 

Към тях можем да отнесем Полибий, Диодор, Страбон (който вече споменахме), 
Плутарх и Дион Касий. 

Полибий (203?-120? пр. Хр.) е грък, който бил отведен през 167 пр. Хр. като 
политически заложник в Рим. Там бил толкова очарован от римския характер и 
културата, че написал 40 томна история, която възхвалявала римското развитие и 
съдба. За част от междузаветния период, той е полезен авторитет. 

Диодор Сицилийски (умира ок. 21 пр. Хр.) е съвременник на Юлий Цезар и 
Август. Той написал историческо изследване на човечеството, започващо от Египет и 
Асирия и продължаващо до завладяването на Галия от Цезар. Той се занимава също с 
управлението на Антиох Епифан. 

Страбон в своята География описва Палестина и се позовава на събития, които 
предшестват завладяването й от Помпей през 63 сл. Хр. 

Плутарх е роден около 50 г. сл.Хр. И живее около 70 години. Най-важната му 
творба е „Успоредни животописи,“ която съдържа скици от живота на римски 
държавници, включени във възхода на ранната империя. Това е едно голямо 
изследване, което подсказва голям период от време. Основните факти са верни, 
въпреки склонността му да се отдава на морализиране. 

Дион Касий произлиза от Витиния, роден ок. 155 сл. Хр. Живее по-голяма част 
от живота си в Рим, където влиза в политиката и накрая става проконсул на Африка. 
През 229 сл. Хр. се пенсионира. Неговият труд върху историята на Рим, която пише 
през последните 18 години на своя живот, съдържа цялото развитие на римската 
история в 80 книги. Само 18 от тях са запазени за нас. 

 
Римските историци 

Цицерон (106-43 пр. Хр.) предоставя важна информация за историята на Сирия. 
Тит Ливий (59 пр. Хр. - 17 сл. Хр) подобно на Дион Касий пише една пълна 

история на Рим, от която 35 книги са днес запазени. Неговия труд е много полезен 
особено за ранния макавейски период. 

По-късните историци се занимават предимно с развитието на империята и 
споменават понякога за християнската църква. 

Тацит (55-120? сл. Хр.) в своите „Анали“ проследява управлението на 
императорите от Тиберий до Нерон, а неговата История продължава разказа от Нерон 
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до Домициан. Тацит е в известен смисъл пристрастен в неговата неприязън към 
имперския режим и подчертава неговите грешки. Въпреки това, той има едно добро 
усещане за това, което е исторически важно. А споменаванията от него на евреите и 
християните най-малкото ни дават едно разбиране за тяхното място в империята. 

Светоний (69?-121? сл. Хр.) е приятел на Плиний Млади и протеже на 
император Траян. Той бил секретар на император Адриан. Владеел и гръцки, и 
латински и можел да пише интелигентно по много теми, включително за историята, 
обичаите, хронологията и граматиката. Неговият най-важен исторически труд е 
Животът на цезарите, публикуван 120 г. сл. Хр., който включва описание на 
управлението от Юлий Цезар до Домициан. 

Светоний бил старателен антиквар, но не и безпристрастен биограф. Той 
ползвал различни източници, без да полага много усилия да оценява тяхната 
безпристрастност и коректност. Той бил може би по-малко предубеден от Тацит, но 
въпреки това, заради скандалните описания на живота на императорите можем логично 
да предположим за неговата неприязън към тяхната авторитарност. Отделните 
споменавания на събития от Новия завет правят неговите описания ценни за 
изследователите на библейската история. 

 
Еврейските източници 

Най-пълният директен доклад относно периода от 175 г. пр. Хр. до 135 г. сл. Хр. 
освен Йосиф Флавий са писанията на Юдаизма. По-специално ще им отделим 
внимание, когато разглеждаме темата за апокрифите и псевдоепиграфите. 

 
Ръкописите от Мъртво море 

Тяхното откриване за света става през 1947. Едно бедуинско момче пасяло 
своите кози в северозападния край на Мъртво море. Хвърляйки камък по една от своите 
кози, то чуло звук от счупен глинен съд в една пещера. Качвайки се в пещерата, 
открило няколко делви, които съдържали ръкописи увити в плат. Занесло ги на един 
свой познат, като впоследствие достигнали до патриарха на Ерусалим. В следващите 
няколко години археолозите откриват 11 пещери, в които намират над 900 ръкописни 
пергамента – библейски ръкописи (около 40%), апокрифи и псевдоепиграфи (около 
30%) и „сектантски“ ръкописи (за вярата и практиките на юдейски групи; около 30%). 

Откритите ръкописи били запазени в различно състояние. Най-големият и най-
запазеният бил копие на книгата на пророк Исая, почти 1000 години по-старо от всяко 
познато дотогава копие. Едно изследване на стила на тези ръкописи показвало, че те са 

от един много ранен период, 
вероятно от първи-втори век сл. Хр. 
Заключението е, че те са от 
макавейския период. Лененото 
платно, в което били увити 
ръкописите било тествано с 
радиоактивният метод Карбон 14. 
Резултатът бил 33 г. сл. Хр. плюс 
минус 200 години. Откритията на 
множеството ръкописи от 
Кумранските пещери стимулирали 
изследванията на близките 
развалини, които били считани до 
този момент за римска крепост. 

В тази скалиста местност североизточно от Мъртво 
море са открити пещерите с ръкописите 
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През 1951 Ланкастър Хардинг и един 
екип изследователи разкопали част от 
руйните. Те открили, че това не е римско 
укрепление, но средище на една древна 
общност. Развалините съдържали акведукт 
и водохранилища за дъждовна вода, 
столова, оборудвана с посуда, където се 
хранела общността, скрипториум, 
оборудван с писалища, където се 
преписвали ръкописите. Имало ясна връзка 

между ръкописите, скрити в пещерите в околността и обитателите на кумранските 
руйни. 

През пролетта на 1953 били намерени монети в разкопките. Те показвали три 
периода на обитаване на средището. Първият период, отбелязан с монетите от 
управлението на Йоан Хиркан (135-104 пр. Хр.) продължава почти до края на периода 
на Хасмонеите (39 г. пр. Хр.). Йосиф Флавий пише, че едно тежко земетресение 
разтърсило Палестина в 7-та година на Ирод, точно преди битката при Акциум. 
Сградите имат ясни пукнатини, които могат да бъдат приписани на подобно събитие. 
Може да се предположи, че когато водохранилищата били повредени обществото било 
принудено да изостави местообиталището си. 

Монетите от началото на управлението на Архелай (4 г. пр. Хр. - 6 г. сл. Хр.) 
показват едно ново заселване, което било прекъснато от края на първото еврейско 
въстание и превземането на Ерусалим от римляните (70 г. сл. Хр.). Изследователят 
Бъролс достига до извода, че средището е било възстановено от същата група, тъй като 
не са извършени никакви радикални промени в уредбата и използването му. 

Изглежда вероятно, римляните, които са превзели Ерихон, да са завладели и 
средището и да са го използвали като гарнизон по време на владеенето от тях на тази 
територия. Няколко римски монети от периода 70-86 сл. Хр. са намерени в руйните и 
може би са изгубени от войниците в гарнизона. След като римляните напуснали 
мястото, сградите запустяват, но няколко монети от второто еврейско въстание при 
Адриан (132-135 сл. Хр.) показват, че помещенията са били използвани отново от 
еврейските въстаници. 

Последните археологически разкопки потвърждават, че между дните на 
Макавеите и края на еврейската политическа независимост, една добре развита 
религиозна общност е била установена там. Съхранените им писания представляват 
важен източник на информация за времето на новозаветната история. 

 
Каноничният текст 

Най-прекият и важен източник на информация за новозаветното време е текстът 
на Новия завет. От него може да се добие представа за множество аспекти на живота от 
тази библейска епоха. 

 
Църковните отци – апостолски ученици 

Това са онези писатели от ранната църква, за които се предполага, че са имали 
личен контакт с апостолите, въпреки че не принадлежат към непосредствените 
последователи на Исус. Няма ясни доказателства, че те са свързани с апостолите. Става 
дума за писания от края на първи век и първата половина на втори. Често авторите на 
ранните писания от това време са неизвестни. Самият период от края на книгата Деяния 
на апостолите (датиран от 62 г. сл. Хр.) и падането на Ерусалим (70 г. сл. Хр.) до 

Свитък от ръкописите от Мъртво море 
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времето на първите апологети, Ириней, Тертулиан и Климент Александрийски от 
късния втори век е доста неясен. 

Апостолските ученици са ключа за разбирането на развитието на църквата през 
100-те години между 70 и 170 г. сл. Хр. Единствената информация от този период е от 
археологически останки и няколкото разпръснати забележки в светски писания от 
онова време. Историческата последователност може да бъде частично реконструирана 
от тези книги и случайно от новозаветните апокрифи. 

Климент Римски е най-ранният от църковните отци. Неговото писмо прилича 
по форма на каноничните писания и съдържа по-малко от апокрифите доктринални 
странности и легендарни украси. Второто послание на Климент не е от него, но е с по-
късна дата. 

Писанията на Игнатий са ценен източник за църковната история от ранния 
втори век. Игнатий е бил епископ от сирийска Антиохия до времето на своята 
мъченическа смърт при Траян през 108 г. сл. Хр. Арестуван е от властите и изпратен в 
Рим, като е осъден на смърт чрез борба с диви животни в амфитеатъра. По пътя към 
Рим той пише 7 послания. В тях може да се добие представа за прехода от апостолската 
църква от първи век към развиващата се църковна организация от втори век. 

Дидахе или Учението на 12-те апостоли е открито в ръкопис от 1056. вероятно 
е било замислено като наръчник за църковно поучение. Датирането на този документ е 
несигурно. Може би не е по-старо от средата на втори век. Но някои изследователи го 
датират от около 60 г. сл. Хр.29  

Посланието на Варнава е сходно с Дидахе. Най-вероятно то не е писано от 
новозаветния Варнава, защото съдържа явна отпратка към разрушението на храма през 
70 г. сл. Хр. Може би е било публикувано в период между 80 г. сл. Хр. и 150 г. сл. Хр. 

Пастирът от Ерм е било написано около 140 от Ерм, брат на Пий, епископ на 
Рим между 140-150 г. Книгата е дълга алегория за църквата и се занимава с греха след 
кръщението. 

 
Апологети 

С развитието на християнството, нараства конфликтът с езическата култура и 
това налага защитата на християнските вярвания и практики. Авторите, които се 
захващат с тази задача са наречени апологети, от гр. апология, т.е. защита.  

Юстин Мъченик, наричан още Философ, става християнин преди 135 сл. Хр. и 
вероятно малко след това пише своето произведение Апология. Той е един от най-
ранните свидетели на вярванията и практиките в църквата и условията по време и след 
царуването на Адриан.  

Ириней е последният от тази група, който дава обширна историческа 
информация, отнасяща се до новозаветния период. Вероятно е роден в Смирна през 
първата третина на втори век и в своите ранни години е ученик на Поликарп. Неговото 
основно произведение Срещу ересите е остър отговор на гностицизма. Споменаването 
на апостолите и техните проповеднически усилия са ранно историческо свидетелство за 
първи век. Въпреки че това може да е просто традиция, то осигурява някои ключове за 
разбиране на развитието на християнството през този непознат период. 

 
Църковните историци 

Евсевий от Кесария (260-340 г. сл. Хр.) е най-видният представител на тази 
група. Неговата Църковна история е единствения доклад на ранната църква, който е 
оцелял. За съжаление през първите три века на съществуването си църквата не е дала 
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нито един учен историк. Евсевий е бил запознат с голям обем от документи, като много 
от тях са съхранени само в неговата история.* 

 
Апокрифи и Псевдоепиграфи 

Терминът Апокрифи е прилаган от протестантите за книгите включени в Стария 
завет от римокатолиците, коптите и източноправославните църкви. Терминът 
Псевдоепиграфи се отнася до по-голям брой текстове, повечето от които са 
представяни за писания на някоя древна личност от библейската история. 
(Римокатолическите и източноправославните автори обикновено наричат тези писания 
апокрифи.) Тези писания предоставят важна информация за фона на теологията, 
етиката, историята и културата на авторите на Новия завет. Някои от авторите са ги 
познавали, считали са за важна традицията, съхранена в тези писания и са я използвали. 

Апокрифи произлиза от гръцката дума „апокрифа,“ която означава „скрити 
неща.“ Първоначално е почтително название за книги, съдържащи една специална 
езотерична (достъпна само за посветените) мъдрост. Някои учени отнасят произхода на 
тази дума към 4 книга на Ездра 14:44-47 (или 2 Ездра; в Синодалното издание е 3 
Ездра), където се говори за тайни книги, съдържащи божествена мъдрост 
предназначена за „мъдрите измежду народа.“ Поради противоречията в ранната църква 
и след това по време на Реформацията, терминът е добил негативно значение, 
отнасяйки се за книги със съмнителна стойност и които са фалшиви, недостоверни и 
еретични. 

Терминът е използван сега в протестантските среди за 13-18 текста, включвани 
като част от Стария завет. Това са историческите книги 1 и 2 Макавейска и 1 Ездра (в 
Синодалното издание е 2 Ездра), разкази (Товит, Юдит, 3 Макавейска и разширената 
Естир, допълнителните разкази за Данаил), литература на мъдростта (Премъдрост 
Соломонова, Исус Сирахов), псевдоепиграфската пророческа литература (Варух, 
Послание на Еремия), литургически текстове (Молитва на Манасия, Псалм 150 или 151 
в СИ, Молитвата на Азария и Песента на тримата младежи), апокалиптичен текст (2 
Ездра или 3 Ездра в СИ) и философска възхвала (4 Макавейска). Тези книги (с 
изключение на 4 Ездра и Молитвата на Манасия) се намират в множество ръкописи на 
Септуагинта и били очевидно високо ценени от ранната църква и четени като Писание. 
Откритията от Кумран показват, че такива писания са били съхранявани не само сред 
християнските кръгове, но Исус Сирахов, Товит, Послание на Еремия били открити 
между ръкописите от Мъртво море, заедно с множество псевдоепиграфи (1 Енох, 
Юбилеи и други, които не били познати преди това). 

Някои изследователи считат, че Павел е познавал и използвал Премъдрост 
Соломонова (Рим.1:18-32 ср. Прем.Солом.13-14), а Исус Христос – Исус Сирахов 
(Мт.11:28 ср. И.Сирах.51:27; Мт.6:12 ср. И.Сирах.28:2). Поликарп, Климент и Псевдо-
Варнава цитират или се позовават на Премъдрост Соломонова, Товит, Исус Сирахов 
като авторитетни писания, а така също и към други апокрифи. Някои значими църковни 
дейци като Йероним и Ориген разбират разликата между сборника от Старозаветни 
писания, използван от църквата и еврейският канон. Йероним специално призовава към 
това да се прави ясно разграничение между каноническите текстове и църковните 
текстове, които са полезни и поучителни, но не в същата степен. Други фигури като 
Климент Александрийски и Августин приемат една по-голяма част от апокрифите като 
еднакви по степен на вдъхновение и стойност. 

                                                 
*  Материалът в тази тема дотук е превод и преработена адаптация от Tenney, M. C. (2004). New Testament 
times. Originally published: London : Angus Hudson, c2003. Grand Rapids, MI: Baker Books. 
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Протестантската Реформация 
предизвиква окончателното разрешение 
на проблема. Мартин Лутер категорично 
разграничава книгите и частите от книги 
(например добавките към Естир и 
Данаил), които не са включени в 
еврейския канон, като „книги, които не 
могат да бъдат включени към 
каноническите книги, но все пак са 
полезни и добри за четене.“ (Цитирано е 
от Rowley.) Останалите протестантски 
реформатори следват същото разбиране. 
Римокатолическата църква отговаря на 
това на събора в Трент (1546) като 

обявява тези книги (с изключение на 1 и 2 Ездра, Молитвата на Манасия и 3 и 4 
Макавейски) за напълно канонически. 

Все пак апокрифната литература заслужава нашето внимание поради 
свидетелството си за теченията и развитието на юдаизма през междузаветния период и 
влиянието им върху църквата през първите векове. 

Псевдоепиграфи е наименование от гръцкото „псеудепиграфа,“ което означава 
„неща, носещи лъжливо изявление.“ Използва се предимно за една литературна 
характеристика на множество писания от елинистичния и гръко-римския период. 
Присвоява се името на някоя голяма личност от миналото като автор на конкретно 
писание. (Например Книга на Енох, книга на Ной, Псалми на Соломон, Завет на 
Авраам и т.н.) 

Думата подобно на апокрифите е придобила негативно значение. Отнася се за 
литература подобна на апокрифите, но не включена към тях. В началото на 20 век има 
два важни сборника с псевдоепиграфи (E. F. Kautzsch и R. H. Charles), но те включват 
твърде малко писания, само около дузина и малко повече. Charlesworth и неговият 
екип, изследвайки този тип писания включват 63 текста, които отговарят на следните 
предлагани критерии: (1) почти всички са еврейски или християнски; (2) приписвани са 
на една идеална личност от миналото на Израел; (3) обикновено претендират, че 
съдържат Божие слово или вест; (4) изградени са на разкази или идеи от Стария завет; 
(5) писани са между 200 г. пр. Хр. и 200 г. сл. Хр. (или ако са писани по-късно изглежда 
са съхранили добре по-ранните традиции). 

Обяснението за този феномен на псевдоепиграфите е трудно. Възможно е 
поради оформения вече канон на закона и пророците, който не е давал възможност на 
новите автори да претендират за боговдъхновение от свое собствено име да е причина 
за появата им. Изборът на псевдоним може да показва и съзнателен опит да се свърже 
конкретното писание с възприетата традиция за учението на тази известна личност. 
Това би могло да важи особено за следапостолската епоха, когато авторитетът е бил 
свързан главно с известните личности от първи век. 

Оценката, изводите и значението на описаното за апокрифите и 
псевдоепиграфите може да бъде обобщено в няколко изречения. Учените са наясно с 
ограниченията на термините апокрифи и псевдоепиграфи. Те не са равнозначни. 
Едното произлиза от каноническия дебат и употреба, а другият от специфична 
литературна характеристика. Апокрифи е особено проблематичен термин за 
историческото изследване на тези документи, тъй като решенията за канона са много 
по-късни от периода, в който текстовете са били написани и в повечето случаи са 
векове след като един документ вече е бил в употреба и е упражнявал значимо влияние. 

Ръкопис от книгата на Енох 
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Псевдоепиграфите от друга страна понякога са по-скоро анонимни, отколкото 
псевдонимни (напр. 3 и 4 Макавейска). Апокрифни книги също могат да бъдат 
причислени към псевдоепиграфите (напр. Послание на Еремия и 2 и 3 Ездра). Въпреки 
разбирането за тези проблеми с терминологията, термините все пак ни помагат да 
поставим приоритети в огромното богатство с еврейска литература, което е достигнало 
до нас. 

Междузаветният период не е мълчалив период. Апокрифите и псевдоепиграфите 
са много важни гласове от елинистичния и римския период. Без тях нашата картина за 
Юдаизма, всред който е възникнала църквата ще бъде непълна. Те осветляват отчасти 
старозаветната традиция и идеологията на онези, които се противопоставиха на 
влиянието на Христос и мисията на Павел.* 

                                                 
* Материалът в тази тема дотук е превод и преработена адаптация от Porter, S. E., & Evans, C. A. (2000). 
Dictionary of New Testament background: A compendium of contemporary biblical scholarship (electronic ed.). 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
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ТЕМА 2: 
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ* 

 
Думата археология произлиза от две гръцки думи: архайос, която означава 

„древен“ и логос, която означава „слово,“ „ запис,“ „ доклад.“ Т.е. Буквално археология 
означава „запис на древни доклади.“ А хората обикновено използват думата във връзка 
с древната история. Но в действителност думата археология се прилага за източниците 
на история, които са непознати докато разкопките не ги разкрият. 

Археолозите са изследователи на миналото, които разкопават древни места и 
изучават всичко останало, което открият, свързано с историята. В Близкия изток 
археолозите са изцяло зависими от историческите обекти за своите познания на 
историята, защото има твърде малко оцеляла литература от тези области. Ако 
археолозите открият писмени текстове, те ги препращат към специалистите по езици и 
култура, които ги превеждат и сравняват с други литературни ръкописи от това време. 
 
Библейска археология 

Учените имат несъгласия по въпроса дали трябва да се говори за „библейска 
археология.“  Някои твърдят, че археологията си е археология – методите и целите са 
едни и същи, независимо дали се включва Библията по някакъв начин или не. Те имат 
също и основателни притеснения за ненаучните (а понякога и измамнически) 
претенции предявявани в името на „библейската“ археология. Затова според тази група 
учени трябва да се използва друг термин, какъвто е например „палестинска 
археология“ или просто да се говори за „археологията и Библията.“ 

Причините терминът библейска археология да изпадне така в немилост е, че 
учените днес просто не се интересуват от библейски въпроси. Учените с 
професионален интерес към Библията не са вече така ангажирани с археология, както 
някога са били. От друга страна професионалните археологически изследвания се 
интересуват повече от културните и антропологически въпроси, а не от библейски. 
Основното финансиране и персоналът на археологическите проекти в библейските земи  
не се финансират от църковни организации и институции, но от университети, музеи 
или други частни инициатори. Тази тенденция ще се увеличава в бъдеще поради 
увеличаващият се скептицизъм към традиционното християнство. Затова църковните 
институции трябва да търсят все повече възможности да бъдат включени в тази област. 

Нейните ограничения. Вярно е, че археологията окуражава нашата вяра в 
библейския доклад като подкрепя много конкретни изявления в библейския текст и 
така опровергава атаките на скептиците. Но по-голямата част от Библията се занимава с 
въпроси, които археологията не може да провери и потвърди. Така истините на 
Библията са не само въпрос на факти, но и на интерпретация. Поради това, че 
християнската вяра се основава на факти, християните приветстват всяко 
доказателство, което археологията може да потвърди. Но вярата не се корени само в 
това. И много по-обективно ще бъде да подчертаваме как археологията ни помага да  
разбираме Библията, отколкото да настояваме, че тя доказва всяка библейска истина. 

Нейното значение. Археологията може да осигури информация за обстановката 
във времето, когато е писана Библията. Тя ни помага да разбираме духовната вест на 
библейските автори, особено техните примери и фигури на речта, тъй като тя ни помага 
да четем между редовете на боговдъхновеното слово. 

                                                 
*  Материалът в тази тема е превод и преработена адаптация от Packer, J., Tenney, M. C., & White, W. 
(1997, c1995). Nelson's illustrated manners and customs of the Bible. Nashville: Thomas Nelson. 
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Например, историческите доклади на древен Вавилон не посочват Валтасар като 
цар, въпреки че Библията ни казва, че той е наследил Навуходоносор (Данаил 4:5). 
затова известно време се мислело, че той е измислена личност. Но през 1853 
археолозите откриват надпис в Ур, който показва царуването на Валтасар заедно с 
Набонит, негов баща. 

Нейната надеждност. Колко обективен и научен е методът на археологията и 
до каква степен може да се вярва на нейните резултати? Ако поставим от една страна 
точните науки като (физика, химия и т.н.), а от друга социалните науки (история, 
социология, психология), които са повлияни до голяма степен от субективния елемент 
на интерпретацията, археологията може да бъде позиционирана по средата между тези 
две групи науки. Археолозите са по-обективни, когато изравят фактите от земята, 
отколкото, когато ги тълкуват. 

Нейната география. Кои географски области привличат интереса на 
библейската археология? За новозаветния период основно районът е цялата Римска 
империя. За Стария завет е по-ограничена и центърът се измества на изток, за да бъдат 
включени и Месопотамската долина и Персия (съвременният Иран). 

Просто казано, започваме с центъра Палестина или Израел (Ханаан) и се 
разширяваме във всички посоки. Великите империи на Нилската и Месопотамската 
долина са също толкова интересни, колкото и самата Палестина. Културата на Финикия 
(съвременния Ливан) има много общо с тази на Ханаан на юг. Сирия на изток е също 
важна и нейната история е преплетена с тази на Израел, като тя винаги е била главният 
коридор за завоевателите на Палестина. Още по- на север, Мала Азия е родна земя на 
хитите и други важни народности. 
 
Възходът на модерната археология 

Историята на съвременната близкоизточна археология започва почти по същото 
време, когато се появяват и другите съвременни науки, през 18 век. Преди това е имало 
колекционери на антики (обикновено музеи или богати личности). Много често 
разкопките, инициирани от тези колекционери унищожавали повечето от полезната за 
учените археолози информация. 

Библейската археология вероятно започва с откритието на Розетския камък 
(наричан по името на близко до делтата на Нил село – Rosetta), когато Наполеон 
нахлува в Египет през август, 1799. Написан в три колони (на гръцки, египетски 

йероглифи и един по-късен египетски шрифт), 
камъкът бил скоро разчетен от Жан Франсоа 
Шамполион. Повечето реликви от миналото 
били видими над земята в Египет, повече 
отколкото на всяко друго място в Близкия 
изток и откритието на Наполеон пришпорило 
последващото изследване на тази страна. 

Подобно откритие е направено в 
Месопотамия през 1811, когато Claude J. Rich 
открил във Вавилон десетки глинени плочки с 
клинопис. През 1835 Сър Henry Creswicke 
Rawlinson разчел един надпис на три езика 
(староперсийски, еламски и акадски), който 
Дарий Велики заповядал да изпишат на скала 
близо до Бехистун в Западна Персия. Едно 
десетилетие по-късно, Сър Austen Henry Layard 
и други пионери археолози разкопали могили 
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съдържащи останки на великите асирийски градове такива като Ниневия, Ашур (Ashur) 
и Калах (Calah). В тези могили те откриват още глинени плочки. Тъй като вече знаели 
как да разчитат клиновидното писмо, плочките разкрили цялата история, култура и 
религия на древна Асирия и Вавилон. Те открили много паралели с библейската 
история. 

Приносът на Петри. Въпреки споменатите 
открития, сериозната научна археология била все 
още на около половин век време от пристигането 
си в Палестина. През 1890 Сър Петри (W. M. 
Flinders Petrie) насочил своето внимание към хълма 
на Тел ел Хези (Tell-el-Hesi) (днес считан за място 
на библейския град Еглон (Eglon), въпреки че 
Петри мислел, че това е Лахиш (Lachish)). Петри не 
бил първият археолог изследовател в Палестина, но 
бил първият, който разбирал истинското значение 
на стратиграфията – изследването на различните 
пластове и периоди в разкопките и на глинените 
съдове, които принадлежали на различните stratum 
(от лат. пласт, слой). Но и тези първи стъпки на 
Петри не били сигурни. Методът му на 
последователно датиране просто правел 
стратиграфски деления при всяка стъпка надолу в 
разкопките вместо да следва различните пластове, 
които всъщност не са симетрични. 

Не е възможно да се споменат всички учени, които доразвиват приноса на 
Петри. Но една важна стъпка в тази насока е направена от Олбрайт (W. F. Albright) в 
Тел Бейт Мирсим (Tell Beit Mirsim), западно от Хеврон, в серия от разкопки между 
1926 и 1932. (Олбрайт идентифицирал мястото с библейския Девир (Debir) или Кириат-
Сефер (Kirjath-sepher), но това било сериозно оспорено.) Чрез своите педантични 
методи, Олбрайт установил веднъж завинаги правилната последователност на 
палестинските глинени съдове. Олбрайт и неговите наследници (особено G. E. Wright) 
установили и практикували най-стриктните процедури.  

Други подобрения към техниките за извършване на разкопки били направени от 
Рейснер и Фишер (G. A. Reisner и Clarence S. Fisher) в Самария (1931-1935) и от 
Катлийн Кениън (Kathleen Kenyon) в Ерихон и на други места след 1952. 
Специалистите все още обсъждат кои са най-добрите процедури. Различни методи 
трябва да бъдат използвани просто заради различните особености на изследваните 
места. 

Робинсън и Глюек. Важен принос към историята на археологията в Палестина 
има Едуард Робинсън (Edward Robinson). Той е повече в областта на географията и 
изследванията на земната повърхност, отколкото в археологичните разкопки, но тези 
две области са неразривно свързани. През 1838 и 1852, той и неговият сътрудник 
успяват да локализират множество библейски места, като това става често на базата на 
сходство на имената им със съвременните наименования (например Анатот, градът на 
Еремия и съвременното Аната). 

Почти век по-късно, Нелсън Глюек (Nelson Glueck) направил подобни открития 
в своите пътувания в пустинните области на Трансйордания, Йорданската долина и 
Негев (Negev – район около Вирсавее (Beersheba)). По-късни изследвания 
потвърждават тези пионерски изследвания. 
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Археологически методи 
Археологическите методи са много прости. В действителност те могат да бъдат 

сведени само до две процедури – стратиграфия и типология. 
Стратиграфията прави едно ясно и внимателно разграничение между 

различните нива (или геологически пластове), в които са живели хората. Те са просто 
изброявани последователно (обикновено чрез римски числа) отгоре надолу. Най-
горният пласт, най-съвременният е наричан „Пласт І“ (Stratum I) и т.н. Общият брой 
пластове от дадено място могат да варират значително, както и дълбочината на 
отделния пласт. Една могила (натрупаните наноси в един древен град) може да 
достигне 15 до 22 метра над първоначалната почва. А в Месопотамия те обикновено 
надхвърлят тази височина. 

Обикновено една могила е обитавана почти непрекъснато в продължение на 
хиляди години и ако се населява и днес, разкопките са не само трудни, но и 
невъзможни. По друго време е възможно да е имало дълъг промеждутък в историята на 
местността, когато тя да не е населявана. Но това може да се разпознае само след 
разкопки. Понякога различните пластове могат да бъдат различени чрез плътни слоеве 

пепел или други останки от развалини. Друг 
път – чрез различните разцветки на почвата 
или нейната плътност. Ако могилата е 
оставала необитаема дълго време, ерозията и 
грабежите могат напълно да разрушат слоя. 
По-късно жителите често копаят окопи или 
водоеми и ями дълбоко в по-старите пластове 
и създават проблеми на съвременните 
изследователи.  

Типология на глинените съдове. 
Идентифицирането на пластовете позволява 
на учените да определят една относителност 
последователност на слоевете, но не и 
абсолютни дати. За датировката те трябва да 
използват типологията на глинените съдове 
(т.е. Това е едно изследване на различните 
форми на глинените съдове). С течение на 
времето, археолозите придобили едно много 
детайлно познаване на характеристиките на 
глинените съдове от различните исторически 

периоди. Свързвайки всеки пласт с глинените фрагменти в него, археолозите 
обикновено могат да датират пласта с една приблизителна точност във времето. 

Когато това е било представено, научното общество с неохота приело методите 
на стратиграфията и типологията. В Троя Хенрих Шлеман (Heinrich Schliemann) през 19 
век стигнал до заключението, че хълмовете или могилите се състоят от пластове от 
повече от един древен град. Това му спечелило подигравките на научните кръгове в 
цяла Европа, до момента, в който не доказал своето заключение. По същия начин имало 
отхвърляне и на типологията на глинените съдове. 

Типологията и на други предмети от древността също е полезна. Например 
развитието на лампите, използвани за осветление, помага на археолозите да 
идентифицират различни периоди от време. Монетите могат също да бъдат стабилен 
фактор за една сравнително точна датировка от порядъка на 25 до 50 години. И други 
сечива, оръжия, езически идоли и архитектурни стилове, променяни през вековете, а 
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също и надписите и символите по тях съдействат за същото. Така в сътрудничество с 
палеографията, археологията се превръща в доста прецизна наука. 

Други техники за датиране. В последните години учените развиват нови 
методи за датиране на древните обекти. Но нито един от тях не може да замести 
типологичния анализ. Специалистите са способни да направят едно датиране от 
порядъка на половин век. С другите процедури степента на грешка е много по-голяма и 
става още по-голяма, колкото по-назад във времето се връщаме. Единствено за няколко 
„тъмни епохи,“ за които нямаме данни за глинени съдове си струват разходите за 
прилагане на новите техники. 

От новите процедури, най-добрият и най-важният е този на радиовъглеродното 
(radiocarbon) датиране. Изотопът на въглерода, въглерод-14 е една форма на въглерода 
с период на полуразпад от около 5600 години. Той се разпада на въглерод-12, най-
разпространената форма на въглерода. Чрез измерването на съотношението на 
въглерод-14 и въглерод-12 в един предмет, учените могат да определят времето на 
произход на предмета. Въпреки, че въглерод-14 се предполага, че се разпада с 
постоянна скорост, някои учени все още поставят под въпрос неговата прецизност и 
надеждност. Той може да се открие само в органични субстанции (дърво, дрехи и т.н.), 
които обаче са рядкост в палестинските разкопки. Едно парче от предмета е 
унищожавано в процеса на тестването, което спира археолозите от използването на 
този метод. Въпреки това, той все пак е полезен, особено в затварянето устата на 
скептиците, които не са убедени в способностите на археолозите да датират глинените 
предмети. 

Някои други техники са по-обещаващи за библейската археология. 
Термолуминесценцията измерва електронните емисии от загряваните глинени 
предмети, за да определи, кога са били първоначално изпичани. Спектографският 
анализ бомбардира едно парче от глиненият предмет с електрони, за да измери 
химическия спектър на минералите в него. По подобен начин в неутронната 
активация керамичния материал се поставя в ядрен реактор и химическият състав на 
глината се определя от радиоактивността, която може да излъчва. Последните два 
метода са по-полезни в установяването на източника на глината от която глиненият 
предмет е направен, отколкото на датата. Но обикновено и двете изследвания вървят 
заедно. (Тренираното око на един способен експерт по глинени предмети може често да 
установи повече за оригиналния източник на глина без тази научна помощ). 

Научните техники могат също да помогнат в търсенето на места за разкопки. 
Това важи особено за слабо населени места от Трансйордания и Негев, където 
инфрачервените фотографии от въздуха са способни да разкрият древни градове чрез 
разпознаване на различията в растителността. Един предмет излъчва топлина под 
формата на инфрачервени лъчения. Колкото по-топъл е предметът, по-силно  лъчение 
излъчва. Така инфрачервените фотографии разкриват различията в температурата на 

растенията, които растат върху древни 
стени или подове. 

Надзор над работата. В 
допълнение към стратиграфията и 
типологията, внимателното записване, 
документиране и публикуване на 
информацията е третият основен принцип 
на научната археология. За разлика от 
други науки, археологията не може да 
повтори своите „експерименти,“ за да ги 
потвърди. Така грижата за внимателното 
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документиране лежи в основата на 
успешните разкопки. 

Първоначално, археолозите 
разделят мястото на една „мрежова 
система,“ по дължина и ширина на 
зоната. Те обикновено разделят 
могилата на „полета.“ Във всяко 
поле те отмерват определени 
„зони“ и очертават границите с 
колчета за разкопаване. Полетата 
могат да бъдат с различни размери, 
в зависимост от ситуацията, но 
обикновено зоната е 6 кв. метра. 

По-натам археолозите подразделят всяка зона на четири квадрата, като остават 
разделители („межди“) широки по метър между всеки квадрат. Тези межди осигуряват 
пътеки за наблюдение и инспекция докато се извършва работата. Целият квадрант не се 
разкопава еднакво. Работниците ще изкопаят „проучващи окопи“ под прав ъгъл на 
другите окопи в стремеж да предвидят какво могат да разкрият докато работят. 

 Всяка зона си има зонов надзирател, който от своя страна е надзираван от 
ръководителят на разкопките. Зоновият надзирател има две задачи: (1) да надзирава и 
ръководи истинското разкопаване на своята зона; и (2) внимателно да записва всичко, 
което се появява. 

Има основно три типа работници: (1) пикмен (pickmen), който внимателно 
разбива почвата (една процедура, изискваща много опит, за разлика от простото 
копаене на дупки); (2) хоумен (hoemen), който работи над разкопаната почва, 
наблюдавайки всичко, което се струва значимо; и (3) баскетмен (basketmen), който 
събира пръстта след нейното проучване. Понякога баскетменът използва и сито. 

Зоновият надзирател води внимателно бележки в зоновата тетрадка, един 
дневник за всичко, което работниците извършват. Той отбелязва с номер всяка 
подобласт на своята зона и хоризонтално и вертикално. Работниците събират всички 
предмети в специална кошница и ги етикират, за да отбележат датата, зоната и 
местонахождението. След това предметът е изчистван и „разчитан“ от експертите, 
които съхраняват и регистрират предметите с особено значение. Те фотографират или 
скицират всичко от особена важност преди да го отделят и приберат. В края на всеки 
ден (или преди една нова фаза на разкопаването), зоновият надзирател трябва да 
направи мащабни чертежи и на вертикалните стени и на основата на своята зона. В края 
на периода трябва да напише подробен доклад за всичко, случило се в неговата зона. 
Ръководителят на разкопките обобщава всичко от тези доклади в своя предварителен 
доклад и след това в една подробна публикация. За съжаление много ръководители на 
археологически разкопки пропускат тази последна стъпка, лишавайки научният свят от 
плодовете на своя труд. 

 
Периоди на древната история 

Археолозите класифицират най-ранните исторически и културни свидетелства 
според една система, състояща се от три периода – Каменна, Бронзова и Желязна епоха 
(всяка от тях с подразделения). Тази схема е наследена от ранния 19 век и днес е 
остаряла. Но тя до такава степен се е превърнала в част от археологията, че изглежда 
невъзможно да се промени. При опитите да бъде заместена с нещо по-задоволително се 
достига до по-голямо объркване. Най-добрите предложения използват социологически 
или политически наименования, докато традиционната схема се основава на най-
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важните метали през тези периоди. След Желязната епоха (която започва с Персийския 
период) политически и културни наименования са стандарт за археологическите 
периоди. 

Датите са приблизителни, тъй като културните промени винаги възникват 
постепенно. В по-късните периоди, където историята се познава по-точно се дават и 
някои точни дати. Твърде ранните дати, които някои учени предлагат за Палеолита или 
Ранната Каменна епоха се базират повече на еволюционната теория и геологията, 
отколкото на археологията. Тези дати противоречат на Библията. Затова не е лесно да 
се каже къде трябва да се постави границата. 

Според някои учени се вярва, че 10 000 години пр. Хр. е най-ранната дата, която 
би могла да бъде приета за достоверна. И няма ясни археологически свидетелства, 
които биха могли да ни отведат по-назад от нея. 

І. Каменна епоха. Най-ранният археологически период е разделен на Палеолит 
(Старокаменна епоха), Мезолит (Среднокаменна епоха) и Неолит (Новокаменна епоха).  

Палеолитът може да бъде описан като епоха на лов и събиране на храна. 
Хората живеели в пещери или временни заслони. Правели си сечива от кремък или 
парчета камък и преживявали с това, което можели да съберат от природата. 

Мезолитът е преходен период към появата на първите стопанства и селища.  
Неолитът отбелязва първите появи на глинени съдове, около 5000 г. пр. Хр. 

Най-забележително демонстрира това развитие местността при Ерихон. Считат, че 
осмото хилядолетие пр. Хр. ловците от Мезолита изградили светилище близо до 
изворът на Ерихон. Постепенно развили местообиталищата си от номадски заслони в 
кирпичени къщи. 

Четири неолитни периода се разграничават в Ерихон. Два преди глинените 
съдове и два, в които глинените съдове били познати. Първият период започва в мирно 
време, за разлика от останалите три. В действителност първият неолитен период се 
характеризира с конструкции на масивни защитни стени – първите познати в историята 
на човечеството. След като стените били разрушени, една изцяло нова култура се 
преместила там. Глинените съдове не били все още известни, но хората от Ерихон 
използвали глина, за да отливат лица и създават реалистични портрети, вероятно за 
някакъв вид поклонение пред предците. 

Следващата вълна завоеватели в Палестина били културно изостанали в 
различни аспекти, но с едно изключение: знаели как да произвеждат глинени съдове. 
След още една вълна обитатели, Ерихон преминал във временно забвение около 4000 г. 
пр. Хр. за сметка на град Гасул (Ghassul) на другата страна на река Йордан. 

ІІ. Халколитът (Каменно-медната епоха) е период, покриващ по-голяма част 
от четвъртото хилядолетие пр. Хр. Наблюдава се преход към употребата на медта. 
(Хората от тази епоха не са използвали бронза, тъй като все още не им е била позната 
тази сплав.) 

До този период Палестина се е развивала в крак с две велики речни култури – 
Египет и Месопотамия. От началото на четвъртото хилядолетие пр. Хр. тези култури 
започват да напредват по-бързо, а Палестина се превръща в геополитически мост за 
търговията и комуникацията в Близкия изток. В края на тази епоха тези региони 
развили модели, които те щели да следват в продължение на хиляди години. 

По името на древния град Гасул, археолозите наименуват цяла една култура и 
период през Халколитът и говорят за Гасулска култура (Ghassulian Culture). Другият 
важен подпериод или култура през тази епоха е Мегалитната култура, като 
наименованието й произлиза от гръцкия термин мегалит, който означава „голям 
камък,“ отнасяйки се за каменните блокове, които хората използвали в тези ранни 
конструкции. (Най-известният мегалит в света е Стоунхендж.) 
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ІІІ. Бронзовата епоха. Археолозите намират много предмети от тази епоха, така 
че те успяват да разграничат няколко културни периоди в нея. Раннобронзовата епоха 
е характерна с това, че двете култури на двете големи речни долини се развиват много 
по-бързо от Палестина и особено откривайки писмеността в по-късната половина на 
четвъртото хилядолетие. Но и сред ханаанците се развила бързо урбанизацията. 
Градовете им обаче останали независими и не се развили в по-големи империи. Над 
1000 години по-късно, по времето на нахлуването на Исус Навин и евреите в Ханаан, 
ние откриваме все още същата политическа система. Чак империята на цар Давид води 
до значителна промяна в този модел. 

Въпреки традицията, не е много коректно да наричаме този период в Палестина 
Раннобронзова епоха. Бронзът е сплав между мед и калай, която била по-често 
използвана чак след около 1000 години. Ако трябва да използваме термин свързан с 
металите, по-правилно би било да наречем периода „медна“ епоха. Но алтернативните 
предложения не са добили голяма популярност. Две от тях заслужават внимание. 
Катлийн Кениън нарича този период Урбанистичен период, поради склонността на 
хората тогава да изграждат големи градове. Израелските учени предпочитат да го 
наричат Ханаански период (следван от Израелски период и Персийски период). С това 
се подчертава политическата сила, която доминира във всеки период. 

Среднобронзова епоха І. Към краят на третото хилядолетие (започвайки около 
2300 г. пр. Хр.) процъфтяващите градски култури от Раннобронзовата епоха започнали 
да се разпадат пред лицето на номадските нашественици, които донесли на Палестина 
едно от най-бурните опустошения в нейната история. Нито един град от 
Раннобронзовата епоха не избегнал тоталното унищожение и всички те останали 
ненаселени в продължение на няколко века. В много отношения нашествениците били 
една по-слабо развита култура. Живеели предимно в пещери или лагери до градските 
руйни. Глинените им съдове се различавали от тези в Раннобронзовия период по форма 
и по декорация. Често те били слабо изпечени и чупливи. 

Няма писмени източници, за това, кои са били тези нашественици, но учените 
предполагат, че били аморитите, който термин означава „западняци“ и месопотамците 
го прилагали за нашественици, които пристигали в страната им от запад. Библията 
използва термина аморити, отнасяйки го към местното население, преди влизането на 
евреите в Ханаан. Това го прави синоним на ханаанци. По време на израилевото 
нашествие, двата термина станали взаимнозаменяеми. Съвременните археолози считат, 
че ханаанци е едно по-късно наименование на аморитите. 

Среднобронзова епоха ІІ. Една друга вълна от нашественици от север нахлули в 
Палестина през този период (около 1900 г. пр. Хр.). Те достигнали и до Египет и са 
познати с наименованието хиксоси („чужди нашественици“). Много учени вярват, че 
хиксосите управлявали Египет по времето, когато израилтяните живеели в робство в 
Египет (вероятно между 1750 и 1550).  

След 1650 г. пр. Хр. едно индо-арийско племе (група несемитски народи, 
произлизащи от Иранското плато) оказало силно влияние върху Близкия изток. Това са 
вероятно така наречените от Библията хорейци. Те създали империята Митани, която 
известно време била равна по сила на Египет. Те използвали нови оръжия и сечива, 
теглената от коне колесница, лъка и нови типове градски укрепления. 

Среднобронзовата епоха ІІ е един от най-проспериращите периоди в Палестина. 
Археолозите откриват множество масивни крепостни храмове. Но имаме много малко 
документи от това време и знаем твърде малко за политическата й история. 

Къснобронзовата епоха започва около 1550 г. пр. Хр. Египтяните прогонват 
хиксосите от страната си. Моисей е роден през този период, съответно и Изходът от 
Египет се е случило по това време. След 1500 г. пр. Хр. повечето градове на хиксосите 
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в Палестина са разрушени. 1468 г. пр. Хр. Тутмос ІІІ разбива хиксосите в битката при 
Мегидо. Фараонът е оставил много описания на тази битка в своите стенописи. От този 
важен период има интересни писмени свидетелства от Египет и от Палестина, каквито 
са писмата от Амарна.  

Друга важна особеност за този период е инвазията на филистимците от север, от 
Балканския полуостров и от региона на Черно море и спирането им от египтяните. 
Археологическите свидетелства предполагат, че израилтяните са пристигнали в тези 
земи преди филистимците. За това говори и първото извън библейско свидетелство за 
израилтяните от фараона Мернептах (1224-1211), което описва Израел само като народ, 
а не като нация. Това е всъщност техният статус скоро след влизането им в Ханаан. 

ІV. Желязната епоха. Не е учудващо, че останките от първия период на 
Желязната епоха са с относително лошо качество. Израилтяните не са били вещи в 
познатите по това време занаяти и изкуства. И до времето на Давид и Соломон, 
културата им не блестяла с постижения. Разкопките при Ашдод илюстрират контраста 
с високото ниво на филистимската култура по това време. А откритите реликви от 
филистимските градове разкриват егейския произход на тези племена. Разкопките на 
Сауловата крепост Гавая, на север от Ерусалим е един красноречив пример за 
недодялана архитектура от ранната Желязна епоха. 

С възхода на империята на Давид, ние имаме на разположение все повече 
исторически свидетелства, които потвърждават Библейския доклад и в този смисъл все 
по-малко зависим от археологията като източник на информация. 

Разкопки в Ерусалим разкриха някои от стените съборени от вавилонците при 
падането на Ерусалим през 587 г. пр. Хр., а дори и някои от стрелите, изстреляни от 
нападателите. Малко се знае за периода след завръщането от плена (за Персийския 
период). Откритията на археолозите за този период са оскъдни. Но са открити 
изградените стени около Ерусалим от Неемия, както и три надписа, споменаващи 
неговите врагове – Санавалат, Товия и Гисам. 

V. Елинистичният период. Археологията не ни дава директна информация за 
нашествието на Александър Велики в Палестина (330 г. пр. Хр.) и началото на 
Елинистичния период. Но имаме достатъчно писмени свидетелства за този период, 
особено от гръцки и римски източници. Това намалява нашата зависимост от 
археологията. 

Най-важният археологически материал от времето на Макавейските борби са 
прочутите Кумрански ръкописи. Те са били съхранени в огромни глинени делви от 
членовете на отшелническа еврейска секта, вероятно есеи. 

VІ. Римският период. Като цяла библейската археология се занимава много по-
малко с Новия завет, отколкото със Стария. Има основателни причини за това. 
Богатството от литературните източници, малката група християни в началото, липсата 
на специфична християнска архитектура до времето на приемането на християнството 
като официална религия. 

Много разкопки са направени в местата, които преданието изтъква като места на 
новозаветните събития. Повечето от тях са извършени от францисканци. В общи линии 
те откриват останки на църкви и гробници от ранния четвърти век. Археолозите трудно 
могат да докажат (или опровергаят) автентичността на тези места или да открият 
доказателства, които ясно да ги свързват с новозаветното време.  

Проучванията за местата от евангелските разкази са продължавали в 
продължение на векове. Няколко предания говорят за много ранни места. Юстин 
Мъченик споделя мястото на една пещера във Витлеем, където Исус се е родил. (Това 
трябва да е преди 130 г. сл. Хр.). Предполагаемото място на Голгота в края на Виа 
Долороса е споменато за първи път през 135 г. сл. Хр. и официално е признато от 



22 

император Константин след 325 г. сл. Хр. Двете места продължават да се почитат и в 
днешно време. 

 
 

Археологическите периоди на Палестина 
Период Дати Библейски събития 

I. Каменна епоха 
A. Палеолит (Старокаменна) 
Б. Мезолит (Среднокаменна) 
В. Неолит (Новокаменна) 

 
10,000–8000 ПР.ХР. 
8000–5500 ПР. ХР. 
5500–4000 ПР. ХР. 

Виж Битие 1–11 

II. Халколит (Каменно-медна епоха) 
A. Мегалит 
Б. Гасулски 

 
4000–3200 ПР. ХР. 
3500–3200 ПР. ХР. 

Виж Битие 1–11 

III. Бронзова епоха 
A. Раннобронзова 
Б. Среднобронзова I 
В. Среднобронзова II A 
Г. Среднобронзова II Б 
Д. Къснобронзова 

 
3200–2200 ПР. ХР. 
2200–1950 ПР. ХР. 
1950–1750 ПР. ХР. 
1750–1550 ПР. ХР. 
1550–1200 ПР. ХР. 

Авраам е роден (2166 ПР. ХР.) 
Яков отива в Египет (1876 ПР. ХР.) 

Изходът (1446 ПР. ХР.) 

IV. Желязна епоха 
A. Желязна епоха I 
Б. Желязна епоха II 
В. Желязна епоха III 

 
1200–970 ПР. ХР. 
970–580 ПР. ХР. 
580–330 ПР. ХР. 

Давид става цар (1004 ПР. ХР.) 
Падането на Израел (586 ПР. ХР.) 
Връщането на евреите (539 ПР. ХР.) 

V. Елинистичният период 330–63 ПР. ХР.  
VI. Римският период 63 ПР. ХР.– 330 СЛ. ХР. Христос разпънат (30 СЛ. ХР.) 
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ТЕМА 3: 
ГЕОГРАФИЯ НА ПАЛЕСТИНА И НОВОЗАВЕТНИЯ СВЯТ* 

 
Палестина, позната в Стария завет още като Ханаан, се простира от Дан, от 

един от източниците на река Йордан до Вирсавее в Северен Негев. Това е разстояние от 
около 230 км. От Дан до Есион-гавер в залива Акаба, където Соломон построява 
търговски флот е около 450 км. От Средиземно море до края на Трансйорданската 
пустиня на ширината на Ерусалим е само около 100 и няколко км. 

Вътре в този малък район се наблюдава едно голямо разнообразие на 
топография и климат. Тясната крайбрежна равнина преминава на изток в планински 
район, простиращ се на югозапад от Ливанската планинска верига през хълмистата 
страна на Горна и Долна Галилея и след едно прекъсване в Изреелската долина, 
продължава през Самария и Юдея, чак до Хеврон. Източните склонове на този 
планински район се спускат рязко към Йорданската долина, която е 70 метра под 
морското равнище при езерото Хуле, 211 метра под морско равнище при Галилейското 
езеро и 391 метра под морско равнище при Мъртво море, като на още 400 метра 
дълбочина му е самото дъно. 

На изток от Йорданската долина се издига Трансйорданското плато. 
Плодородните земи на Васан и Галаад са на изток от Йордан, а Моав и Едом са на изток 
и юг от Мъртво море. Известният Навутейски град Петра отбелязва южния край на 
обработваемата земя в Трансйорданското плато. 

                                                 
*  Материалът за Палестина в тази тема е превод и преработена адаптация от Pfeiffer, C. F., Vos, H. F., & 
Vos, H. F. (1996, c1967). The Wycliffe historical geography of Bible lands. Chicago: Moody Press. 
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Многобройни потоци се вливат от източната страна в река Йордан и Мъртво 
море. Най-важните реки са Ярмук, Явок, Арнон и Зеред. На изток от платото е 
пустинята, в която няма население. Дори камилите не могат да прекосят острите скали 
и стръмнините, които характеризират по-обширната територия на тази част от 
Трансйордания. 

Крайбрежна равнина. Крайбрежието на Палестина, както това на Финикия на 
север е лишено от естествени пристанища. С изключение на носа, където планината 
Кармил се издава напред в Средиземно море, Палестинският бряг е напълно равен. 
Едно пристанище съществувало в Йопия (Йопа или Яфа) в старозаветни времена и едно 
в Кесария по време на римляните, но те не можели да се сравняват с Тир и Сидон на 
север по Финикийския бряг. На север от Йопия се намира равнината Сарон (Шарон). 
Единствено тя била под контрол над израилтяните в старозаветни времена, тъй като на 
юг владеели филистимците и от тук тази част на крайбрежната равнина носи 
наименование Филистия. 

Планината Кармил, от брега на Средиземно море разделя Палестинската 
крайбрежна равнина на две части и оформя една бариера между двете. Търговският и 
военният трафик обикновено пресичал планинската верига чрез три прохода, които 

водели към градовете Мегидо, 
Таанах и Иблеем (Ивлеем). Дълга е 
около 39 километра и е висока 
около 540 метра. Както в 
древността, така и днес е покрита 
със зелена растителност. Известна 
е най-вече с подвизите на пророк 
Илия (3Царе 18:19-40). 

Равнината Асир (на Акхо). 
Северната част на Палестинската 
крайбрежна равнина е позната под 
това наименование Асир или 
Asher. Тя се простира 40 километра 
на север от залива на Акхо (Акко), 
познат в Новия завет като 

Птолемаида (Деян.21:7) до така наречената скала „Стълба на Тир“ (Rosh HaNikra). В 
края на третото си мисионско пътуване Павел спира за кратко в Птолемаида по пътя си 
за Кесария и прекарва един ден с група християни там. По това време градът е римска 
колония с население, което включвало военни ветерани, които получили в дар земя от 
император Клавдий. 

Равнината Дор. По името на град Дор, тази тясна 30-тина километрова равнина 
се простира на юг от планината Кармил до равнината Сарон, от която я разделят 
тресавищата на така наречената Крокодилска река. Дефиле през Кармил свързва Дор с 
равнината Есдраелон на север до Йокнеам, но то никога не е било от голямо значение. 

Равнината Сарон. Плодородната равнина Сарон се простира на юг от 
равнината Дор до долината Айалон и град Йопия – едно разстояние от около 80 
километра. Ширината й варира от 12 до 18 километра. Включва области с червен пясък, 
който някога е бил покрит с дъбови гори подобно на Кармил и Ливан (Исая 33:9; 35:2) 

Йопия е служил като морско пристанище за Ерусалим (на около 55 километра). 
Тук Петър прекарва известно време (Деян.9:43) и получава видение (Деян.10:5-16). 

Лида се намира на 17 километра югоизточно от Йопия. Това е старозаветния 
Лод. Стратегически е разположен на кръстопътя между Египет и Вавилон и Йопия и 
Ерусалим. Петър изцелява там един парализиран човек и вижда множества да се 
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обръщат към вярата в Христос (Деян.9:32-35). След разрушаването на Ерусалим, Лида 
става център на равинските учения до 3 век. 

Кесария е между Йопия и Дор. Ирод изгражда този град с цел да служи като 
център на римското провинциално управление в Юдея. Царете иродиани и римските 
прокуратори разполагали своите официални резиденции там. Каменни вълноломи били 
изградени от север и от юг на пристанището, за да служи като главно пристанище на 
Средиземноморието. Разположена и на главния път на керваните между Тир и Египет 
го превръща в център на вътрешния трафик на Палестина. 

Кесария служел като образец за римската култура. Притежавал огромен 
амфитеатър и храм, посветени на императора и Рим с огромни статуи на императора. В 
новозаветно време градът бил с юдейско и неюдейско население. Пилат живеел там, а 
също и дякон Филип (Деян.21:8), както и стотникът Корнелий, който Петър обърнал 
към Христос (Деян.10:1, 24; 11:11). Бягайки от враговете си в Дамаск, Павел заминал за 
Кесария по пътя си за Тарс (Деян.9:30). Този град се превръща и в пристанище при 
завръщанията му от второто и третото си мисионско пътуване (Деян.18:22; 21:8). Павел 
е разследван пред Феликс в Кесария, където бил затворен за две години (Деян.23:23-
35). Защитава се и пред Порций Фест и Агрипа в Кесария (Деян.25:11) и от там 
отпътува за Рим. 

Антипатрида е на около 40 километра на юг от Кесария на пътя за Лида. Познат 
в старозаветно време като Афек, мястото, където израилтяните губят ковчега на завета. 
Ирод Велики обновява града около 35 г. пр. Хр. И го наименува на своя баща 
Антипатер. Тук Павел спира по пътя си от Ерусалим към Кесария (Деян.23:31).  

На юг от Йопия започва възвишаване и започва Филистимската равнина, където 
количеството на дъждовете намалява и се усеща все повече влиянието на пустинята. 
Дърветата са рядкост, но откритите площи са подходящи за отглеждане на зърно и 
създават условия за развитие на голяма и просперираща общност. 

Филистимската равнина. Наименувана на населяващите я народи. Амос 9:7 
споменава, че тези народи са дошли от Кафтор, еврейското наименование на остров 
Крит. Минойският Крит е бил един от големите културни центрове през второто 
хилядолетие пр. Хр. и филистимците пренесли своето изкуство, занаяти и традиции в 
южен Ханаан. Важен център е Герар. Газа също става важен търговски център. По пътя 
за Газа Филип среща етиопянина, когото обръща към Христос (Деян.8:26-40). 

Азот се намира на 29 километра североизток от Газа. Това е градът с прочутия 
храм на бог Дагон, където бива отнесен ковчегът на завета при пленяването му от 
филистимците. Разрушен частично от Макавеите, градът е възстановен от Ирод. Филип 
проповядва на жителите там след срещата с етиопянина (Деян.8:40). 

Аскалон е на 19 километра северно от Газа и е родното място на Ирод Велики, 
резиденция на сестра му Саломе. Ирод разкрасява града с богато украсени сгради и 
колонадни дворове. Разкопките на руйните му са впечатляващи. 

Други два важни филистимски града са Гет и Екрон. Богът на Екрон бил Ваал-
Зевул (от ханаански – господ на високото място), който в Новия завет е използван като 
синоним на сатана (Мат.12:24-29). 

Шефела се намира на изток от крайбрежната равнина, срещу Газа на юг и се 
простира до Айалон на север. Състои се от скално плато, което достига височина от 460 
метра на юг и е прорязано от няколко успоредни долини. То служело като буферна зона 
между израилтяните, които контролирали хълмистата земя и филистимците по 
крайбрежието. В древни времена е било покрито с гори.  

Равнината на Есдраелон (на Мегидо или Голямата равнина). Пътят през 
равнината на Есдраелон и долината Изреел бил единствения лесно достъпен път от 
Крайбрежната равнина на Палестина към Йорданската долина. Използвана е през 
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историята от пътешественици, търговци и завоеватели. Въпреки че Есдраелон е 
гръцката форма на еврейското Изреел („Бог сее“), двете думи придобиват специфични 
значения. Есдраелон е алувиална (наносна) равнина, която е оформена като един 
триъгълник с връх насочен към Средиземно море на север от планината Кармил. От 
югозападната й страна били стратегически разположени градовете на Йокнеам, 
Мегидо, Таанах и Иблеам в основата на планинската верига на Кармил. Равнината е 
ограничена от северозапад от планините на Галилея. В основата на триъгълника бил 
Изреел, градът, който пази тясната долина на Изреел до Бет-сан и Йорданската долина. 
В древни библейски времена Есдраелон бил регион с блата, през които река Кишон 
(Кисон – Съд.5:21) течала. Долината Изреел и тогава и днес е плодородна област. 

Река Кисон извира от хълмовете на Самария (планините Гелвуе или Гелвуй) и 
тече на северозапад през равнината Есдраелон покрай Таанах и Мегидо, преди да се 
влее в залива на Акхо северно от Кармил. 

Галилея. На север от равнината на Есдраелон и долината на Изреел се намира 
плодородната хълмиста област, позната като галил, буквално кръгът или областта. 
Това е земя на реки и извори. Маслините в Галилея били толкова многобройни, че 
древните равини заявявали, че е по-лесно да издържаш цял легион там, отколкото да 
отглеждаш едно дете в по-безплодната област на юг. 

След Вавилонския плен относително малко юдеи се установили в Галилея и 
дори те били преселени в Юдея през 164 г. пр. Хр. от Симон Макавей (1Макавей 5:21-
23). По времето на Йоан Хиркан и неговите наследници, Галилея била присъединена 
към Хасмонеевото царство и множество юдеи се заселили там. Жителите на Юдея 
обаче продължили да гледат на юдеите в Галилея като на неортодоксални 
(неправоверни). Исус и неговите ученици били презирани като галилеяни, които били 
разпознавани по своя привичен акцент (Марко 14:70). Нищо добро не можело да се 
очаква от Назарет (Йоан 1:46) и претенциите на един Месия, който бил от Назарет в 
Галилея не би могло да бъдат възприемани на сериозно (Мат.21:11). Въпреки това 
юдеите от Галилея са били лоялни на юдейската вяра и са били антиримски настроени, 
за което споменават Йосиф Флавий и Деяния 5:37. 

По времето на Исус, провинция Галилея била правоъгълник – 65 километра от 
север на юг и 30 километра от изток на запад. От изток граничи с река Йордан, а от 
запад с Крайбрежната равнина. На юг граничи с плодородната равнина Есдраелон. 
Галилея се дели на две части – Горна и Долна Галилея. Между тях се намира разломът, 
познат като равнината Еш-шагур. На север от тази равнина е платото на Горна Галилея, 
което достига 900 метра с най-високата точка връх Джебел Джермук – 1200 метра. 
Хълмовете на Долна Галилея не се издигат по-високо от 600 метра. Северната граница 
на Горна Галилея е проломът на река Леонти, която се влива в Средиземно море на 
север от Тир. 

Назарет, градът, в който е израсъл Исус се намира на север от равнината 
Есдраелон, някъде по средата между Галилейското езеро и Средиземно море. Градът е 
заобиколен отвсякъде от хълмове, с изключение от юг, където една тясна скална 
клисура води към равнината. Макар и разделен от възвишенията, той е близо до 
важните търговски центрове на онези дни. От хълмовете ограждащи Назарет Исус е 
можел да види на север през богатите равнини в далечината снежната шапка на 
планината Хермон. На запад е можел да види планината Кармил. На изток – горските 
възвишения на планината Тавор, а на юг – равнината Есдраелон. Назарет е бил малко 
градче само с един воден извор. 

Когато Исус живеел в Назарет, главният град на региона бил разположен на 
около 6-7 километра северозападно от там. Град Сепфорис бил на юг от главния 



27 

римски път от Птолемаида за 
Тивериада. Църковната традиция 
счита този град за родното място на 
Дева Мария. 

Тивериада е изграден от Ирод 
Антипа около 25 г. сл. Хр., за да 
служи като столица на тетрарха на 
Галилея и Перея. Наименуван е на 
император Тиберий. Този град дава 
наименованието на Галилейското 
езеро, станало познато като 
Тивериадското езеро (Йоан 6:1). На 
3-4 километра северно от Тивериада 
е Магдала, център на рибната 
индустрия и родно място на Мария 
Магдалена (от Магдала). На още 4-5 
километра на север по брега е 
Капернаум, мястото, където Исус 
установил своето място за живеене, 
след напускането на Назарет 
(Мат.4:12, 13). На 3 километра на 
север от Капернаум е Хоразин, на 
базалтови хълмове и сцена на 
Исусовите проповеди (Мат.11:21). 
Домът на Симон Петър е във 
Витсаида, „домът на риболова,“ 
няколко километра на изток от 
устието на река Йордан, вливащо се в 

Галилейското езеро. Тетрархът Филип изгражда отново града и го нарича Юлия в чест 
на дъщерята на Август. 

Самария. Хълмистият район на юг от равнината Есдраелон е област, която е 
позната след разделянето на Соломоновото царство на две и в Новия завет като 
Самария. Наименованието Самария се прилага първоначално за града, който Амрий 
изгражда като своя столица (3Царе 16:23, 24). Името на столицата се прилага за цялата 
територия на десетте племена на Северното царство Израел. Понякога името на 
главното от двете еврейски племена, Ефрем, също се прилага като име за цялата област 
(Исая 9:9-12). 

Сихем, градът разположен в една плодородна долина, заградена от две планини 
(хълмове) – Гевал и Гаризин – е първата Палестинска страна, която се споменава в 
Библията. След Вавилонския плен, Сихем става главен религиозен център на 
самаряните, които изграждат своя храм на планината Гаризин, която планина 
разглеждат като свята, на която трябва да се покланят на Бога (Йоан 4). Юдеите в 
Ерусалим не само отказали помощта на самаряните в изграждането на храма, но ги 
считали и за „глупавия народ, който живее в Сихем“ (Сирах.50:28) и за свои врагове. 
През 128 г. пр. Хр. Йоан Хиркан завладява Сихем и унищожава храма на Гаризин. Той 
никога не е възстановен, но самаряните продължили да почитат планината. 

Град Самария е построен на 90 метров хълм, на около 11 километра северно от 
Сихем. Хълмът се намира в широк речен басейн, долина, която продължава до 
крайбрежието. От върха му се вижда Средиземно море. Поради местоположението си е 
лесно отбраняем и контролира главния търговски път към Есдраелон. Йоан Хиркан 

Тивериада 

Капернаум 



28 

унищожава града и продава в робство обитателите му. Половин век града е необитаем. 
Ирод Велики го населява с уволнени наемници, гали, траки и германи и градът 
придобива космополитна атмосфера.  

Йоан 4 глава описва срещата между Исус и самарянката от град Сихар. Сихар не 
се появява на никое друго място в Писанието и по традиция се отъждествява със 
Сихем. Но разкопки на Сихем показват, че той не е бил населяван в новозаветни 
времена. Съвременните учени са склонни да го отъждествяват с селището Ел-Аскар на 
източния склон на планината Гевал, на изток от Сихем. 

Хълмистата страна на Юда. Юдовото племе населявало земите на запад от 
Мъртво море, които били наполовина пустинни, наполовина обработваеми земи. Това 
правело несигурно съществуването му и материалният му просперитет никога не бил 
съизмерим с този в Северна Палестина. Все пак предимството било в това, че със 
своите планини, Юда била лесно защитима територия и неатрактивна за завоевателите. 

Мъртво море се простира почти по цялото протежение на източната граница. 
Юдейската пустиня, която е разширение на западния бряг на Мъртво море няма 
градове, но е била привлекателна за аскетичните умове. Кумранската общност живеела 
монашески живот в северозападния ъгъл на Мъртво море от първи и втори век пр. Хр. 
до първи век сл. Хр. по-късно християнски монаси имали там манастир. 

Западната защитна линия на Юда се състои от хълмовете на Шефела, които били 
отделени от хълмовете на Юда от няколко кръстосани долини на север и на юг. Това 
правело Ерусалим много по-защитен от градовете в Есдраелон и Галилея. 

Северната граница на Юда не била ясно определена. Тя била най-слабата 
защитна линия на южното царство. Ерусалим бил само на 12 километра на юг от 
границата. Той се намира на 760 метра надморска височина. Разположен е на кръстопът 
между два древни пътя – от Сихем до Хеврон и от Йорданската долина и Ерихон до 
Средиземноморския бряг. 

В Новозаветно време Ерусалим бил подчинен на Рим. Ирод Велики възстановява 
и разширява храма, за да го направи равен по красота с елинистичните храмове, които 
били строени из Близкия изток. Източно от града една около два километра верига от 
варовикови хълмове са познати под наименованието планината на Маслините или 
Елеонския хълм). Исус често я посещава и там се намира и Гетсиманската градина. От 

планината Исус е можел да наблюдава красивия 
Ерусалим с украсените от Ирод сгради. От там 
произнася и присъдата си за града (Мат.24-25). 

На около 10 километра южно от Ерусалим 
се намира Витлеем, на една трета разстояние от 
пътя към Хеврон. Хеврон е най-високият град в 
Юда, над 1000 метра надморско равнище. 

Йорданската долина. Образувала се от 
геологически разлом, който започва между 
планината Ливан и планинската верига Анти-
Ливан. Продължава през Йорданската долина и 
Мъртво море и достига до залива Акаба и Червено 
море. 

Река Йордан има четири източника. Най-
източният Нахр Панеас извира от една пещера в 
полите на планината Хермон. Там е било едно 
езическо свещено място, посветено на Ханаанския 
бог Ваал, а в римско време на бог Пан, бог на 
пасищата, стадата и пастирите. Древният град 
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близо до това място носил името Панеас. Ирод Велики изградил красив храм на 
император Август там, а неговият син, тетрархът Филип нарекъл града Кесария в чест 
на римския император. За да се разграничава от Кесария на брега на Средиземно море 
към името било добавено Филипова. Там Петър изповядал Исус като Месия 
(Мат.16:13-20). Кесария Филипова е най-северната точка в Палестина на описаните 
пътувания на Спасителя. 

Три километра на запад извира вторият източник на Йордан, Нахр Ледан. Той 
извира близо до град Дан, който е бил най-северната точка на Израел. Заедно с другите 
два източника, с които се 
вливат един в друг тези 
четири потока образуват река 
Йордан, която тече на юг и 
след десетина километра се 
влива в езерото Хуле. Районът 
е богат на растителност. В 
древността около езерото е 
било блатиста местност, 
населявана с глигани, чакали и 
хиени. 16 километра е 
разстоянието до Галилейското 
езеро, което е дълго 20 
километра и 11 километра 
широко. 

На разстояние от 105 километра река Йордан тече от Галилейското езеро до 
Мъртво море. Долината на река Йордан е широка от 5 до 23 километра. Тя има няколко 
нива. Първото, от двете страни на реката е гъсталак. По-високото ниво е обработваема 
площ и пасища. В Йордан се вливат няколко притока. От изток най-големи са Ярмук и 
Явок, а от запад Фара. 

Трансйорданска област. Областта на изток от Йордан, простираща се на 240 
километра на юг от планината Хермон до южния край на Мъртво море е едно 
издигнато плато, което на юг се възвишава. Широчината му от река Йордан до 
пустинята се измерва между 50 и 130 километра. Средно височината му е около 600 
метра надморско равнище. Климатът е умерен. Няма естествена граница между него и 
Арабската пустиня на изток. Трансйордания или Абарим, „областта отвъд“ е разделена 
от дълбоки проломи на реките Ярмук, Явок и Арнон. На юг от потока Зеред е земята на 
Едом. 

Васан и Хавран е територията от планината Хермон на юг до Ярмук. Има богата 
вулканична почва над варовикова основа. Старозаветният Васан е познат в новозаветни 
времена като Витанае, Голанитис (Голан) и Хавран. 

Галаад са планините на 30 километра след река Ярмук. През тях преминава река 
Явок. Галаад е овално оформена област, 56 километра от север на юг и 40 от изток на 
запад. Била е известна с горите си, растели са нарове, кайсии и маслини, като е имало и 
чудесни пасища. Амонците от изток и сирийците от север са се опитвали да 
контролират Галаад.  

В новозаветно време областта между река Явок и река Арнон, приблизително 
съответстваща на Галаад се наричала Перея, земята „отвъд Йордан.“ Във времето на 
Христос, Перея била населена с юдеи и се считала заедно с Галилея и Юдея за юдейска 
провинция. Стараейки се да избегнат контактите с презрените самаряни, хората от 
Галилея пресичали Йордан и пътували на юг през Перея, след което отново пресичали 
Йордан, за да участват в празниците в Ерусалим. 
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Декаполис („десет града“) е израз, който съответства на съюз от 10 гръцки 
градове, които с изключение на Ветсан се намирали на изток от Йордан. Това е област, 
която била населена с гръцки колонисти около 200 г. пр. Хр. 

Земята на Амон се намира на югоизток от Галаад, граничеща с пустинята.  
Моав е областта на юг от Галаад и на изток от Мъртво море и се простира до 

потокът Зеред. Теренът е оголен и обезлесен, студен през зимата, но приятен през 
лятото. Земята е била подходяща за пасища и царят на Моав е бил животновъд (4Царе 
3:4). 

Едом, областта на юг от Зеред е безплодна, но хълмовете съдържат медна руда и 
географската й позиция я прави център на търговска активност между Дамаск и Южна 
Арабия и Африка, така наречения „път на царете“ (Числа 21:22). Този път е най-
важният от север на юг през Трансйордания. Той свързва Дамаск със залива Акаба. По 

цялата му дължина има руйни на градове, някои от 
които могат да бъдат датирани няколко хилядолетия 
пр. Хр. 

На половината път между южния край на 
Мъртво море и залива Акаба се намира скалният град 
Петра, идентифициран от много учени със Села 
(4Царе 14:7). Някъде около 300 г. пр. Хр. арабите 
навутеи изгонили едомците на запад и завладели 
Петра. През 100 г. пр. Хр. той станал столица на 
мощното Навутейско царство и център на обширна 
търговска империя. 105 г. сл. Хр. римляните 
завладели Петра. 

Прогонените от навутеите едомци се заселили 
в южна Палестина, която започнала да се нарича 
Идумея. Идумейците били покорени от Йоан Хиркан 
(126 г. пр. Хр.) и насилствено били присъединени 
към юдейската държава. Антипатер, родом от 
Идумея е познат като баща на Ирод Велики, който 
царувал над юдеите от 40 до 4 г. пр. Хр.  

 
Римската империя и Източното Средиземноморие* 

Според Лука 2:1 император Август управлявал „цялата вселена“ (СИ – „цялата 
земя“). С победата си при Акциум от 31 г. пр. Хр. Октавиан сложил край на 
гражданските войни в империята и донесъл на римляни елини толкова желания мир. 
През 27 г. пр. Хр. е обявен за „Август“ (лат. „Възвишеният“) и живее до 14 г. сл. Хр. 
неговите наследници Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон управлявали до 69 г. сл. Хр. 
земите, които се вместват най-грубо казано в границите между Атлантическия океан, 
Британските острови (завзети през 43 г. сл. Хр.) Рейнската област, Дунав, Ефрат, 
Арабската пустиня и пустинята Сахара. Ако не се броят Юдейското въстание 66-70 г. 
сл. Хр., кратките граждански войни, избухнали през 69 г. сл. Хр. и някои погранични 
сражения, през този период в империята имало мир, което позволява на хората да 
пътуват безпрепятствено. Гръцкият език се говорел свободно от изток до Рим и дори до 
Южна Галия.  

Провинциите се управлявали от проконсули или наместници (легати), 
подчинени пряко на Сената, ако в областта царял мир (например Галион в Ахайя или 

                                                 
* Материалът до края на темата е почти буквално взет от Мей, Хърбърт Дж. и Р. У. Хамилтън. 
Оксфордски библейски атлас, 3 издание, Оксфор Юнивърсити Прес. 1984.  
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Ахея, Деян.18:12) или лично от императора с негова пълномощник в размирните и 
пограничните провинции като Сирия (Лука 2:2). Васалните царства, които са 
управлявани от местни владетели, назначавани и надзиравани от Рим, съществували 
най-често в затънтени или бунтовни области, за които се смятало, че все още не са 
съзрели да се ползват с правата на провинции. Такива са например царствата на Ирод 
Велики, Ирод Агрипа ІІ, царството на Антиох в Комагена и Киликия Трахея. 

Източната граница била охранявана от гарнизони, които бранели империята от 
народи извън пределите й и по-конкретно от партите, разбили през 53 г. пр. Хр. при 
Каре (Харан) римската войска. В новозаветните времена по източната граница е 
спокойно, така че в Ерусалим могат да се срещнат юдеи и представители на други 
народности от Партия, Мидия, Елам, Месопотамия и римските провинции в Мала Азия 
и Северна Африка (Деян.2:9-11). 

Разрастването на Ранната църква, описано в Деяния 2-11 глави, достигнало 
чак до Антиохия (Деян.11:19), основен град в провинция Сирия. Той се превръща във 
важно средище, откъдето Църквата продължава да се разпространява. На изток са 
разположени Едеса и Месопотамия (включително Вавилон, където има многобройна 
юдейска общност). В Новия завет е отразен факта, че през провинциите на империята, 
където се говори гръцки, християнството достига до Рим. Но то се разпространява и на 
изток, сред хората говорещи арамейски: това е християнството със средище в Едеса. 

Апостол Павел е бил роден в семейство на юдеи (баща му е бил римски 
гражданин) в град Тарс, където се говори гръцки. Учил в Ерусалим при законоучителя 
Гамалиил и приема вярата близо до Дамаск, където вече има християни. Пътувал до 
Арабия (Галат.1:17), после до Ерусалим, където се видял с апостолите и се прибрал в 
родната си провинция Сирия-Киликия (Галат.1:18-20). След като Варнава го довежда от 
Тарс в Антиохия (Деян.11:25, 26), Павел предприема прочутите си мисионски 
пътувания на север и запад, където „напълно проповядвал Христовото благовестие“ „ от 
Ерусалим дори до Илирик (Илирия).“ (Рим.15:19). В Деяния и други послания 
откриваме подробности за дейността му в провинциите Кипър, Галатия, Азия, Тракия, 
Македония и Ахайя.  

През 57 г. сл. Хр. посещава Ерусалим, като е замислил да разшири дейността си 
и да посети Рим и Испания (Рим15:28). Но в Ерусалим се натъква на враждебно 
отношение от юдеите, хвърлен е в тъмница в Кесария, където престоява две години, 
след което се обръща за правосъдие към императора и е съпроводен от римски конвой 
до Рим. Пътува по море през Мира в Ликия (Деян.27:5) и покрай Крит. Преживява 
корабокрушение край о. Малта и все така като затворник продължава през Сиракуза 
към Потиоли и оттам към Рим (Деян.28:14), където две години е държан под домашен 
арест. По всяка вероятност е екзекутиран малко след това при управлението на Нерон. 

Когато Павел пристига в Рим, там вече има силна църква, до която той е писал 
преди това своето послание. Това показва как християнството се разпространявало по 
начин, който не е описан подробно в Деяния, благодарение на други апостоли 
(1Кор.9:5; Рим.15:20) и отделни хора, преселили се в Рим. Светоний твърди, че 
Клавдий (41-54 г. сл. Хр.) е прогонил юдеите от Рим (Деян.18:2) заради броженията, 
предизвикани от „някои си Крест.“ Това вероятно показва, че християнството е 
пораждал разкол сред юдейската община. По онова време родените в Понт Акила и 
Прискила са прогонени от Рим и идват в Коринт.  

Според преданието и ранни писания, невключени в Новия завет, Петър е 
основал заедно с Павел църквата в Рим. „Вавилон,“ където е написано Първото 
послание на Петър (1Пет.5:13), вероятно обозначава Рим (езическият град на 
завоевателите). 
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Люлката на християнството. От Ерусалим християнството е пренесено във 
Финикия, Кипър и Антиохия. Именно от Антиохия, Павел започва своето 
мисионерство сред езичниците. В Юдея гоненията започнати от Ирод Агрипа І (41-44 г. 
сл. Хр.) не траят дълго. След Юдейското въстание и войната с Рим (66-70 г. сл. Хр.), 
довели до бягството на християните в Пела, юдейското християнство губи своето 
значение. 

Апостол Павел започва своите мисионски пътувания в земите, където се говори 
гръцки и живеят предимно неевреи. Все пак в много градове има юдейски общности и 
синагоги. 

І-во мисионско пътуване. От Антиохия (Деян.13:1) Павел поема с Варнава към 
Саламис в Кипър, после по суша към Пафос (Пафа) и по море към Перга (Пергия) в 
Памфилия, отново по суша към Антиохия Писидийска, Икония, Листра и Дервия и 
после се връща през същите градове и отива в Аталия, а от там по море в Антиохия 
Сирийска.  

ІІ-ро мисионско пътуване. От Антиохия (Деян.15:35, 36) заедно със Сила ап. 
Павел се отправя по суша към Дервия и Листра (откъдето е Тимотей, присъединил се 
там към Павел), минава през Галатия и Фригия („фригийската и галатийската земя“ – 
Деян.16:6), тръгва на север и стига чак срещу Мизия (Мисия) и оттам до морския бряг 
при Троада. После, воден от видение отива в Македония, където са основани църквите 
във Филипи, в Солун и в Берия. През Атина Павел тръгва към Коринт (Деян.18:1), 
където към него се присъединяват и други. Там също основава местната църква. След 
това поема с кораб към Палестина, посещава Ерусалим и се връща в Антиохия 
(Деян.18:22). 

ІІІ-то мисионско пътуване. От Антиохия Павел се отправя отново през Галатия 
и Фригия (Деян.18:23) и „Горната страна“ към Ефес. Тук престоява две години 
(1Коринт.16:8; Деян.19:8-10) и основава важна църква. От Ефес християнството се 
разпространява и в Колоса (Колос.1:1-2, откъдето е и Филимон), Лаодикия (Колос.4:16) 
и във вътрешността като цяло. В Ефес Павел поддържа връзка с Коринт чрез пратеници 
(1Кор.1:11; 2Кор.7:6) и най-малкото веднъж ходи до там (2Кор.1:23-2:1). После Павел 
отива през Македония в Ахайя, където остава три месеца, връща се във Филипи и с 
кораб поема с представители на църквите към Ерусалим. В Милит вика старейшините 
на църквата в Ефес и се сбогува с тях. В Ерусалим Павел е задържан и пратен в Рим. По 
всяка вероятност малко по-късно е екзекутиран по заповед на Нерон. Предполага се, че 
отначало е пуснат от затвора в Рим и посещава повторно Троада, Милит и Коринт 
(2Тим.4:13, 20), оставя Тит в Крит (Тит.1:5) и смята да презимува в Никопол. 

Апостол Петър в Първото си послание се обръща към църквата в Витиния, Понт 
и Кападокия. Някъде около 112 г. сл. Хр. прокураторът на Витиния, Плиний Млади, 
заварва там много християни, някои приели вярата преди двайсет и повече години. 

По времето на император Домициан (81-96 г. сл. Хр.) апостол Йоан е заточен на 
остров Патмос, откъдето пише своите писма до седемте църкви в Азия (Асия), описани 
в Откровение 1-3 гл. Дейността на Йоан по-късно е съсредоточена в Ефес. 

В Александрия живее съратникът на Павел – Аполос (Деян.18:24 и сл.). 
Църквата там вероятно води началото си от новозаветни времена, но не е ясно как 
точно се е зародила. 
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ТЕМА 4: 

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СВЯТ В НОВОЗАВЕТНОТО ВРЕМЕ – ГЪРЦИЯ  
И ЕЛИНИЗМЪТ* 

 
Древните гърци наричали своята земя Елада или Елас, а себе си наричат елини. 

Когато говорим за „Елинска култура,“ имаме предвид гръцките културни, търговски и 
интелектуални постижения, които достигат своя връх през 5 век пр. Хр. в Атина. 
„Елинистична култура“ е последващото разпространение на гръцката култура всред 
другите източносредиземноморски народи. Този гръцки начин на живот и мислене 
достигнал чак до Индия от армиите на Александър Велики. Той останал за дълго в 
Египет, Палестина, Мала Азия и Персия като повлиява религията, управлението, езика, 
изкуството и други сфери на живота. 

 
История на Ранна Гърция 

Корени на гръцката култура. Гърция и гръцките острови са били населени с 
народ наричан егейци около 3000 г. пр. Хр. Минойците населявали остров Крит. 
Народът, който наричаме гърци пристигнали по тези земи не по-рано от 1900 г. пр. Хр. 
предполага се, че те са дошли от Балканския полуостров и от Българските земи. 

Мигриращите народи навлезли постепенно в Европа от районите на изток от 
Каспийско море. В Северна и Западна Европа техните езици се развили в това, което 
наричаме Романска езикова група. Други групи се преселили на изток, пресекли 
Хималаите и се настанили в Индия, където техния език бил съхранен в санскритски. 
Тези преселници с техните Индо-европейски езици дали началото на множество 
цивилизации. Сходствата между думите в езиците им, дори отдалечени на огромни 
разстояния, доказва общия им произход. 

Първата група от тази голяма езикова група пристига на Гръцкия полуостров 
около 1900 пр. Хр. и се наричала ахейци. Някои се настанили в равнините на Тесалия. 
Други в най-южните части на полуострова, наричани Пелопонес. 

Около 1200 пр. Хр. цар Агамемнон от Микена, един мощен град-държава в 
североизточната част на Пелопонес, изпъква като най-мощният лидер на този район. 
Той ръководи атаката срещу Троя, като унищожението на този легендарен град води до 
заселване на много ахейци в Мала Азия. Ахейската миграция в Мала Азия вероятно е 
предизвикана от нашествието на още племена от Балканите. 

Дорийците се заселили в Гърция за период от около 3 столетия (1500-1200 пр. 
Хр.). Те също говорели разновидност на гръцкия, но били враждебно настроени към 
населението, установено преди тях там. Те изгорили Микена и други градове, 
включително Кносос в Крит (център на минойската цивилизация). Така унищожили 
културата и постиженията, които се развивали в продължение на 2000 години. 

Йонийците под натиска на дорийците и ахейците се заселили в източните части 
на Егейско море и така съхранили своята култура. Те се разпрострели на север и юг по 
крайбрежието на Мала Азия в район, наречен Йония. Омир, великият гръцки поет, 
създал великите си произведения там някъде между 900 и 700 г. пр. Хр. 

Четвърта голяма група, която нахлула и населила Гърция били еолийците, които 
заели западно централната част, северен Пелопонес и околните острови. Точното време 
на поява на тези нашественици е неясно. 

                                                 
* Материалът в тази тема е превод и преработена адаптация от Packer, J., Tenney, M. C., & White, W. 
(1997, c1995). Nelson's illustrated manners and customs of the Bible. Nashville: Thomas Nelson. 
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Докато Гърция била завладявана откъм Балканския полуостров за период от 
около 8 века (1900-1100 пр. Хр.), евреите се формирали като нация. Този период 
обхваща времето на патриарсите Исак, Яков, престоя на евреите в Египет и Изхода 
(1446 пр. Хр.), завладяването на Ханаан (1399 пр. Хр.) и периода на съдиите, който 
завършва 1043 пр. Хр. с възкачването на Саул за цар. 

Епохата на царете. Следващият етап от ранната гръцка история може да бъде 
наречен епохата на царете (около 1000-750 пр. Хр.). Народите населили Гърция често се 
разполагали в градове и села в множеството удобни долини и равнини. Тези градове-
държави били управлявани от царе. 

В района, наричан Атика се намира Атина, град, който вероятно погълнал 
множеството самоуправляващи се градчета наоколо. Легендата разказва за цар Тезей, 
обединил Атика под Атинска власт, задължил всеки да плаща данъци и да бъде приет 
като жител на Атина. Атина се превърнала в един водещ град-държава около 700 пр. Хр. 
Други такива са Мегара, Коринт, Аргос, Спарта и Тива. Гръцката дума за град (полис) 
се отнася за цялата политическа държава, управлявана от един град. Градовете 
постоянно враждували помежду си поединично или обединени в групи, наричани 
съюзи. 

По времето на царете, гърците развили отличителните модели на изкуството и 
търговията. Търговията усвоили от финикийците, които владеели търговията в 
Средиземноморието по това време. Заимствали финикийската азбука и допълнили 
гласни към нея. По това време били написани великите поеми Илиада и Одисея, 
приписвани на Омир. Този период от гръцката история приблизително съответства на 
монархията в Израел, като Северното царство е разбито през 722 г. пр. Хр. 

Възходът на демокрацията. Управлението на гръцките царе била постепенно 
заграбена от аристократите, които се радвали на голямо богатство и власт на гърба на 
селяните. Аристократите изчезнали внезапно около 600 г. пр. Хр. и търговците се 
превърнали в най-важните лидери на гръцките градове-държави. Системата на 
металните парични средства (монетите) била разпространена в началото на 600 г. пр. 
Хр., така че богатството не се измервало вече само със земи и роби. Градовете приели  
закони, за да ограничат властта на богатите тирани. Така 500 г. пр. Хр. демокрацията 

имала вече стабилна основа в Гърция. 
През този период гръцката култура 

развила литературата, архитектурата, 
изкуството и религиозната мисъл, които в 
продължение на векове повлияли на света. 
Пиндар, Тиртей и Сафо са добре познати поети 
от този период. Гръцките архитекти изоставили 
плоския египетски стил и изграждали сгради с 
високи колони, склонести покриви и орнаменти. 
Гръцките скулптури извайвали произведенията 
си от мрамор, така че те се съхранили с 
поколения напред. Гръцките философи надали 
глас за социална справедливост. Те започнали 
да поучават, че делата на човеците ще бъдат 
съдени след смъртта в съда на Минос и 
Радамант. 

Докато гърците развивали тези големи 
културни постижения, евреите били изправени 
пред едно неясно бъдеще. Народът на Юда бил 
изгнаник във Вавилон от 586г. пр. Хр. Персия 

Керамика с черни фигури, 540-530 пр. Хр. 
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завладяла Вавилон през 539 пр. Хр. и въпреки, че Кир Велики позволил на евреите да се 
завърнат в родната си земя еврейския национализъм не успял да се възроди напълно до 
времето на Селевкидите. 

Краткотрайното обединяване на Гърция. Градовете-държави били толкова 
ревниви един към друг и толкова непримиримо независими, че те успявали да се 
обединят само за кратките периоди на борба срещу общ враг. Това довело до техния 
провал. 

Кир Велики завладял Мала Азия и превърнал Персия в най-силната военна сила 
в света. Персийската армия се опитала да превземе Гърция през 490 пр. Хр., но 
атиняните ги разбили при полето Маратон. Една втора персийска инвазия по суша и 
море се случила през 480 пр. Хр., хвърляйки всички сили към Атина, която отчасти 
била разрушена. По време на тази инвазия, легендарният спартански цар Леонид 
извършил своя подвиг при Термопилите. Атиняните формирали съюз от градове-
държави и прогонили персийците през 479 пр. Хр. 

Пелопонеските войни. Поради това, че атиняните били водещи в тази военна 
победа, те се превърнали и в доминиращата сила в гръцкия свят. Спарта се 

противопоставил на тази доминация и 
въвлякъл Коринт и Мегара в съюз 
срещу Атина. Битките между Атина и 
Спарта протекли в две фази (459-446 
пр. Хр. и 431-404 пр. Хр.), наречени 
Пелопонески войни. 

Този период е наричан още 
„златната ера на Атина.“ Под 
управлението на Перикъл, Атина 
надминала предишната си слава. 
Сградите на Акропола, включващи 
известния Партенон, принадлежат 
именно към този период. Най-
известните гръцки писатели 

принадлежат именно към ерата на Перикъл – Есхил, Софокъл, Еврипид и Аристофан. 
Дебатите на Сократ дали начало на гръцката философска традиция, която била развита 
в следващото столетие от Платон и Аристотел. Атинската флота доминирала Егейско 
море и с това превъзходство дошли богатството и властта. 

Въпреки това Спарта победила Атина през 404 пр. Хр. и спартанските 
победители използвали безмилостни методи, за да доминират в гръцкия свят. Коринт, 
Атина, Аргос и Беотия формирали съюз срещу Спарта. Но Коринтската война (както я 
нарекли) приключила, когато Спарта направила съюз с Персия. С тази подкрепа Спарта 
принудила Атина и нейните съюзници да признаят спартанската власт в гръцкия свят 
през 386 пр. Хр. Властта на спартанците не продължила дълго. През 371 народът на 
град Тива (48 км северно от Атина), ръководен от забележителния военен стратег 
Епаминонд, побеждава спартанците и поема контрола над Гърция. 

Тези изтощителни гръцки войни подготвили обстановката и пътя за Александър 
Велики от Македония. Те се случили по време на Междузаветния период, когато 
евреите под ръководството на Неемия възстановили стените на Ерусалим с 
разрешението на Персия. 

 
Възходът на македонците 

През 359 г. пр. Хр. един млад мъж наричан Филип ІІ станал новия цар на 
Македония. Преди да се възкачи на трона, той бил пленник в една битка с тиванците. 

Партенонът, изграден от Перикъл между 446-438 
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Макар и пленник, той усвоил военната тактика на Епаминонд и развил своя вариация, 
позната ни като фаланга (военен броен строй). 

Филип изградил една нова мощна македонска армия. Неговата кавалерия се 
състояла от около 2000 конници в осем ескадрона. Създал и множество обсадни 
машини, за разрушаване на укрепени крепостни стени. Войниците му били тежко 
въоръжени и части от тях носели 4-5 метрови копия. 

За да има свобода за завоеванията си, той сключил мирно споразумение с Атина 
през 358 пр. Хр. След това бързо завладял македонските градове-държави Амфиполис и 
Пидна. През следващите години македонците установяват своя контрол над по-голямата 
част от Гръцкия полуостров. Златната ера на гръцката култура приключила с възхода на 
Македония. Македонците, считани от елините за варвари скоро щели да разпространят 
гръцката култура до много чужди земи. 

Развитието на Гръцката империя. Не отнело много време на гръцките 
градове-държави да се мобилизират против македонците. Атина и Тива обединени се 
сблъскали с тях 338 пр. Хр. в битката при Херонея. Македонците ги разбили и поели 
контрола над Гърция. В тази битка участвал и младият кавалеристки офицер, син на 
Филип, Александър. 

Филип свикал събрание в Коринт от представители на всички гръцки градове-
държави, с изключение на Спарта. Делегатите на този съюз в Коринт образували съвет, 
Синедрион (от тук е навлязла думата и идеята в юдейския). Представителството било 
определено на базата на населението в областта на всеки град-държава. Филип бил 
избран за хегемон (властелин) на гръцкия съюз. За първи път от персийските войни, 
гръцките градове били обединени под ръководството на един мощен владетел. 

Забележително е, че покорените гърци считали македонците за чужденци, главно 
поради това, че не говорели никой от гръцките диалекти. Но македонците скоро 
усвоили елинската култура и диалекти. Гръцкия на областта Атика, говорен в Атина, 
бил приет за официален език в държавата на Филип. Така за първи път на Гръцкия 
полуостров всички говорели един общ език. Той е наречен койне, което означава 
общоприет. Така с походите на Александър, този език се разпространил навсякъде в 
завладяваните територии. 

Александър Велики. Александър е роден през 356 пр. Хр. И майка му и баща му 
Филип ІІ са от царско потекло. На 14 години той учи под опеката на атинския философ 
Аристотел. Той е един от най-големите умове не само на своето време. Например през 
12-13 век се е считало от Християнската църква, че ученията му са били божествено 
вдъхновени. Няма област, която да не е засегнал в своите размишления – ботаника, 
география, зоология, астрономия, изкуство и т.н. Той е ученик на Платон. 

Аристотел е обучавал Александър като са чели и дискутирали Омир и други 
гръцки автори. Обучавал го е на политика. Така чрез Аристотел, Александър развива 
голяма любов към гръцката култура, чрез която се опитва да разпространи 
елинистичния „дух.“ Традицията казва, че на походите носил със себе си Илиада. 

През 336 пр. Хр., когато Александър е на 20 години, баща му Филип е убит при 
мистериозни обстоятелства и Александър става новия цар. Неговите съперници 
разпространявали слухове и за неговата смърт и той отделя по-голяма част от 
следващата година, за да потушава бунтове, които тези слухове вдъхновяват. Така 
унищожава Тива и това му дава неоспорим контрол над Гръцкия полуостров. 

Походът срещу Персия. През пролетта на 334 пр. Хр. Александър повел своята 
армия от 40,000 мъже през Дарданелите в Мала Азия и първо атакува персите при река 
Граник, където постига победа. Неговото намерение първоначално е да освободи 
гръцките градове, но победата го вдъхновява да атакува самото сърце на империята. 
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До 331 пр. Хр. той завладява 
западната част на Персийската 
империя по източния бряг на 
Средиземно море чак до Египет, 
където е посрещнат като 
освободител и където той основава 
град Александрия, важен културен 
център на древността. 331 се състои 
епичната битка при Гавгамела. 
Персийската армия е разбита и 
Александър се превръща в реалния 
господар на цялата империя, тъй 
като вече не среща сериозна 
съпротива в похода си на изток. 

Александър и Ориентът. 
След завладяването на големите 

градове на покорената империя – Суза, Вавилон и Екбатана, Александър има вече 
достатъчно средства, за да финансира всички свои по-късни походи. Така тази първа 
част от великото елинистично завоевание, води до втора част. 

През следващите няколко години той успява за завладее и умиротвори и 
източните региони на империята, където търпи една дълбока личностна промяна. 
Приема и усвоява някои източни обичаи, каквото е поклонението пред него като пред 
Бог. Това дистанцира войниците му, защото въпреки уважението, което изпитват към 
него, не го считат за Бог. Това, заедно с умората от изтощителните кампании води до 
някои опити за заговор срещу Александър, които той наказва жестоко със смърт. 

На опитите му да разшири завоеванията на изток през Индия, войската му 
отказва да продължи. Не му остава друг избор освен да се върне обратно във Вавилон, 
който превръща в своя столица и да работи за стабилизирането на империята си. 

Отслабналият му от гуляите организъм не издържа и 323 г. пр. Хр. на 33 години, 
той умира внезапно, вероятно от малария. Погребан е в красив гроб в Александрия. 

Юдеите при Александър. Според традицията, Александър бил благосклонен към 
юдеите. Причините са споменати и в Йосиф Флавий и в Юдейския Талмуд. По времето 
на обсадата на Тир, Александър заповядал юдеите да му помогнат с войска и припаси. 
Първосвещеникът Симон Справедливият отказал, поради лоялност към Персия. След 
падането на Тир, Симон имал сън, в който му се казвало да излезе с народа и да 
посрещне победителя. Когато го направил, облечен с първосвещенически дрехи, 
Александър коленичил пред божественото име, изписано на първосвещеническата 
одежда, тъй като и той имал сън, в който видял посрещането. Тогава Александър се 
поклонил в храма и предоставил на юдеите известна автономия в неговата територия. 

Палестина била включена в провинцията Коилесирия, чийто управител 
Андромах, живеел в Самария. От ревност за привилегията, която Александър дал на 
юдеите, самаряните се разбунтували и изгорили управителя в къщата му. Александър 
изселил населението на Самария и заселил македонци в града. Те изградили стария 
семитски град като един преден пост на гръцката цивилизация, с театър и големи 
публични сгради. 

Споменавания за Александър се правят в 1 Макавейска 1:1–8; 6:2. Данаил 7 и 
11:3–4 

Приносът на Александър. Походите на Александър повлияват сериозно 
историята. Макар и постиженията му да са предимно военни, те полагат основата за 
културното развитие цивилизацията. Чрез своите завоевания той успява да 
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разпространи гръцкия език койне сред множество култури и земи. Този език доминира 
тази част на Средиземноморието и Ориента до периода на Византийската империя (395 
г. сл. Хр.). Този език улеснява разпространението на евангелието на Христос по времето 
на апостол Павел. Ранните ръкописи на Новия завет са написани именно на този койне 
диалект. 

Последиците от смъртта на Александър. Когато умира, той не оставя 
наследник. Неговите генерали си поделят завладените територии. Те и техните 
наследници, особено Птоломеите в Египет и Селевкидите в Сирия, воюват помежду си 
до побеждаването им от римляните (започнало през 197 пр. Хр.). Тези войни имат 
огромно въздействие върху юдеите. 

 
Елинизмът и влиянието му върху Библейската история 

Юдеите не отстъпили лесно пред техните завоеватели. Други народи усвоили 
обичаите на своите поробители, но юдеите се противопоставили на това изкушение. 
Юдеите не се завърнали в земите си, когато персийците им разрешили да го направят. 
Те се пръснали из цялата Персийска империя, търсейки законни позиции и 
установявайки отделни групови общности. Това разпръсване е известно с гръцката дума 
Диаспора („разпръскване“). 

Значително големи юдейски общности били установени в Александрия, Египет 
по времето на Птоломеите. Птоломеите се стараели да направят Александрия център на 
елинистичната култура равностоен на Атина. Изкуството и литературата изобилвали в 
този метрополитен град. Били събирани съществуващи литературни произведения 
отвсякъде. Сухият пустинен въздух на Египет позволил да бъдат съхранени тези 
произведения на древната литература. 

Един забележителен литературен принос по времето на Птоломеите бил 
преводът на еврейските писания на гръцкия койне диалект. Това е така наречената 
Септуагинта. Говори се, че този проект бил спонсориран от Птоломей ІІ 
Филаделфийски около трети век пр. Хр. Според традицията 72 еврейски учени (по 6 от 
всяка племе) били събрани за проекта и работата била завършена за 72 дни. Еврейските 
учени били изпратени след това с големи подаръци. Това може би не е нищо друго 
освен една легенда, но преводът наистина произлиза от Александрия. Огромното му 
значение е в това, че осигурява един мост между мисълта и речника на Старозаветното 
писание и Новия завет. Езикът на Новия завет не е езикът на ежедневния гръцки койне, 
но е койне на юдеите, които живеят заобиколени от гръцката култура. Учените хора от 
Средиземноморието били запознати със Септуагинта. По времето на новозаветната 
епоха, това било най-широко използваното издание на Стария завет. 

Александрийските юдеи адаптирали гръцкия койне като свой език. В опитите си 
да убедят своите езически съседи в това, че Богът на юдеите е единственият истински 
Бог, те използвали койне речник, елинистични литературни модели и езически 
мисловни модели. Всичко това намира отражение в Септуагинта и много други 
юдейски писания като тези на Филон Александрийски. Филон бил водещ юдейски 
философ и мислител за своето време. Той казвал, че Богът на Израел е Богът на 
философите. Отъждествявал ученията на юдейските писания с идеологиите и етиката 
на гръцката философия, особено на платонизма. Елинизмът повлиял също и на 
писанията на Макавейските книги и на Новия завет. 

Въпреки опитите на Макавеите да се противопоставят на елинистичното 
влияние, то проникнало в много области на живота в Палестина. Архитектурата била 
една от тези области. Храмът в Ерусалим бил също пример в това отношение. Ирод 
Велики успял да го приспособи по модела на другите източни елинистични храмове. 
Системата от дворове била заобиколена от галерия от колони в коринтски тип. Кесария, 
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която се превърнала в официалната столица на Палестина при прокураторите, имала 
типичните сгради в елинистичен стил: театър, амфитеатър, улица с колонада, хиподрум 
и храм. 

Влиянието на елинизма върху Новия завет. Новият завет споменава за 
християни и юдеи, наричайки ги „ елинисти“  (Деян.6:1; 9:29 – на гр. елинистес, виж СИ 
на Библията), без да знаем какво точно означава това. Някои учени предполагат, че това 
са юдеи от Диаспората, които приели елинистичния начин на живот. Някои коментатори 
предполагат, че именно тези християни елинисти допринесли най-много за ранната 
мисионска дейност сред езичниците (ср. Деян.8:1, 2; 11:19-30). 

Откриваме множество елинистични влияния в писмата на Павел. Вероятно той е 
усвоил голяма доза гръцка мъдрост в Тарс, защото може лесно да облече евангелието с 
термини, които гръцката мисъл може по-лесно да схване. (Например, обяснявайки 
„Божиите дълбочини“ - 1К.2:10, използва гръцки философски идеи, като обединяването 
на юдеи и езичници в „един нов човек“ - Еф.2:15, Христос „бидейки в Божи образ“ и 
въпреки това, взел „образ на слуга“ - Филип.2:6-7, или бидейки „образ на невидимия 
Бог“ - Кол.1:15. Това е провокирало гръцките читатели, които били добре запознати с 
платоновите учения за видимите форми и невидимите идеи.) 

Въпреки това гръцката философия не е основата на ученията на Павел, защото 
той се отличава категорично от гръцките мислители. Затова предупреждава колосяните 
(2:8) „Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по 
човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.“ 

Римски свят – елинистична култура. Юдея пада под властта на римляните 
през 63 пр. Хр. Египет е последното оцеляло елинистично царство до падането му през 
31 пр. Хр. в римска власт. Това дава началото на Римския имперски период. 

Гърция вече не е политическа сила, но нейната култура и дух формира основите 
на римската имперска култура. Както отбелязва римския автор Хораций: „Покорената 
Гърция покорява своя покорител.“ Елинистичното изкуство, литература и форма на 
управление процъфтява през по-голяма част от римския период. Дори гръцкия койне 
остава официален език за бизнеса в Близкия изток. 

Две гръцки философски школи се развили през време на римския период. Всяка 
предлагала път към щастието. Стоиците приемали, че тялото трябва да бъде 
контролирано и дори пренебрегвано, за да бъде освободен ума. Епикурейците учели, че 
тялото трябва да бъде задоволявано, за да може ума да познае щастието. Така 
философите от Алексадрия пренесли духа и културата на Атина от 5 век пр. Хр., т.е. 
Елинистичната култура. 
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ТЕМА 5: 
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СВЯТ В НОВОЗАВЕТНОТО ВРЕМЕ – РИМЛЯНИТЕ И 

РИМСКАТА ИМПЕРИЯ 
 

Римляните изграждат последната велика цивилизация на древния свят. Освен 
центърът на тяхната култура, който е на Апенинския полуостров, тяхната империя 
покрива Северна Африка, по-голямата част от Западна Европа и по-голямата част от 
Западна Азия. Те имат силно влияние върху Палестина в междузаветния период и 
новозаветната епоха. 

 
Ранна история (3000-1000 пр. Хр.).  

Около 3000 пр. Хр. племена от различни области на Европа и Азия създали 
малки градчета и общества в планинските долини на Италийския полуостров. 
Насечената форма на Апенините позволила на тези малки племена да съществуват 
отделно едно от друго. Някои от тях мигрирали към този район от северните области 
над Черно море и Каспийско море. Те също принадлежат към индоевропейските 
народи. Измежду тях са Етруските, които произлизат от Мала Азия. 

Около 800 пр. Хр. (по времето на царете в Израел), Етруските образували първия 
град-държава. Много малко знаем за този народ, 
освен че те произвеждали сечива и оръжия от мед, 
бронз и желязо. Те придобили контрол над града, 
наричан Рим около шестото столетие пр. Хр. по 
времето на изгнанието на евреите. 

Докато се развивала етруската култура на 
западната страна на Апенините, финикийците се 
придвижили от бреговете на Сирия през 
Средиземно море и изградили един велик град-
държава в Северна Африка, под Сицилия, наричан 
Картаген. Историците наричат това Пуническа 
цивилизация (от латинската дума Punicus, т.е. „на 
Картаген“). 

По същото време гърците контролирали 
колониите в Сицилия, Сардиния и Южната част на 
полуострова. 

 
Възходът на Римската република (750-146 г. пр. Хр.) 

Докато гърците и финикийците се опитвали да устоят на персите, те изгубили 
контрола над средиземноморските земи. Град Рим изгрявал на политическата сцена. 

Създаването на град Рим е забулен в легенди. Една от тях разказва, че 
троянският войн Еней основал града след падането на Троя през около 1100 пр. Хр. 
Друга легенда разказва, че двама от неговите синове, Ромул и Рем основали града 753 г. 
пр. Хр. 

Археолозите ни казват, че Рим е бил подобен на другите племенни центрове от 
своето време, въпреки че бил по-древен. Според традицията етруските царе 
управлявали Рим докато обединеното племе на Латините не изгонило Тарквиний 
Горди, последният цар през 510 г. пр. Хр. Този бунт поставил началото на Римската 
република, управлявана от Сената. 

В тази република имало две класи хора – патриции и плебеи. Първите били от 
благороден произход и по-висок социален статус. Плебеите били хора от по-долните 
слоеве. Републиката назначавала двама съдии, за да разрешават гражданските дела на 

Етруски войни с богинята  
на победата, Нике 
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патрициите, докато плебеите избирали трибуни, за да 
служат като техни представители. Рим страдал от 
интензивни класови борби между патриции и плебеи. 

 Рим погълнал малките латински царства 
наоколо, но продължили да воюват с етруските на 
север и с гръцките градове на юг. Така около 400 пр. 
Хр. римляните контролирали централната част на 
полуострова и започнали да воюват срещу гърците на 
юг. Римляните се научили как да четат и пишат от 
гърците и как да ценят по-високите постижения на 
културата и обществото. 

Ранни войни. Въпреки че гърците и 
финикийците победили Персийската империя, те 
изтеглили своите войски от Западното 
Средиземноморие. Римляните се развили като сила в 
отсъствието на други чужди сили и основали военната 
си мощ на войници, които имали римско гражданство.  

Римската армия тренирала своите войни да действат според стандартни правила. 
Всеки командир, стрелец или пехотинец знаел точно какво се изисквало от него. 
Редовния набор осигурявал постоянно свежи войски за римляните. Добре обучената 
армия била използвана, за да изгражда пътища, мостове и акведукти към градовете. 
Това помагало на римляните да се придвижват от една област до друга много по-бързо 
от преди. 

През ранния период на нарастването на римската военна мощ, римляните били 
ангажирани в постоянни войни. Галите нахлули в Италия през 390 пр. Хр. и окупирали 
Рим за 7 месеца. Тръгнали си едва след получаването на голям откуп от римляните. 340 
пр. Хр. отбили атаката на Латинския съюз, техни бивши съюзници, които проявили 
ревност към нарастването на римската мощ. През 290 пр. Хр. се наложило да завладеят 
самнитите, племе от централните Апенини. След това римляните били готови да 
предизвикат богатите градове на Магна Греция (Южната част на полуострова и 
Сицилия). Така към 270 пр. Хр. те контролирали цяла Италия. 

Пуническите войни. Картагенците воювали с гърците за контрол върху 
Сицилия повече от един век. Сега гръцкият владетел в Сиракуза поканил римляните да 
се присъединят към него в борбата. През следващите над 100 години (264-146 пр. Хр.) 
Рим водил серия от дълги войни с Картаген, известни като Пунически войни. Накрая 
римляните победили известния картагенски пълководец, Ханибал през 202. През 146 
Картаген бил разрушен. Така след като присъединили Испания, Южна Галия и Северна 
Африка към своите завоевания се обърнали на изток.* 

 
Късната Римска република (146-31 пр. Хр.) 

Въпреки успехите си, републиката била дестабилизирана под влияние на много 
фактори. Имало борби между социалните класи особено в Рим. Бунтове имало и в 
провинциите поради неспособност на бюрократичната система да ги управлява добре и 
автократичното управление на управителите. Съюзниците изисквали римско 
гражданство и заплашвали, че ще се отделят от Рим. Германските племена от север и 
Понт от изток били външни заплахи за държавата. Сенатът нямал потенциала да се 
справи с всички тези трудности. 

                                                 
* Материалът в тази тема дотук е превод и преработена адаптация от Packer, J., Tenney, M. C., & White, 
W. (1997, c1995). Nelson's illustrated manners and customs of the Bible. Nashville: Thomas Nelson. 

Залата на Сената (ок.300г.сл.Хр.) 
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Три граждански войни били водени, за да се разрешат тези социални и 
политически тенденции. Социалната или Марската война (91-89 пр. Хр.) била водена, 
за да бъдат спрени италианските народи от напускането им на републиката за това, че 
не получават гражданство. След войната те получили гражданство. Другите две войни 
били водени, за да се овладее контролът над управлението на републиката. Те са Марий 
срещу Сула (80-те пр. Хр.) и Цезар срещу Помпей (40-те пр. Хр.). 

Войската била реформирана от мандатна, което задължавало всички римски 
граждани, на доброволна, в която верността била към командира. С това войската се 
превърнала в основен фактор за решаване на политическите проблеми, в които били 
ангажирани командирите. 

Гражданските войни отбелязали прехода от република към империя и довели до 
стабилност в държавата. В края Цезар бил определен за цар (dictator perpetuus), но 
убийството му довело до нова поредица от граждански войни. Този път те били между 
осиновения син на Цезар Октавиан в съюз с Марк Антоний и онези, които искали да 
възстановят републиката. След конфронтация между Октавиан и Антоний накрая в 
битката при Акциум (31 пр. Хр.), първият победил съюзените войски на Антоний и 
царицата на Египет, Клеопатра. Така и последното елинистично царство се превърнало 
в римска провинция. Октавиан приел титлата принцепс („първи гражданин“) и по-късно 
станал известен като император Август Цезар. Така републиката се превърнала в 
империя. 

 
Империята (от 31 пр. Хр.) 

Август дал началото на юлиево-клавдиевата династия. След смъртта на Нерон и 
гражданската война, причинена отчасти от неговата тирания, династията на флавианите 
заменила предишната през 69 г. сл. Хр. В края на първи век флавианите били заменени 
от императори, които формално били определяни от сената и били сенатори, но с 
няколко изключения управлението преминавало в династическа последователност от 
баща на син или осиновен син. 

Въпреки че Август бил единствен управител на империята, неговото управление 
било сходно с това на републиката. Той споделял властта си със сената. Контролирал 
войската, външната политика и контролът над империята, а сенатът имал 
законодателна и административна роля. Август и неговите наследници контролирали 
провинциите, които имали военни сили като назначавали управители с консулски и 
преториански ранг с време на управление, определяно от императорите. Сенатът 
контролирал провинциите, които не разполагали с военни сили, като назначавал 
управители обикновено за срок от 1 година. Управителите контролирали мира в 
провинциите, командвали войската, прилагали закона и събирали данъците. Всяко 
тяхно решение обаче можело да бъде преразгледано от императора по всяко време. 

Август реформирал данъчната система. Той използвал преброяването на 
населението, за да създаде данъчната система (виж преброяването от Август, споменато 
в Лука 2:1). Данъците били използвани за закупуване на земя за колонизиране чрез 
пенсионирани войници и за помощи на жителите на Рим. Това помагало да се реши 
проблема с разпределение на земята и бедността – двата ключови проблема в късната 
република. Август организирал и професионална армия с определено време на служба. 
Той контролирал лоялността чрез назначаването на всички висши офицери и 
ограничавал командирите на легиони и управителите на военните провинции с три 
годишен срок на служба. 

През първи век империята се простирала около цялото Средиземноморие като на 
запад достигала до Британия, на север – до Рейн и Дунав, където граничела с 
германските племена, на изток – до река Ефрат, граничела с Партия, на юг – до Египет 
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и Северна Африка. Легионите били разположени по границите на империята и 
работели в сътрудничество с управителите на провинциите, за да пазят границите. 
Всяка провинция имала провинциален съвет, съставен от аристократите в по-
ключовите градове. Те можели да се отнасят директно до императора за нуждите си и 
насилие, оказано върху тях от управителя. 

След продължителните граждански войни, населението възприело добре 
империята, защото тя донесла мир и просперитет. Нараснала урбанизацията. Рим 
нараснал на един милион жители. Антиохия в Сирия, Картаген и Александрия в Египет 
на половин милион жители. Населението на империята се изчислява приблизително 
между 50 и 60 милиона жители. Макар и бавно, можело да се пътува до всяка част на 
империята. Местните езици се запазили, но с преимущество на латинския на запад и 
гръцкия на изток. Това улеснило разпространението на християнството.* 

 
Римляните в Палестина 

Помпей завладява Сирия и Палестина и през 63 г. пр. Хр. превзема Ерусалим 
като слага край на независимостта на Юдейската държава.  

Римските войски са разположени в два основни града в Палестина: Самария и 
Кесария, основното пристанище на Ирод. Голям брой римски войски се предвижват до 
Ерусалим по празниците, за да пазят мира между еврейските секти и поклонници. 
Юдейските власти имали малка войска, вероятно не повече от 500 души. Имали също 
така и полувоенни храмови стражи (вероятно споменати в Матей 26:47; Йоан 18:31). 

Римският трибун действал като началник на полицията и неговите войници 
отговаряли за спазването на гражданския ред. Тези мъже били разположени в крепостта 
Антония и в дворецът на Ирод. 

Август дал на юдеите голяма религиозна свобода. Юдейската религия била 
твърде сложна, за да се занимават с нея.  

Римляните държали главно на две важни изисквания към покорените народи – 
да си плащат данъците и да признават властта на Рим (Йоан 18:19; Рим.13:1-7). Всеки 
бунт бил наказван с ужасно насилие. Доказателства за това намираме в писанията на 
Йосиф Флавий и Новия завет (Лука 13:1). Основният конфликт между юдеи и римляни 
се състоял плащането на данъци. Според римската власт било по-мъдро да се избират 
нисшите служители по събирането на данъците от местното население. Така омразата 
на платците ще бъде насочена към тези „предатели,“ а не срещу самите римляни. 

Римляните определяли началника на Синедриона и юдейския първосвещеник. 
Последният акт на Квириний като управител бил да назначи нов първосвещеник – Анна 
(Лука 3:2; Йоан 18:13, 24). Анна поема поста през 7 г. сл. Хр. и е принуден да се 
оттегли след смъртта на Август – 14 г. сл. Хр. Доведеният син на Август, Тиберий (14-
37 сл. Хр.), който е новият император, назначава Валерий Грат за управител на Юдея. 
Грат избира между различни свещеници преди да се спре на Каяфа през 18 г. сл. Хр. 

Понтий Пилат замества Грат като управител през 26 г. сл. Хр. Той започва с 
лошо начало като заповядва на войниците си да носят един бюст на император Тиберий 
като негова емблема. Юдеите счели тази емблема за идол и се разбунтували, когато 
войниците я носели на улиците по време на Деня на умилостивението. Пилат е 
освободен от длъжност през 36 сл. Хр., когато реагира прекалено остро на събиране на 
самаряни на планината Геризим.  

Следващият император Калигула (37-41) имал психическо заболяване. Убеден в 
своята божественост, заповядал да поставят негова статуя в храма в Ерусалим, но бил 
                                                 
*  Материалът в тази тема дотук е превод и преработена адаптация от Porter, S. E., & Evans, C. A. (2000). 
Dictionary of New Testament background : A compendium of contemporary biblical scholarship (electronic ed.). 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
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убит преди тази заповед да бъде изпълнена. Император Клавдий (41-54; виж 
Деян.11:28; 18:2) е също известен с отношението си към юдеите. Светоний пише, че 
Клавдий „изгонил от Рим юдеите, които постоянно създавали размирици под 
ръководството на Крестус.“ 

След Нерон, Веспасиан наследява императорския трон през 69 г. сл. Хр. Той 
служи като командир на Сирийската граница, когато започва войната между римляни и 
юдеи през 66 г. сл. Хр. През лятото на този година, юдейски терористи избиват 
римската войска в Масада и се подготвят за съпротива. На Веспасиан е възложена 
задачата да потуши юдейския бунт. През лятото на 68 г. сл. Хр. Ерусалим е близо до 
поражение, но Веспасиан е избран за император. Той възлага на своя син Тит да 
довърши потушаването на бунта. През 70 г. Ерусалим е унищожен. Храмът опожарен и 
съкровищата му пренесени в Рим. До 73 г. всички остатъци на юдейския бунт са 
унищожени, а населението избивано и разпръснато. След въстанието на Бар Кохба през 
втори век, в Палестина остават съвсем малко юдеи. 

 
Приносът на римляните 

Римляните не са били много оригинални в абстрактното мислене, но много 
бързо адаптирали добрите идеи от завладените народи. Остатъците от римски пътища, 
крепости, мостове, амфитеатри и базилики все още впечатляват туристите и днес. 
Римляните държали на реда и закона над всичко друго. Множество аспекти на 
римското право е оцеляло и до днес в съвременното управление на света. Латинският 
език разцъфтял през първи век сл. Хр. В продължение на векове той повлиява другите 
езици в Европа. (Около 40% от английския идва от латински.) Римският световен ред е 
може би най-великото влияние върху живота на юдеите през Новозаветната епоха. * 

                                                 
* Материалът в тази тема дотук е превод и преработена адаптация от Packer, J., Tenney, M. C., & White, 
W. (1997, c1995). Nelson's illustrated manners and customs of the Bible. Nashville: Thomas Nelson. 

Между 72 и 80г.сл.Хр. Веспасиан и Тит построяват Колизеума, който побирал над 50,000 места 



46 

ТЕМА 6:  
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СВЯТ В НОВОЗАВЕТНОТО ВРЕМЕ – ЮДЕЯ И 

МЕЖДУЗАВЕТНИЯТ ПЕРИОД* 
 
Въведение 

Последните исторически части на Старозаветните писания описват Юдея като 
част от Персийската империя. Последният владетел споменат по име в Стария завет е 
Дарий Персиецът (Неемия 12:22). Това е вероятно Дарий ІІ, който управлява 423-405 
пр. Хр. Тъй като няколко царе с име Дарий управляват Персия, идентифицирането му 
не е много ясно. 

Когато отворим в Новия завет, около 400 години по-късно, управляващия 
монарх е Август, представител на Римската власт (Лука 2:1). Между тези два 
исторически жалона, войни, борби, надежди и поражения преминали през Палестина. 
Как познанието на политическата история на времето ни помага да тълкуваме Новия 
завет? 

Първо, помага ни с по-точното разбиране на съдържанието на Новия завет. 
Имена на владетели като Тиберий, Клавдий, Пилат, Ирод Велики и Галион се появяват 
в Новия завет. Тези хора са вземали решения, които са имали последствия за отделните 
християни и ранната църква. Ние можем по-точно да уловим значението на техните 
действия, когато знаем нещо за тях и тяхната лична история. 

Второ, познавайки някои детайли от политическата история ни помага да си 
представим по-живо описаните събития в Писанието. Разбирайки жестокостта на Ирод 
Велики, колебливостта на Пилат и смелостта на Павловия апел за съд пред императора 
пресъздава Новия завет по един по-реален начин.  

Трето, важно е за нас да разбираме, че Новия завет ни представя едно 
теологично тълкувание на историята. Познавайки подробностите от новозаветните 
събития ни дава измерения на реалността, която ни предпазва от своеволни тълкувания 
в сферата на митичното и мистичното. 

Четвърто, Новия завет е много често забележителен с мълчанието си за 
историческите и политически измерения на този период, защото авторите са знаели, че 
техните първи читатели познават политическите личности, събития и особености, 
които споменават. Те също разбирали, че техните читатели са наясно с приноса на 
Александър Велики и неговите наследници за живота в новозаветната епоха. Две 
хиляди години по-късно ние не можем да знаем дали съвременните читатели знаят и 
познават значимостта на тези детайли. Затова е важно да предоставим на читателите 
тази информация в изучаването на Новия завет. 

Ние ще представим историята от гледна точка на силите владеели над Палестина 
през междузаветния период. В последователен ред тези сили са Вавилон, Персия, 
Гърция, Египет, Сирия, Макавеите и Рим. 

 
Вавилонски период (626-539 пр. Хр.) 

През 597 пр. Хр. Навуходоносор, цар на Вавилон, слага край на юдейската 
независимост като завладява Юдея и превзема Ерусалим. Вавилонският цар отвежда 
юдейския цар Йоахим и царските приближени във Вавилон, поставя Йоахимовия чичо 
на юдовия трон, като му променя името от Матания на Седекия (4Царе 24:10-17). 

В действителност Навуходоносор владее над Юда от 604 пр. Хр., но от 597 
контролът му е пълен и абсолютен. 

                                                 
*  Материалът в тази тема е превод и преработена адаптация от Lea, T. D., & Black, D. A. (2003). The New 
Testament : Its background and message (2nd ed.). Nashville, Tenn.: Broadman & Holman Publishers. 
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Седекия се заклел да служи на вавилонския цар (2Летописи 36:13), но по-късно 
предявил претенции за независимост и се замесил в политически интриги с Египет 
(Ерем.37:5-10). Така, за да съкруши отстъплението на Седекия Навуходоносор обсадил 
и превзел Ерусалим 587 пр. Хр. Стените на града и храма били разрушени, синовете на 
Седекия били избити пред очите му, а той бил ослепен и отведен във Вавилон. 

За да поддържа закона и реда, Навуходоносор назначил Годолия като управител 
на Юда. Но различни фракции все още се бунтували и убили Годолия. От страх от 
вавилонците бягат в Египет, където отвеждат и Еремия против волята му (Еремия 40-
43). 

В същото време Навуходоносор отвежда някои от най-способните юдеи в 
робство във Вавилон. Там пророк Езекиил помага да оформят юдейската общност като 
се съхранят и по-късно се завърнат в Ерусалим, когато Бог съживи духовно народа си и 

ги възстанови в земите им в 
Палестина (Езекиил 36:22-28). 

През време на вавилонското 
робство практиката на поклонението 
в синагогите е добре оформено 
всред юдеите. При отсъствието на 
храм, набожните юдеи се събирали 
заедно, за да изучават и прилагат 
закона. Учителите на закона заели 
мястото на свещениците от храма и 
осигурили духовно напътствие за 
народа. Изучаването на закона 
заменил животинските жертви и 
етичното послушание заменило 
храмовите ритуали. Еремия 

предсказал 70-те години робство за юдеите (Ерем.25:11-14). През 539 пр. Хр. Кир, цар 
на Персия завладял Вавилон чрез пресушаване на водите на Ефрат. Благодарение на 
Кир юдейското пленничество във Вавилон приключило за някои от юдеите. 

 
Персийски период (539-331 пр. Хр.) 

В първата година на своето управление Кир издал декрет, разрешаващ на юдеите 
да се върнат в родината си. Той върнал част от храмовите скъпоценности и обещал да 
отпусне средства за изграждането на храма (Ездра 6:3-5). 

Повечето от евреите останали в по-устроеното и проспериращо персийско 
царство, но една група от четиридесет и две хиляди, водени от Сасавасар, се завръщат в 
Ерусалим около 537 пр. Хр. (Ездра 1:5-11; 2:64). Те започнали да изграждат храма, но 
работата замряла поради опозицията на жителите на Палестина (Ездра 4:1-5). Поради 
настойчивото проповядване на Агей и Захария, работата била подновена около 520 пр. 
Хр. и конструкцията била завършена за 4 години (Ездра 4:24; 6:1-15). 

Подробни писмени свидетелства за събитията в Палестина за следващите 60 
години не са известни, но 458 пр. Хр. Ездра Книжникът повел втора група от Вавилон 
към Палестина (Ездра 7:1-7). Около 446 пр. Хр. трета група се завърнала в Палестина 
под ръководството на Неемия, виночерпеца на персийския цар Артаксеркс (Неемия 2:1-
8). Неемия водил народа в спешното и бързо възстановяването на градските стени и 
сигурността на града била осигурена отново (Неемия 6:1-16). Неемия установил 
множество икономически и социални реформи и Ездра призовавал народа да се обърне 
отново към съблюдаването на закона (Неемия 8:1-12).  

Разкопки от древния град Вавилон в днешен Ирак 
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Реформите под ръководството на Ездра и Неемия организирали една група на 
дълбоко отдадени на Божия закон хора. Те останали верни на Божиите изисквания, 
въпреки силния натиск на Елинизма и по-късната невярност на свещенството. По време 
на този период изискването за интензивно изучаване на закона предизвиква появата на 
книжниците, които преписвали закона и станали експерти в неговото тълкуване. Ще се 
срещнем с книжниците при няколко случаи от Христовата служба. Същият този период  
дал началото на развитието на „Великата синагога,“ тяло което се стараело да прилага 
закона и по-късно се превърнало в Синедриона в Новозаветните времена. 

Персийският контрол над Палестина продължил до победата на Александър 
Велики над персите в битката при Арабела, 331 г. пр. Хр. 

 
Гръцки период (331-320 пр. Хр.) 

Дори по времето на управлението на Персия, в Палестина гръцкото влияние се 
разпространявало бързо. Гръцките търговци разпространявали своята търговия и 
цивилизация по целия Средиземноморски свят. Гръцките музикални инструменти и 
оръжия се появяват във Вавилон още около 600 г. пр. Хр. След това победите на 
Александър Велики от Македония ускорили разпространението на гръцката култура, 
позната като Елинизъм. 

Филип, бащата на Александър превърнал Македония в една мощна военна 
машина. Александър наследил от баща си агресивния характер и военни способности. 
Неговият учител Аристотел вдъхнал в него любов към елинската култура и традиция. 
Преминавайки в Мала Азия през 334, с няколко битки през следващите 2-3 години, 
Александър се превърнал в Господар на древния Среден Изток. Царството му 
включвало Египет, Палестина, Сирия и се простирало до река Инд в Индия. Той създал 
колонии, които се превърнали в центрове за разпространение на Елинизма.  

След смъртта му четирима от неговите генерали разделили царството помежду 
си. Птоломей взема Египет, Антипатър – Македония и Гърция, Лизимах – Тракия, 
Селевк – Вавилония. Антигон се опитва да задържи част от империята в Мала Азия за 
себе си, но другите му се противопоставят и той е победен и убит в битката при Ипсос 
през 301 г. пр. Хр. Така крайното разделение на империята е следното: Лизимах запазва 
Тракия, Касандър, син на Антипатър наследява баща си, Птоломей – Египет и Селевк – 
Сирия.  
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Двама от тези генерали успешно укрепили царства, които са важни за 
новозаветната история. В Египет владетелите приели името Птоломей и установили 
своята столица в Александрия. Красивата Клеопатра, която умряла 30 г. пр. Хр. била 
последния владетел от Птоломеите. В Сирия владетелите приели имената Селевк или 
Антиох. Направили Антиохия своя столица. Римският генерал Помпей сложил край на 
това царство, завладявайки го през 64 г. пр. Хр.  

Владетелите на Палестина след Александър засилили влиянието на Елинизма 
там. И двете империи – Птоломеи и Селевкиди – приели наследството на Елинизма. 
Дори Римската империя била толкова силно повлияна от него, че гръцкия език се 
превърнал в широко разпространен език сред хората.  

 
Птоломейски период (320-198 пр. Хр.) 

Птоломей І бил един от най-способните генерали на Александър. Той 
проницателно приел ръководството на Египет през 323 г. пр. Хр., избягвайки всякакъв 
непосредствен конфликт с някой от другите могъщи генерали. През 320 пр. Хр. той 
детронирал управителят на Палестина и присъединил тази територия към своето 
царство.  

В Александрия, Египетската столица еврейското влияние било много силно. 
Александър признал еврейската колония там за пълноправни граждани. Птоломей І 
преселил много евреи и самаряни в Египет. Тези нови емигранти попаднали напълно 
под влиянието на елинистичната култура. Елинизмът проникнал в Палестина и чрез 
влиянието на гръцките градове в района и чрез търговията между Палестина и Египет. 

Като цяло египетските владетели се отнасяли с евреите добре. Под управлението 
на Птоломей ІІ Филаделфийски 
(285-246 пр. Хр.) Старият завет 
бил преведен на гръцки, което 
е показател, че еврейските 
жители на Египет 
употребявали повече гръцкия 
език отколкото своя собствен. 
Авторите на Новия завет често 
използвали този превод, когато 
цитират от Стария завет. 
Преводът още показва как 
еврейските учени 
интерпретирали еврейските 
писания по това време. По 
времето на Христос това бил 
стандартния използван текст 
дори и от еврейските равини. 
Ранните църковни отци също 
го използвали. Поради това 
познаването на Септуагинта е 
полезно за всички изучаващи 
Писанието. 

По време на египетската хегемония над Палестина, египтяните и сирийците 
постоянно воювали и това често ставало на Палестинска територия. През 198 г. пр. Хр. 
близо до планината Ермон в северна Палестина, Антиох ІІІ от Сирия победил 
Птоломей V от Египет. След тази битка контролът над Палестина преминал от 
египетски в сирийски ръце. 
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Сирийски период (198-167 пр. Хр.) 

В опита да установи своята власт над Палестина, Сирия се сблъсква с една 
разделена нация. Много евреи, водени от първосвещеника Ониас ІІІ, подкрепяли 
Птоломеите в Египет. Техните опоненти от богатия род на Товия подкрепяли Сирия. 
Борбата между тези две партии продължавала с години. 

Ониасите първоначално 
надделявали над Товиятите и тяхното 
надмощие продължило докато на 
сирийския трон не се изкачил Антиох ІV 
(175-163 пр. Хр.). Той бил посветен 
елинист и егоист. Приел името 
„Епифан,“ което означава „Божия изява,“ 
представяйки се за въплъщение на 
Олимпийския Зевс на земята. Евреите 
обаче го кръстили иронично „Епиман,“ 
т.е. „Лудият.“ 

Антиох имал агресивен план за 
използването на средствата от Палестина 
и особено от храма. Той открил еврейски 
предатели, които го подкрепили. Ясон, 
братът на първосвещеника Ониас ІІІ, 
обещал голяма сума пари за 

съкровищницата на Антиохия и като отплата за назначаването му като първосвещеник, 
той обещал да се съюзи с Антиох за въвеждането на Елинистичната култура в 
Ерусалим. 

След назначаването му на служба, Ясон създал гимнастически салон със 
състезателна писта в Ерусалим. Там еврейските момчета се упражнявали голи, според 
гръцката традиция. Това предизвикало гнева на посветените юдеи. Състезанията 
започвали с посвещения на чужди божества. Юдейските свещеници дори започнали да 
изоставят своите задължения, за да посещават тези състезания. Въпреки че тези неща 
съблазнили мнозина юдеи да приемат езически практики, те предизвикали опозицията 
на една група, наречена „Хасидим,“ което означава „благочестивите.“ 

Преди едно планирано нахлуване в Египет, Антиох сменил Ясон с друг юдей, 
Менелай, който предложил по-голям подкуп на Антиох. Благочестивите юдеи дълбоко 
се възмутили от продажбата на святата служба на първосвещенството, още повече, че 
Менелай не принадлежал към свещенически род. Описанието на това предателство от 
Менелай се появява в 2Макавейска 4 гл. 

През 169 и 168 г. пр. Хр. Антиох нападнал Египет, за да го присъедини към 
своето царство. След първоначалния успех, усилията му се оказват безплодни. Римския 
легат Попилий Ленат, защитавайки амбициите на своята империя се противопоставя на 
Антиох, като изисква да напусне Египет. Антиох нямал смелостта да се опълчи на 
военната мощ на Рим и неохотно напуснал Египет. 

Разгневен вътрешно от нараненото си его, Антиох отишъл в Ерусалим, където 
осуетил усилията на Ясон да си върне първосвещенството, избивайки огромен брой 
мъже, жени и деца. Влязъл в храма и конфискувал всички ценности от него. Изградил 
силно укрепена крепост в Ерусалим и поставил гарнизон с войска, вярна на него. 

Завръщайки се в Антиохия, той предприел стъпки, за да сложи край на 
поклонението в Ерусалим (виж 1Макавейска 1:41-60; 2Макавейска 6:1-2 за описание на 
действията му). Неговата цел била да обедини своето царство на религиозна основа и 

Монета с образа на Антиох IV 
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да контролира даренията предоставяни на храма в Ерусалим. Според неговия декрет се 
забранявало обрязването, спазването на съботата и другите религиозни празници и 
притежаването на копия от Стария завет. Езическите жертви станали задължителни в 
храма и на олтари в цялата страна. Антиох заповядал издигането на статуя на 
Олимпийския Зевс в храма и дори били принесени в жертва свине на олтара. Юдеите, 
разбира се, били шокирани и се питали защо Бог е допуснал Антиох да постъпи така 
арогантно към тях. 

Все пак Антиох не взел под внимание упоритото посвещение на юдеите да 
следват своята религия. Множество юдеи смело избрали мъченичеството вместо 
компромис с вярата си. Истории за този религиозен героизъм се появяват в 
2Макавейска 6:18-7:42. Оцелелите от унищожителните гонения на Антиох започнали 
да се подготвят за въоръжена съпротива на неговите деспотични декрети. 

През 167 г. пр. Хр. една група от юдеи се събрала около възрастния свещеник 
Мататия от Модин, 15-тина километра северозападно от Ерусалим и започнала един 
бунт срещу сирийската власт. Въпреки, че борбата продължила с години, абсолютния 
контрол на Сирия над Палестина приключил. 

 
Макавейски период (167-142 пр. Хр.) 

За да подсили религиозната си политика, Антиох изпратил царски емисар в 
селището Модин, за да бъде извършено езическо жертвоприношение. Легатът опитал 
да подкупи Мататия, свещеник от града с обещания за богатство и чест, ако той поведе 
хората в жертвоприношението. Мататия отказал непреклонно. Когато един юдеин 
отстъпил на заповедта на пратеника, Мататия убил и двамата и избягал с петимата си 
синове в близките хълмове (1Макавейска 2:1-28). 

Въпреки че Мататия умира в рамките на година от тези събития, той предава 
военното лидерство на третия си син Юда. Той се оказва почти непобедим военен 
водач. С тайни и внезапни атаки той разгромява армии с превъзхождаща го численост, 
изпратени от Антиох. Неговите геройства му спечелват прякора Макавей, т.е. „Чукът.“ 
Поради това тези въстаници били наричани впоследствие Макавеите. Семейството на 
Макавеите било наричано също Хасмонеите, по името на техен предшественик, 
Хасмон. 

През 164 г. пр. Хр. Юда извоювал религиозна свобода от сирийците. Антиох 
отменил своята забрана за юдейската религия и Юда можел да ръководи юдеите в 
поклонението пред Яхве в очистения храм. Съвременните юдеи все още възпоменават 
това събитие в техния годишен празник на светлините или Ханука. Въпреки че Юда 
извоювал религиозна свобода, той все още търсил да спечели национална автономия и 
продължил своите борби за пълна победа. Антиох умрял през 163 г. пр. Хр. 
Надпреварата и съперничеството между неговите наследници помогнало на юдеите в 
техния стремеж за свобода.  

Юда бил убит в битка през 160 г. пр. Хр. и неговият брат Йонатан поел щафетата 
на водачеството. Йонатан спечелил територии и свобода от сирийците. Като един 
изненадващ ход за един Макавей, през 152 г. пр. Хр. той приел назначението на служба 
като първосвещеник от един кандидат за сирийския трон. Заловен при битка с един 
сирийски генерал, Йонатан бил убит през 143 г. пр. Хр. и бил наследен от брат си 
Симон. 

Симон продължил войната и политическия натиск до 142 г. пр. Хр., когато един 
претендент за сирийския трон му предложил национално освобождение от данъците и 
таксите в замяна на неговата военна и политическа подкрепа. Владетелят Деметрий ІІ 
не оттеглил всички войски от Палестинска земя, но Симон продължил военната 
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офанзива и завладял крепостта в Ерусалим, създадена от Антиох ІV. Оттогава до 
времето на Римската империя, юдеите се радвали на национална автономия. 

През периода на мир, който последвал, благодарната юдейска нация приела 
водачеството на Симон и неговото семейство. Симон бил възприет за наследствен 
първосвещеник, а юдейският народ го натоварил с религиозната, военната и 
политическата власт. Тази тройна отговорност на длъжността първосвещеник била 
отклонение от библейското учение и предишните юдейски практики. 

Семейството на Хасмонеите внесли в юдейския живот ревност за закона, а така 
също и забележителни военни и административни умения. Наследниците на 
Хасмонейското семейство продължили да управляват и след 142 г. пр. Хр., но техните 
политически цели и интриги отчуждили повечето от религиозно мислещите хасидими 
сред народа. По ирония на съдбата по късните наследници на Хасмонеите станали 
привърженици на Елинизма и се корумпирали в използването на властта и богатството 
за себе си. В известен смисъл първоначалните надежди на макавейския бунт били 
осъществени през 142 г. пр. Хр. След това време много от наследниците на Макавеите, 
които управлявали изоставили целите на техните предци и преследвали лични 
интереси, които били често светски и повлияни от Елинизма. Въпреки че тези юдейски 
владетели, които управлявали след 142 г. пр. Хр. били Макавеи, ние ще използваме 
наименованието Хасмонеи, за да ги разграничим като наследници, които имали 
различни планове от своите бащи. 

 
Хасмонейски период (142-63 пр. Хр.) 

След като постигнал свобода за юдеите, управлението на Симон било кратко, но 
успешно. Юдейският религиозен живот се съживил, а икономическото състояние се 
подобрило. Въпреки, че Симон успял да отблъсне военната заплаха на Сирия, той бил 
победен от вътрешно съперничество. В една проява на предателство, Симоновият зет, 
Птоломей убил Симон и двама от неговите синове. Останалият син Йоан Хиркан 
избягал и отблъснал военните усилия на Птоломей. 
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Хиркан продължил военните успехи на баща си и фактически станал юдейски 
цар. Неговата жестокост отчуждила много благочестиви юдеи и тласнала Хиркан към 
сътрудничество с богатите юдеи, които симпатизирали на Елинизма. По време на 
неговия живот, ние забелязваме първоначалното оформяне на групите, които по-късно 
станали фарисеи и садукеи през Новозаветното време. Фарисеите били потомци на 
Хасидимите, които отначало се присъединили към Макавейските братя, за да извоюват 
юдейската свобода. Садукеите станали една богата партия със свещеническо влияние и 
любов към Елинизма.1 

Наследниците на Хасмонеите на първосвещеническата служба били винаги 
корумпирани чрез жаждата за власт. Убийства, измами, предателства характеризират 
династията. Аристовул І, наследник на Хиркан І бил първия, които нарекъл себе си цар 
в своите официални действия. Две политически събития приключили този период и 
подготвили пътя за политическата ситуация, която срещаме в Новия завет. 

1. Антипатер, един идумеец, който бил умел политически кариерист, 
използвайки манипулации спечелил благоразположението на Хиркан ІІ, Хасмонейския 
първосвещеник, който управлявал след 67 г. пр. Хр. Хиркан се превърнал в играчка на 
група богати юдеи, ръководени от Антипатер, бащата на Ирод Велики от Новия завет. 

2. Големия хаос в Палестина привлякла вниманието на Рим. Антипатер 
подтикнал Хиркан да се съюзи с Рим, но Хиркановия амбициозен брат Аристовул ІІ 
започнал гражданска война, за да отнеме водачеството от своя брат. В крайна сметка 
римския генерал Помпей завладял Палестина, подчинил Аристовул и превърнал 
юдейската територия в римска провинция. Въпреки, че римляните установили своята 
власт над Юдея през 63 г. пр. Хр., юдеите запазили Хасмонейското водачество на 
Хиркан ІІ и неговия наследник Антигон, чиято смърт през 37 г. пр. Хр. поставила края 
на Хасмонейската династия. 

 
Римски период (от 63 пр. Хр.) 

Римското влияние се разширило чрез съюзите и военните кампании с техните 
съседи. През 275 г. пр. Хр. Рим разбили агресивните атаки на елинския цар Пир от 
Епир и станали господари на централна и южна Италия. През 146 г. пр. Хр. след две 
столетия на битки, Рим побеждава своя главен съперник Картаген. В същата година 
Македония и Ахая в Гърция станали римски провинции. Почти век по-късно Помпей 
завършил завладяването на останалата източна част на Средиземноморието, чрез 
завладяването на Сирия и Юдея. 

Военните успехи на Юлий Цезар му помогнали да завземе властта над Рим, но 
44 г. пр. Хр. бил убит в заговор. От хаосът, който последвал в борбите за власт, 
племенникът на Цезар, Октавиан Август завзел властта. Той затвърдил своята власт 
чрез забележителната победа над силите на Антоний и Клеопатра в морската битка 
близо до Акциум, Гърция, през 31 г. пр. Хр. Неговата победа довела Рим от период на 
агресивна експанзия до период на относителен мир, познат още като Пакс Романа или 
Римски мир. 

Август (27 пр. Хр. - 14 сл. Хр.). Победите на Октавиан го направили първия 
император. През 27 г. пр. Хр. Римският сенат го обявил за главнокомандващ на 
римските въоръжени сили. Той получава името Август, буквално преведено като 
„Величествения,“ една титла, която показва уважението, което римляните изпитвали 
към него. 

                                                 
1 Йосиф Флавий, юдейският историк показва, че Хиркан първоначално последвал фарисеите, но по-
късно станал садукей (Юдейски древности 13.10.6 Whiston’s numbering). 



54 

Август провел много религиозни, политически и икономически реформи. За да 
администрира обширната империя, той разделя провинциите на два типа. По-
спокойните провинции, такива като Гърция били управлявани от Сената и имали 
управител познат като проконсул, обикновено назначаван за едногодишен мандат. 
Галион (Деяния 18:12) е споменат като проконсул в Новия завет. Заедно с проконсула в 
тези провинции императорът назначавал и още един служител, прокураторът, който се 
занимавал с финансовите дела на провинцията. По-неспокойните провинции като 
Палестина били управлявани директно от императора и имали управител познат като 
пропретор или префект. Префектът получавал своята служба по усмотрение на 
императора. Пилат Понтийски служил като префект на Юдея от 26 до 36 г. сл. Хр. 

От гледна точка на Новия завет, Август е 
важен, защото е бил император, когато Исус се ражда 
(Лука 2:1). Той заповядал преброяването, свързано с 
раждането Исус във Витлеем. 

Август може да бъде похвален с това, че 
заварил Рим „изграден от тухли, но го оставил 
изграден от мрамор.“ Неговата ефективна 
административна дейност напълнила отново хазната, 
възстановила доверието в управлението и укрепила 
римското влияние из цялата империя. След неговата 
смърт, неговия осиновен син, Тиберий бил избран да 
го наследи. 

Тиберий (14-37 сл. Хр.) дошъл на власт на възраст 56 години, след като прекарал 
целия си живот до този момент в служба на римската власт. Неговото надменно и 
мнително поведение допринесло за липсата на популярност. В по-късните години на 
неговото управление една поредица от семейни проблеми и политически конспирации, 
предизвикали такава жестокост у Тиберий, че и най-малкото подозрение за някого в 
някаква опозиция срещу него водела до тяхната смърт. След смъртта му през 37 сл. Хр. 
цялата държава си отдъхнала с облекчение. 

Тиберий бил императорът по време на чието управление Исус служил, умрял и 
възкръснал от мъртвите. Освен споменаването му в Лука 3:1, той не играе активна роля 
в библейската история. 

Калигула (37-41 сл. Хр.). Римският Сенат избрал Калигула за наследник на 
Тиберий. Той отрано спечелил популярност с поредица от високо оценявани 
политически мерки. Освободил политическите затворници, намалил данъците и 
осигурил публични развлечения. Но впоследствие се проявили белези на умствено 
заболяване и изплувала потисническата му арогантност. Той изисквал поклонение като 
на божество и заповядал на своите представители в Сирия да издигнат негова статуя в 
храма в Ерусалим. Легатът мъдро забавил изпълнението на тази заповед до смъртта на 
Калигула през 41 г. сл. Хр. Безразсъдната тирания на императора довела до убийството 
му от група от неговата охрана. Нищо не е споменато в Писанието за Калигула. 

Клавдий (41-54 сл. Хр.). След смъртта на Калигула, началникът на 
преторианската гвардия, които били бодигардовете на императора, издигнал Клавдий 
за император. Той живял в относителна неизвестност по времето на Тиберий и 
Калигула. Едно ранно заболяване, вероятно детски паралич го оставил с отблъскваща 
физическа външност. Стичането на слюнка от устата му било причина да го считат за 
умствено изостанал. Но външният му вид бил подвеждащ, защото той се доказал, че е 
много по-способен владетел отколкото неговите съвременници биха могли да 
предположат. 
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Клавдий направил един забележителен опит да възстанови по-ранната римска 
религия сред народа. Римският автор Светоний заявява, че Клавдий изгонил евреите от 
Рим, поради предизвикването на някои смутове около някои си „Крестус.“1 Това 
екстрадиране на евреите засегнало Прискила и Акила, Павловите мисионски 
сътрудници. (Деяния 18:2). 

Нерон (54-68 сл. Хр.). Агрипина, майката интригантка на Нерон, манипулирала 
своя съпруг Клавдий в определянето на Нерон, нейният син от предишен съпруг, като 
негов законен наследник. Нерон се възкачил на трона на седемнадесет годишна 
възраст. Неговата младост го подтикнала мъдро да следва съветите на опитните си 
съветници през първите 5 години на своето управление. През това време той успял да 
управлява ефективно. През 59 г. сл. Хр. той убил своята властна майка и поел пълния 
контрол над управлението. Резултатът бил политическа катастрофа. Неговата 
безгрижна административна политика изпразнила хазната и той употребил жестокост и 
насилие, за да я напълни отново. 

Нерон имал артистични наклонности вместо 
политически. Той четял своята поезия публично, 
свирел на арфа пред публика и пеел на обществени 
прояви. По време на неговото управление един 
ужасен пожар опожарил 10 от 14-те квартала в град 
Рим. Нерон бил обвинен за подпалването на пожара, 
поради желанието си да осигури място за нов 
дворец. Той хвърлил вината върху християните, за 
да избегне това обвинение. Така поставил началото 
на голямо гонение срещу християните.2 Църковната 
традиция предполага, че и дамата – Петър и Павел – 
са загинали мъченически по време на управлението 
на Нерон.3 

Драконовските мерки в управлението на Нерон предизвикват бунт срещу 
неговото управление. Той избягал от Рим и бил убит от един бивш роб. Бунтът срещу 
Нерон предизвикал три бързи смени на императори за периода 68-69 г. пр. Хр. Редът  
бил възстановен, когато войници на Веспасиан завладели Рим и го издигнали за 
император. 

Веспасиан (69-79 сл. Хр.) бил ангажиран с обсадата на Ерусалим, когато 
неговите войници го обявили за император. Оставяйки военните дела в ръцете на своя 
син Тит, той продължил завладяването на Египет и спрял доставките на жито за Рим. 
Един негов военачалник заминал за Италия, където завладял и плячкосал Рим. Неговата 
победа довела до възкачването на Веспасиан на императорския трон. 

Като император Веспасиановите стриктни и икономични навици оформили ред 
от хаоса, който Нерон предизвикал. Той построил известния Колизеум. Умрял 79 г. сл. 
Хр., оставяйки властта в ръцете на своя син Тит. Неговото име не е свързано с каквито 
и да са събития от Новия завет, но по негово време Християнството се разраснало бързо 
по цялото Средиземноморие. 

                                                 
1 Светоний, Животът на цезарите 5.25.4. Несигурно е дали Светоний има предвид юдеин, наричан 
Крестус или това е объркване на името Крестус с Христос. Ако второто е вярно, това може да показва, че 
невярващите юдеи предизвиквали безредици около проповядването на Исус като Христос. 
2 За различията в мненията за ролята на Нерон в пожара на Рим може да се съпоставят двама римски 
историци. Светоний (Животът на цезарите 6.38.1) уверено заявява, че Нерон явно запалил пожара, но 
Тацит (Анали 15.38.) само признава за наличието на такива слухове. 
3 Евсевий, Църковна история 2.25 (NPNF). 
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Тит (79-81 сл. Хр.). Най-важната връзка на Тит с библейския свят се появява 
през 70 г. сл. Хр., когато той завладява и унищожава Ерусалим. Името му не е 
споменато в Писанието. Неговото кратко управление не позволило каквито и да са 
възможности за забележителни постижения. По време на неговото управление е 
унищожен град Помпей от избухналия вулкан Везувий. 

Домициан (81-96 сл. Хр.). След смъртта на Тит, Сенатът връчил властта на 
неговия по-млад брат Домициан. Той бил автократичен владетел, който се опитвал с 
насилие да забрани чуждите религии. Църковната традиция приписва преследването на 
християните на него. Но по-подробна информация за неговите действия липсва.1 
Неговото гонение вероятно осигурило контекста, в който апостол Йоан написал 
книгата Откровение.  

 
Местни владетели в Палестина 

В Палестина римляните използвали местни управители да провеждат римската 
политика. Ирод Велики, по рождение идумеец (от Едом, названието, което получил 
Исав, братът на Яков и народът, произлязъл от него) бил първият не-юдейски 
управител, назначен от римляните. 

Ирод Велики (37 пр. Хр. - 4 сл. Хр.). Политическата лукавщина на бащата на 
Ирод, Антипатер дал на неговия син едно мощно начало на политическата кариера. 
Римският Сенат одобрило царуването на Ирод, но той трябвало да спечели поста си с 
военни средства. Неговият не-юдейски произход предизвикал негодуванието на 
повечето юдеи. Неговата способност за интригантство и жестокост се появява в 
библейската история с избиването на децата във Витлеем (Матей 2:16-17). 
Безскрупулният му характер обяснява неговото лицемерие при срещата му с мъдреците 
от Изток (Матей 2:1-12). 

Въпреки неговата жестокост и мнителност, Ирод имал прекрасни 
административни способности. Той осигурил безплатно жито през периода на глад и 
безплатно облекло при други бедствия. Той построил много впечатляващи сгради и бил 
също отговорен за обновяването на храма в Ерусалим. Храмът бил украсен отново с 
бял мрамор, злато и скъпоценности и станал прочут със своя блясък и пищност. Ирод 
подсилил защитата на Ерусалим като укрепил стените му. Освен това изградил и 
пристанищния град Кесария, наречен така в чест на император Август, крепостта 
Масада на югозападната страна на река Йордан. Всички тези проекти били 
подсигурени с данъци, събирани от събирачите на данъци, които познаваме с 

наименованието бирници. 
Множеството му бракове (девет 

или десет съпруги!) довели до 
невероятни семейни конфликти и 
съревнования за неговия трон. За да се 
предпази от интригите на своите синове 
за свалянето му от власт, Ирод убил 
поне трима от тях и най-малко две от 
своите съпруги. Като практикуващ 
юдей, Ирод никога не убил и едно прасе, 
за да яде свинско. По повод неговата 
безскрупулност, Цезар Август 
отбелязал: „ По-добре е да си прасе на 
Ирод, отколкото да си негов син.“ 

                                                 
1 Пак там, 3.17–18. 

Крепостта Масада на върха на хълма 
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Последните дни на Ирод били изпълнени с насилие и омраза. Неговата смърт 
през 4 г. сл. Хр. вероятно е рак, която го заварила обладан от спомените за жестоките 
убийство, които извършил. 

Наследниците на Ирод. Трима от неговите синове наследили отделни части от 
неговото царство. Архелай станал етнарх на Юдея, Самария и Идумея. Терминът 
етнарх бил използван, за да се опише владетел на една етническа група, в случая 
юдеите. Той управлявал от 4 г. пр. Хр. до 6 г. сл. Хр., когато неговото бедствено 
управление провокирали юдеите да поискат от Август да го смени. Неговото 
управление над Юдея накарало Йосиф да отведе Мария и Исус в Галилея вместо да се 
завърнат в Юдея (Матей 2:22). След свалянето на Архелай от власт от трона в Юдея, 
римляните управлявали Юдея чрез префект или пропретор, който отговарял пред 
Римския император. Понтий Пилат бил един от тези префекти. 

Ирод Антипа бил назначен като тетрарх (понятие обозначаващо подчинен 
владетел) на Галилея и Перея и управлявал от 4 г. пр. Хр. до 39 г. сл. Хр. Йоан 
Кръстител го обвинил за развода му с неговата съпруга, за да се ожени за Иродиада, 
съпругата на полубрат му (Марко 6:17-20). Исус го нарекъл „тази лисица“ (Лука 13:32) 
и по-късно стоял на съд пред него (Лука 23:7-12). 

Ирод Филип бил назначен за тетрарх на Итурея и Трахонитска област. Той бил 
справедлив в своите дела и служил на този пост от 4 г. пр. Хр. до 34 г. сл. Хр. Очевидно 
Ирод Велики също имал и друг син на име Филип. Този Филип никога не царувал над 
някаква територия и е познат от Писанието само поради това, че е бил първия съпруг на 
Иродиада, за която Антипа се жени (Марко 6:17). 

Двама по-късни наследници на Ирод са също важни поради това, че са 
споменати в Библията. Ирод Агрипа І, внук на Ирод Велики, убил апостол Яков и 
затворил Петър (Деяния 12). Той управлявал като цар над цяла Палестина (37-44 сл. 
Хр.) преди да умре от ужасната смърт, описана в Деяния 12:20-23. Един правнук на 
Ирод Велики е Ирод Агрипа ІІ станал тетрарх на Халкида и други малки територии 
през 50 г. сл. Хр. Той е важен тъй като пред него апостол Павел дава своето драматично 
свидетелство (Деяния 26). 

 
По-късни събития в Палестина 

Когато Тит унищожил Ерусалим през 70 г. сл. Хр. храмовите служби били 
прекратени. Еврейските равини, които избягали от града създали училище в 
крайбрежния град Ямния, за да запазят традициите на фарисеите. Римският император 
Адриан (117-138 сл. Хр.) издигнал езически храм на мястото на храма и забранил 
практиката на обрязване. Юдеите се разбунтували отново, водени от Бар Кохба. 
Мнозина го считали за Месията. През 135 г. сл. Хр. римляните съкрушили бунта, 
възстановили Ерусалим като римски град и забранили на юдеите да влизат в него. 
Юдейската нация загубила каквато и да е политическа възможност за съществуване, до 
1948 г. сл. Хр. 
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ТЕМА 7: 
ИКОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА НОВОЗАВЕТНИЯ СВЯТ* 

 
Въведение 

Изхождайки от самото понятие за икономика, което е с гръцки произход, ние 
можем да добием представа за икономическите особености на древните общества. 
Понятието е съставено от две гръцки думи „ойкос“ (дом, къща) и „немо“ (разпределям, 
ръководя) и означава „управляване на домакинството.“ Т.е. основната икономическа 
грижа в древните общества се свързвала с подсигуряване на семейството и неговите 
нужди. До голяма степен държавната икономика или в случая икономиката на Римската 
империя била управлявана като едно по-голямо домакинство. Трите основни 
характеристики на управлението на това домакинство били производството, 
разпределението и механизмите на контрол. В основата си разглеждането на 
икономическите особености ще бъде представяне на тези характеристики. 

Друга основна икономическа особеност на новозаветния свят е аграрният му 
характер. Ключови фактори за развитието му са приспособяването към природно-
географските особености на средата, в която се живее и използването на определени 
технологични достижения, най-съществено от които е употребата на желязото в 
оръдията на труда и най-вече използването на железния плуг. Освен тях развитието му 
се определя и от социалната организация на самото общество и неговата йерархична 
структура. Разпределението на произведените блага било забележително 
неравноправно и определящо се от взаимоотношенията на власт и подчиненост в 
обществото.  

Елитните родове контролирали почти изцяло аграрната икономика, както и 
междуградските търговски връзки на Римската империя. Императорът и неговото 
„семейство“ (пълномощници, политически приближени) имали интерес към всичко. 
Собствеността (земевладенията) на императора била надзиравана в Палестина от 
префекти. Местният елит, каквито били иродианите (политическите приближени на 
царския двор на Ирод) и юдейския свещенически елит контролирали земята и 
управлявали аграрното производство с помощта на големи имения (земевладения). Те 
упражнявали феодален контрол над работната сила от селяни и занаятчии в населените 
места чрез механизми на дълга. (Вижте следващата схема.) 

 
Производство 

Производството в древните аграрни общества било относително примитивно в 
сравнение с нашето разбиране за производство днес. Следната класификация ни помага 
да разберем по-добре производството на аграрното общество в Палестина по времето 
на Римската империя: технология, земеделско производство, организация на 
производството, риболов, производство на стоки, занаятчийство и търговия. 

Технологията поставяла ограничения на производството. По-голяма част от 
работната сила идвала от животни (основно волове, магарета и камили) и хора. 
Земеделието включвало ръчен труд, подкрепян от използването на железен плуг, теглен 
от волове. 

Освен човешката и животинска сила били правени опити да се впрегнат и силите 
на гравитацията, вятъра и канализираната вода за други цели. Например акведуктите 
пренасяли вода през различни склонове на много километри разстояние до гръко-
римските градове. Огромна човешка сила е била необходима, за да се построи акведукт.  

                                                 
*  Материалът в тази тема е превод и преработена адаптация от Hanson, K. C., & Oakman, D. E. (1998). 
Palestine in the time of Jesus: Social structures and social conflicts. Minneapolis: Fortress Press. 



59 

Земеделието е бил от първостепенно значение за производството в Палестина. 
Това се потвърждава и от аграрните мотиви в притчите на Исус. Той е наблюдавал 
постоянно земеделските практики, които описва в притчата за плевелите (Мат.13:24-
30), за синапеното зърно (Марко 4:30-32) или за времето на жетвата (Марко 4:26-29). А 
на север от град Назарет се намира долината Бет Нетофа, богата земеделска земя, която 
е вероятното място за много от историите на Исус. 

 
Схема на икономическия модел на новозаветния свят 

 
Легенда 
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Йосиф Флавий пише, че юдеите в Палестина са предимно земеделци (Срещу 
Апион 1:60). Сравнителните изследвания предполагат, че 80-90% от населението в 
дните на Исус са били ангажирани със земеделска дейност (Lenski 1984:199–200, 266–
78, 284; Malina and Rohrbaugh 1992:7). Елитът – 5% от населението са били управители, 
войници, книжници, администратори и т.н., които не са извършвали редовно 
земеделска дейност. Елитът в гръко-римската култура презирал работата и възхвалявал 
удоволствията като цел за водене на идеален живот. 

В сравнение със съвременното индустриално земеделие, древното било много 
слабо продуктивно. Най-добрата реколта, която хората тогава очаквали била 10-15 пъти 
умножаване на посятото семе. За сравнение днес реколтата се умножава над 40 и 
повече пъти. Основните земеделски дейности се извършвали от семействата на 
селяните, които живеели в селата. Стандартните операции били оран, сеитба, ръчно 
плевене, жънене с коса или сърп. Второзаконие 8:8 в сбита форма описва основните 
продукти на Палестинското земеделие (наречени „Седемте продукта“ в Мишна). 
Земята била широко култивирана. Счита се, че била използвана 65-70% от цялата земя, 
в сравнение с 40% в съвременен Израел. Йосиф Флавий го потвърждава като пише за 
Галилея в „Юдейската война:“ „ Тя е напълно култивирана и произвежда реколта от 
единия край до другия…“  (3.4 Loeb translation). 

Как е било организирано производството? Важните решения за земеделското 
производство много често не са били в ръцете на тези, които в действителност 
обработвали земята. За това свидетелстват и думите на Исус от притчата: „ взимаш 
това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.“  (Лука 19:20, 21) 

Организацията на производството била все повече повлиявана от начина, по 
който земята била стопанисвана и от производствените решения, които се вземали (и от 
тези, от когото се вземали). Колкото повече земя била контролирана от елита и колкото 
повече палестинци губели собствената си земя и ставали наемни работници в големите 
имения, толкова повече производството не отразявало това, от което обикновения 
човек се нуждае и иска. Повечето от обикновените хора искали производство, което да 
задоволява домашните им потребности на семейството, но взаимоотношенията на власт 
и подчиненост в обществото предотвратявали осъществяването на такъв вид 
икономическо съществуване. Елитът стимулирал производство на продукция, която да 
запасява хранилищата на именията (Лука 12:18) или да постига положителни търговски 
резултати. Тези решения на елита водели до социални проблеми в обществото. 

Риболов. Притчите на Исус свидетелстват също за Неговите наблюдения върху 
рибарските градчета и селца на брега на Галилейското езеро. Капернаум е бил важен 
център на дейността на Исус и важен риболовен център (Марк 2:1). Често Той използва 
илюстрации от рибарския живот (Матей 13:47, 48). Риболовът е бил важна част от 
Палестинската икономика през първи век сл. Хр. Но той не е бил безплатен бизнес, за 
какъвто го мислят съвременните читатели на Новия завет. Дори рибарите, които са 
притежавали свои лодки са били част от контролираната от държавата дейност по 
риболова и част от сложните финансови взаимоотношения, във връзка с това. 

Риболовът е бил контролиран от управляващия елит. Местните управители 
(царе, тетрарси или префекти) продавали правата за риболов на агенти, събиращи 
данъците и таксите („телонай,“ превеждано обикновено с „бирници“ или „митари“), 
които на свои ред влизали в договорки с рибарите. Рибарите придобивали доходи от 
риболова и поради това дължали данъци на агентите. Вероятно Леви Матей като 
данъчен агент в Капернаум е събирал именно такива данъци и такси (Марко 2:14; 
Матей 9:1, 9). Това вероятно е и една от причините рибарите да се сдружават, за да 
могат да изпълняват своите договорени задължения към данъчните агенти (Лука 5:1-
11). 
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Кои били участниците в риболовната икономика? (Вижте следващата схема.) 
- Римските императори били основните получатели на пристанищните такси и 

данъци (Средиземноморските и междурегионалните пътища), както и данъци от 
местните владетели (Ирод Антипа). 

 
 
- Местните владетели (Ирод Антипа) като такива контролирали морските, 

местните пътища и пристанищата. Те отговаряли за изграждането и поддържането на 
тяхната инфраструктура. 

- Агентите сключвали договорки с владетелите и събирали дължимите средства. 
- Риболовните семейства или родове били първостепенните участници. Те 

формирали кооперативи, за да се подпомагат и в издължаването на дължимите данъци. 
- Рибарите можели да наемат работници, надничари, за да им помагат в 

дейността (Марко 1:19, 20). 
- Рибарите се нуждаели от ресурси, които получавали от другите производители 

или селяните – материали за изработката на мрежите, котвите, лодките, кошовете и др. 
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- Рибопреработвателите произвеждали хранителни продукти от риба, които били 
продавани на пазара. Техните работилници и дейности също били облагани. 

- Материалите за рибопреработването също трябвало да бъдат доставени от 
търговци, фермери и занаятчии – сол, вино, масло, съдове за съхранение и транспорт. 
Тези продукти и дейности също били облагани. 

- Преработените рибни продукти били разпространявани от търговци из 
Палестина и Средиземноморието и трябвало да бъдат транспортирани от превозвачи – 
колари, керванджии и корабоплаватели. Търговците плащали данъци върху 
продажбите, а превозвачите такси за пътищата, мостовете, пристанищата и пресичането 
на римските държавни граници.  

От всичко това е видно, че голяма част от припечелените доходи били 
поглъщани от бирниците и управителите. Това обяснява писмените свидетелства за 
враждебното отношение към данъчните агенти и в юдейски и в раннохристиянски 
източници. 

Важността на рибата за Палестина е видна от няколко библейски наименования. 
Ерусалим има „Рибна порта“ (Неем.3:3). Столица на един от Палестинските региони е 
град Витсаида, което означава „Селище на риболова“ (Марко 6:45). Гръцкото име на 
селището Магдала (градът на Мария Магдалена) е Таричаеае, което означава 
„Рибопреработвателно селище.“ 

Тази важност е подчертавана и от споменаванията в Библията на хора, които 
ядат и носят риба със себе си. Син моли баща си за риба (Мат.7:10). Исус нахранва 
множествата с риба, която някои носи със себе си (Мк.6:35-44; Йн.6:1-14 и др.). След 
възкресението Исус яде риба пред учениците и им приготвя риба (Лк.24:42; Йн.21:13). 

Други стоки освен храна. Облекло, съдове, метални изделия, кожени изделия 
(сандали), дървени изделия, масло и вино са все неща, които били произвеждани от 
специализирани в съответната област производители. Но тук отново трябва да 
споменем, че властимащите контролирали производството и разпространението на тези 
специализирани стоки. 

Търговията винаги е била под контрол на елита и техните агенти. Ирод Велики 
предприел стъпки, за да подобри търговския обмен в Палестина като изгражда Кесария 
на брега на Средиземно море, който не е разполагал с естествено пристанище. Висшето 
свещеническо съсловие също е било ангажирано в търговията. Факт за това е 
злоупотребата с храма, който Исус изчиства от търговците, разположили се там. 

Кервани пренасяли различни преносими ценности. Обемните стоки като зърното 
се пренасяли по водните пътища, където това било възможно. През първи век Рим 
организирал редовни доставки на зърно по течението на река Нил в Египет, през 
Средиземно море. Една трета от годишната консумация на зърно в Рим е била 
снабдяван от Египет. Деяния 12:20 посочва, че зърното се изнасяло от Галилея към 
Финикийския бряг. 

 
Разпределение 

Исторически погледнато, социалното неравенство в аграрните общества е било 
винаги ясно изразено. В тези общества е имало огромна пропаст между богати и бедни. 
Те са били нещо подобно на съвременните държави от така наречения „Трети свят.“ 
Например в Никарагуа през 70-те години 17 семейства са контролирали 85% от земята. 
По подобен начин Палестина в дните на Исус е била контролирана само от няколко 
семейства (Императорското, Пилат и другите префекти, иродианите, 
първосвещеническото съсловие). Знаейки този факт, това ни помага да разберем по-
добре разпределението на средствата и ресурсите, което е съществувало тогава. 
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Земята и работната сила не е била достъпна за продажба в древния свят. Земята 
като основен фактор за производство била наследствено владение на елитните 
семейства и родове или била завладявана чрез военна сила. Работната сила била 
обикновено принуждавана, отколкото наемана от някакъв пазар на труда. Макар в 
Палестина робството да не била основната работна сила, то било нещо обичайно и 
общоприето. Наемни работници били използвани в големите имения, особено в 
определените сезони като жетва (Матей 20:1-10). Но заплащането на тези работници не 
бива да се схваща като надница, тъй като много често те били задължени на събирачите 
на данъци или земевладетелите и се нуждаели от средства, за да изплатят дълговете си. 

Египетски папирус (100 сл. Хр.) показва, че един селянин и негови близки 
хронично страдали от недостиг на средства и постоянно изпадали в краткосрочни 
дългове. Така не е изненада, че 19 от 69-те документа от архива на този човек били 
свързани с дългове. Така принудата била по-характерната особеност от свободния 
избор в древните общества. 

Подобно пазарите и банките като институции на капитала били строго 
ограничени социално: Римската империя насърчавала широките търговски връзки, но 
те били контролирани от интересите на ограничен брой семейства (начело с 
императорското семейство между тях). Широко разпространена била бартерната 
търговия в селата и градовете, въпреки употребата на паричните средства. 

Интересите на елита и властническите отношения, които ги подкрепяли правели 
икономиката на аграрно-аристократичните общества по същността си неравноправно-
преразпределяща и данъчно-обременяваща. Властимащите полагали всички усилия да 
отнемат колкото се може повече излишъците от населението, за да живеят своя живот в 
охолство. Те налагали данъци, за да отнемат тези стопански средства. 

Облагане с данъци. Сравнителните изследвания показват, че нивото на облагане 
с данъци в древните общества е било извънредно високо. Един автор привежда доводи 
за това, че 5% от което и да е аграрно общество (управляващата класа) е било в 
състояние да контролира 50-65% от благата. Въз основа на наличната информация се 
достига до изводите, че управляващите класи в аграрното общество са получавали поне 
една четвърт от националния доход в повечето държави, а заедно с владетеля 
обикновено получавали не по-малко от половината национален доход, като можело да 
достигне и до две трети от него. 

Данъчно облагане в римската провинция Палестина 
Рим и Ирод Данък (ако има информация) 
Данък върху земята ¼- ½ (зърно, плодове) 
Данък на човек 1 денарий на година 
Пазарни такси (градовете)  
Транзитни такси  
Пристанищни такси (корабоплаване)  
Наемни ренти, контролирани градски 
ресурси и съоръжения 

 

Работна ръка за държавни проекти 
(пътища, акведукти и т.н.) 

 

Ерусалимски храм Данък (ако има информация) 
Данък върху земята Десятък (поддържащ свещениците) 
Данък на човек ½ шекел на година 
Жертва Животни, земеделски продукти 
Оброци Дарени материални блага 
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1 Макавей 10:30 ни информира, че по времето на Хасмонеите (средата на 2 век 
пр. Хр.), Сирийците редовно вземали 33% от зърното и 50% от плодовете. Римските 
имперски наредби през първи век обикновено приемали елинистичната данъчна 
структура в източното Средиземноморие. Ирод Велики претендирал за 25-33% от 
Палестинското зърно в своето царство и 50% от плодовете. Прякото данъчно облагане 
също включвало и данък на човек в пари. Като допълнение Ирод установил и непреки 
данъци като транзитна и търговска такса. Храмът изисквал данъци в натура (жертвени) 
и в пари (половин шекел). 

Данъчните структури и форми в дните на Исус били много сложни, 
многобройни и често предизвиквали конфликти. Те съчетавали държавните и 
религиозните данъци в едно тежко данъчно бреме. След смъртта на Ирод Велики, една 
юдейска делегация била изпратена до Рим, за да се оплаче на император Август. Йосиф 
Флавий споделя резултатите от данъчната ситуация тогава: 

„ За да бъдем точни, [Ирод] не преставаше да разкрасява съседните градове, 
които бяха населени с чужденци, въпреки че това водеше до западане и разруха на 
градовете от неговото царство. Той наистина доведе цялата страна до безпомощна 
бедност… В допълнение към наложения данък за всеки всяка година, допълнителен 
голям налог трябваше да му се дава и на него и неговото семейство и приятели и на 
онези от неговите слуги, които бяха изпращани да събират данъка, защото нямаше 
никакво спокойствие от [тяхното] насилие, докато не беше платен подкуп.“ 
(Юдейски древности 17.306–8, адаптирано от превода на Loeb) 

Под управлението на префектите, римляните установили една йерархия от хора, 
отговорни за събирането на данъците. Основният акцент в разпределението при тази 
система била да отнема благата от контрола на повечето хора и да го предоставя на 
елита. 

Контрол върху земята: Градове и земевладения. Градовете като 
местообиталища на елита доминирали социалната и географска действителност в 
гръко-римската древност. Елитът изграждал, контролирал и населявал градовете. 
Кесария и Ерусалим били естествено главните градски центрове в Юдея. Ирод Велики 
изградил Кесария, за да осигури пристанище на брега на Палестина и за да бъде един 
паметен жест на лоялността му към император Август. Главните градове на Галилея по 
времето на Исус били Сепфорис и Тибериас (Тивериада). Тези градове били основани 
от Ирод Антипа и били главната квартира на иродовите служители. Не е изненадващо, 
че поради интересите на дейността на Исус, тези центрове не се споменават в 
евангелията. Капернаум, Магдала и Кана били административни градове на риболова и 
земеделието. Селяните в Галилея живеели в малки селища като Назарет или Наин. 

Контролът върху земята бил осъществяван чрез земевладенията. Господарите 
земевладелци и собственици на земевладения притежавали правото и контрола над 
земята чрез писмени документи или по-често по наследство. Работната сила за тези 
земевладения била осигурявана от живеещите в съседство на земевладението селища 
(Марко 12:1) или чрез наемане на сезонни работници (Матей 20:1-15). 

Археологията в Палестина осветлява някои земевладения от първи век. Една 
villa (стандартна латинска дума за земеделско стопанство) била разкопана през 1980 
близо до Кесария (Mansur el-‘Aqab). Били открити жилища, складове и съоръжения за 
извличане на масло и вино. Това земевладение имало защитни крепостни стени. 

Едно по-късно стопанство близо до Ерусалим разкрива много луксозен начин на 
живот, с красиви мозайки в жилищните помещения, които изобразявали великолепно 
изображение на Давид. Елитът обичал да се радва на лукса. 



65 

 
В голяма част от римската литература на елита се говори за управление на 

земевладенията. Катон (1 век пр. Хр.), Варон (1 век пр. Хр.), Колумела (1 век сл. Хр.) 
пишат такива произведения. Тъй като членовете на римския елит често живеели в 
градовете, доверените земевладелски управители били изключително необходими за 
успешното управление на земевладението. 

Колумела описва изискванията при избор на такъв управител така: „ Трябва да 
бъде избиран мъж, кален във фермерска работа още от детинство, такъв, който е 
бил опитан на дело… Той трябва да бъде на средна възраст и със силна физика, 
опитен във фермерските дейности или най-малкото старателен, за да може да се 
научи веднага… Дори неграмотен човек, ако само има един силен ум може да 
управлява делата доста добре. Корнелий Целз казва, че един надзирател от този вид 
донася парите на своя господар по-често, … защото като неграмотен той е по-малко 
способен да излъже в записите или се страхува да го прави чрез трети човек, защото 
това би довело до друга възможност за измама.“ (За Земеделието 1.8, цитат от Lewis 
and Reinhold 1990:80)  

Забележително е, че притчите на Исус включват много размишления върху 
живота в земевладенията и коментари за управителите им (Лука 16:1-8; Мат. 24:47-51). 

Земевладенията имали за цел да осигурят за елита всички блага за живота, 
доколкото това било възможно за дадена област. Земята на стопанството не било 
обособена на едно място, но разпръсната на различни места, за да може да контролира 
колкото се може повече блага и да разпредели риска в области, където валежите били 
непредсказуеми година след година. Земевладенията били работени от арендатори. Но 
решенията какво ще се произвежда не зависели от арендаторите и техните нужди, а от 
собствениците на земя. Ако те се интересували особено от търговия, насаждали 
растения, които носели бързи печалби (като маслини, грозде, пшеница) вместо жизнено 
необходими култури (като ечемик, бобови, смокини).  

Мансур ел Акаб 



66 

Контрол над работната ръка: Задлъжнялост. Контролът над работната сила 
в аграрното общество бил осъществяван чрез тежки изисквания на дънъци, ренти и 
дългови плащания. Селяните не предоставяли доброволно работна сила за елита, нито с 
желание работели за заплата. Те били толкова привързани към задоволяването на 
собственото си семейство, колкото елитът към благополучието на земевладението си. 
За да не бъдат използвани постоянно военни сили, за принуда над селяните, извънредно 
високите данъци били използвани като средство за контрол. 

Много често през гръко-римския период, земята и дългът били причина за 
бунтове. Евангелията потвърждават, че в римска Палестина неформалната 
справедливост била за предпочитане пред официалната справедливост (Матей 5:25, 26; 
Лука 12:58, 59). По-добре е било да имаш началник за кредитор, отколкото да се 
срещнеш със съда, контролиран от елитната класа. Ситуацията на длъжниците 
изглеждала безнадеждна. Това означавало наемане на работа при земевладелци, за да се 
изплащат дълговете, в противен случай затворът бил сигурен. Така селяните били 
държани постоянно под контрол чрез дългове.  

Контрол над капитала: Пари. В днешния свят парите контролират всичко, но 
през първи век и парите, и икономиката са били под контрол на елита. Следващата 
схема ни помага да направим един по-задълбочен анализ. 

 
Метална съставка Функция (F) Примери 
Злато и сребро F1. Съхраняване  

(съкровища или авоари) 
Мат. 23:16–17 (злато) 
Лука 15:8–9 (сребро) 

Сребро F2. Мярка Марко 6:37 (хляб) 
Откр. 6:6 (жито и ечемик) 

 F3. Средство за плащане  
 a. Данък (неелит > елит) Марко 12:15 (имперски данък) 
 b. Дълг (неелит > елит) Лука 7:41 (кредитор/длъжник) 
 c. Стопанско плащане 

(елит > неелит) 
Мат. 20:9 (заплати на работник) 

 F4. Разменна стойност: П-C-П’ Лука 19:23 (банкери, изгода) 
Бронз F5. За цена, “парична размяна”: 

C-П-C 
Лука 12:6 (храна) 
Мат. 27:10 (земя) 
Марко 14:5 (аромати) 

(Бартер) Бартер в натура: C-C Лука 11:5 

C=стоки; П=парично средство; П’=увеличение или печалба; >=посока на обмяна 
 
Основно в древността златото и среброто са били контролирани винаги от 

ръцете на елита. Неелитът обикновено разполагал с бронзови монети (в провинциите) и 
предпочитал бартерна размяна или търговия с монети за реални стоки (парична 
размяна). 

Учените са запознати добре с две- (сребро и бронз) или три-металната (злато, 
сребро и бронз) монетарна система на древността. Например римската имперска 
монетна система се състои от злато (ауреус=25 денария), сребро (денарий=10 медни аса 
или 4 бронзови сестерции) и бронз (сестерции). 
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Златото и среброто били използвани като 
средство за съхранение на стойността от онези, 
които имали запаси от скъпоценни метали. 
Средиземноморските народи в източната Римска 
империя са били склонни да измерват стойността 
на парите в светлината на основните културни 
ценности на Средиземноморското общество: 
чест и срам. Богатството, арамейската дума за 
което е мамона, трябвало да бъде средство за 
създаване, съхранение, изразяване или 
възстановяване на общественото име (чест) и за 
защита на икономическата цялост на 
семейството и домакинството. 

Археолозите открили многобройни запаси 
от сребърни монети навсякъде в древния свят. 
Най-добре известните запаси от сребърни монети 
от първи век в Палестина са от Кумран и Масада. 
(Sussmann and Peled 1993; Yadin 1966).  

От всички евангелисти само Матей 
споменава златото и то само като средство за 
съхранение на стойност (Мат.2:11; 10:9). 
Монетите от скъпоценен метал не осигурявали 

мярка чрез която стойността на стоките трябвало да се измери (F2. в схемата). 
Евангелията споменават стойността на хляб и парфюм, изчислени с римски денарий 
(Марко 6:37; 14:5). Забележете, че в тези случаи става дума за една огромна сума. 
Изненадващо е, че според евангелията парите не се използват много често за разменна 
функция. При 21 споменавания на пари в евангелията само три от тях става дума за 
употребата им за покупка на нещо (Лука 10:35; 12:6; Мат.27:10). 

Употребата на парите като платежно средство (F3. в схемата) е било едно от 
основните им функции в римски времена. Първо, за плащане на данъци. Римляните 
изисквали данъците им да бъдат плащани в официални имперски монети (Марко 
12:15). Подобно свещениците изисквали храмовите такси да бъдат плащани в 
официални средства. Тирският шекел служел за тази цел през първи век, поради 
чистотата на среброто, от което бил изсичан. Задълженията най-често били описвани в 
договорите с денарий в Палестина (Лука 7:41 или Мат.18:28.). Предполага се, че 
стандартна заплата в дните на Исус за деня била един денарий (Мат.20:9-10). 

Анализът показва, че съхранението (Fl), плащането (F3) и размяната (F4) са 
рядко достъпни освен за елита и техните агенти. Функцията изчисление на 
себестойност (F2) е била използвана от обикновените хора за да пресмятат стойността 
на благата. Но малцина са можели да си позволят неща различни от бартер. Само 
елитът разполагал с големи парични средства.  
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ТЕМА 8: 
СОЦИАЛНО-КУЛТУРЕН ЖИВОТ В НОВОЗАВЕТНИЯ СВЯТ 

 
Културни напрежения 

Светът през първи век бил една смесица от различни култури. Всички те давали 
своя принос за облика на разпрострялата се около Средиземноморието Римска 
империя. Африканци, тевтонци, гърци, евреи, партяни и фригяни, размесени в 
провинциите и градовете, споделяли своето национално наследство с латинския народ. 

Комбинацията на социални и религиозни сили под едно политическо управление 
създали идеални условия за раждането на Християнството. Три големи типа култура в 
империята били интелектуалната почва, на която то израснало. Юдаизмът осигурил 
корените на Християнството; Елинизмът – интелектуалната почва, на която то 
израснало; Римският империализъм – условията и защитата, която създала простор за 
неговия растеж. 

Парадоксално е, че тези три култури били най-големите врагове на 
Християнството. Юдаизмът го разглеждал като гибелна ерес; Елинизмът – като 
философска безсмислица; Римският империализъм – като непрактична слабост. Всяка 
от тези трите се конфронтирала с останалите две, отличавайки се по произхода си и по 
гледната си точка. И все пак заедно, те оформили матрицата в която се формирала 
Християнската църква. 

Юдаизъм. До унищожението на Храмът през 70 г. сл. Хр. фокусът на Юдаизма 
си остава Ерусалим, въпреки че еврейската диаспора имала представители юдеи в 
почти всеки град в империята. Храмът със своите организирани ритуали и свещенство 
бил център, към който всички посветени юдеи отдавали своята преданост и извършвали 
своите поклоннически пътувания на Пасха и Петдесятница. Йосиф Флавий заявява, че 
на Пасха по времето на Нерон около 2 700 000 юдеи присъствали в Ерусалим.1 
Неговото изчисление се основава на броя на жертвите и дори да бъде намален 
драстично, цифрата е свидетелство за огромно юдейско население в други градове и 
продължаващ интерес към религиозния живот в Ерусалим. И в Палестина, и извън нея 
вярата в юдейските обичаи процъфтявала. 

Въпреки че не притежавал свое управление и след 70 г. сл. Хр. не притежавал и 
център за поклонение, 
юдейският народ съхранил в 
своя закон и традиции една 
стабилна база от учения, 
която поддържала 
теологията им и обичаите 
им. Дори когато се 
адаптирали към чуждата 
среда на език, облекло и т.н. 
те успявали да съхраняват 
поклонението си 
посредством синагогите и 
расовата си идентичност 
посредством обучението на 
децата си. Те никога не 
били абсорбирани напълно 
от Римския свят. Във всеки 

                                                 
1 

Wars of the Jews vi. 9. 3. 

Разкопки на синагогата в Капернаум 
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по-голям град на империята съществувала колония от юдеи. Някои от тях били големи, 
като Александрия и Антиохия, а други малки като във Филипи, където нямали синагога 
(Деян.16:13). Където и да се събирали, те били един отпор срещу политеизма и център, 
от който юдейските знания и етика били разпространявани сред населението. 

Синагогата била платформата на ранното евангелизаторско проповядване и 
мнозина от първите обърнати дошли от юдеите, посещаващи синагогата и от 
прозелитите, които изоставили своето езичество, търсейки по-чиста и удовлетворяваща 
вяра.  

Въпреки че юдейското население било напълно лоялно на традициите на своите 
предци, като бунтът на Макавеите усилил тази тенденция, все пак имало част от 
юдеите, които не били толкова стриктно посветени на традицията и приели 
елинистичната култура. Йосиф Флавий отбелязва, че имало юдеи, които приемали 
идеалите и практиките на езичеството и спазвали закона само в много широк смисъл. 

Юдаизмът бил в известен смисъл несъвместим с преобладаващите култури на 
империята. Яростно нетолерантен към политеизма, той изглеждал смешен на хора, 
които вярвали в множество богове. Юдейската вярност към десетте заповеди правела 
юдеите да изглеждат фанатични в очите на другите народи. Твърдата лоялност към 
Бога и закона създавала впечатление в съвременниците им като проява на глупава 
нетолерантност, а специфичният им начин на живот ги отделял от тогавашната 
цивилизация. 

Юдеите се отличавали от гърците по манталитет. Гърците поддържали дух на 
свободолюбива любознателност, която ги подтиквала да изпитват всички страни на 
света и да предлагат нови хипотези за неговата природа и закони. Евреите били 
религиозни, а гърците научни в своето възприемане на света. 

Елинизъм. Като резултат от завоеванията на Александър Велики през 4 век пр. 
Хр., Елинизмът се разпространил на изток. Използваният език в Източното 
Средиземноморие бил гръцкият. Градовете били изграждани според гръцки планове, 
владетелите били наследници на генералите на Александър и били също гърци. Но 
елинистичната мисъл се разпространила и на запад. По-добре образованите римляни 
използвали гръцки като втори език и изпращали синовете си в гръцки университети 
като Атинския и Родоския. Гръцката литература, драма и изкуство станали модел за 
техните собствени произведения. На бойното поле на философията, гръцката 
философска традиция победила, защото римляните не притежавали този тип ум, който 
да изрази абстрактна система на мисълта. 

Като индивидуалисти гърците никога не създали сплотена държава. Александър 
е изключение от това правило. И въпреки, че неговите наследници Птоломеите и 
Селевкидите създали царства, които съществували векове, те го постигнали с помощта 
на военната сила, вместо със създаването на някакъв хомогенен патриотизъм в своите 
държави. Гръцката демокрация била крехка и дори в най-големия разцвет в Атина, тя 
не могла да изгради структура, която да трае повече от две поколения. Основната 
причина е независимостта на елинистичния ум, на който липсвал религиозното 
единство на юдеите и военната дисциплина на римляните. Гърците можели да се 
покланят на един бог в своя роден град и на някой друг бог, там където се преместели 
да живеят. Конфликтът на религиите не ги притеснявал. Те го преодолявали чрез 
синкретизъм. Резултатът бил, че всеки град-държава бил един малък политически и 
религиозен остров. Така гърците никога не се обединили дълготрайно в религиозно или 
политическо отношение. 

Въпреки че не се отличавали много от гърците в религиозно отношение, 
римляните развили едно имперско съзнание, което служело да обедини различни 
народи в тяхната държава. И републиката, и империята поддържали този манталитет и 
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различните фракции се борели за контрол над цялата държава вместо да се отделят и да 
образуват нови държави. За разлика от тях влиянието на Елинизма не се основавал на 
политическото влияние и сила, колкото на дълбочината на идеите и обаянието на 
културата. От Егейско море до река Инд гръцката култура оставя своят отпечатък. 

Духът на елинизма лежи в основата на Новия завет. Въпреки еврейския си 
произход, най-ранните членове на църквата били дълбоко повлияни от гръцката 
култура. Учениците на Исус прекарали началото на своя живот в близост до Галилея, 
която почувствала влиянието на близките гръцки градове на Декаполис. Между гърци и 
евреи имало постоянен контакт. Гърци също участвали в празниците в Ерусалим (Йоан 
12:20, 21) 

Разпръсването на юдеите довело и до елинизация на тяхното мислене. Много от 
тях изоставили езика си и обичаите и запазили само вярата си. Градовете, към които 
били насочени посланията на Павел, Петър и Йоан били в по-голяма степен 
елинистични, отколкото римски. Затова и самите послания носят белега на конфликта с 
тенденцията на елинистичната мисъл. Материализмът на Коринт, спекулативният 
интелектуализъм на Атина, подозрителното идолопоклонство и демонизъм на Ефес, 
мистицизмът на Колос и самодоволното безразличие на Лаодикия били в известен 
смисъл проява на елинистично отношение. 

Римска култура. Римската култура, въпреки че била дълбоко повлияна от 
гръцката не била пълно подражание на 
нея. Латинският език станал език на 
юристите и теолозите, поради своята 
яснота и определеност. Римската 
скулптура била много по-реалистична. 
Римляните преуспявали в 
инженерството. Римските пътища 
пресичали планините и равнините във 
всяка посока на империята, като били 
добре дренирани и павирани, като 
дори днес са запазени части от тях. 
Акведуктите функционирали с дълги 
години, а сградите били изключително 
практични. 

С времето църквата усвоила организационният модел на римляните и след 
векове Западната църква станала естествен наследник на империята и абсолютизма. 

От всяка от тези три култури Християнската църква притежава някоя своя 
характеристика, въпреки че нейният произход не е продукт на нито една от тях. 
Юдаизмът осигурил откровението на Писанията, чрез които Бог се открива и обучава 
хора като Савел от Тарс. Моралът на Юдаизма е постоянен стандарт на поведение, 
изискван от църквата. 

Гръцката способност да се изгражда философска система от една аксиома чрез 
средствата на дедукцията, изгражда една теология от доктриналните учения на Исус и 
изявленията на Писанията. Редът и систематичността на римляните съдейства за 
атмосферата в църквата и нейната стабилна организация. Еврейската теология, 
гръцкото теоретично мислене и римското право се обединили в едно ново общество, 
което евангелието създало.* 
 

                                                 
*  Материалът в тази тема дотук е превод и преработена адаптация на Tenney, M. C. (2004). New Testament 
times. Originally published: London : Angus Hudson, c2003. Grand Rapids, MI: Baker Books. 
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Особености на обществото в Новозаветния свят 
Езици. Твърде е възможно Исус да е владеел три езика. Когато прочел свитъка 

на Исая в синагогата (Лука 4:18, 19), естествено е да е чел на еврейски и да не е имал 
затруднения с това. Вероятно е говорел и гръцки. Въпреки че не намираме гръцки 
цитати в неговите речи и слова, гръцкият е бил езикът на дипломацията и бизнеса, 
особено в Палестина. Когато Пилат разпитва Исус в Йоан 18:33-37, той вероятно го е 
направил на гръцки. Тъй като не се споменава за преводач, вероятно Исус е разговарял 
с него на гръцки. 

Исус е използвал и арамейски език. Използването на такива фрази като „Талита 
куми“ (Марко 5:41) и „Или, или, лама савахтани“ (Матей 27:46) показва очевидно 
употребата на арамейски. 

Доказателство за триезичността на палестинската култура намираме и в табелата 
на кръста на Христос, написана на еврейски (вероятно арамейски), гръцки и латински 
(Йоан 19:20). Учениците на Исус също вероятно са говорели някои от тези езици. 

Социални класи. В римското общество класовото разграничение се основавало 
главно на богатството. Имало специална длъжност на цензор, който разграничавал 
трите основни свободни класи по времето на Август – сенаторската класа, 
екестрианската (от римската дума за конници и кавалеристи) и плебеите. Сенаторите, 
военните водачи, богатите земевладелци и важните бизнесмени се радвали на голям 
лукс. Търговци, занаятчии и други разполагали с известен капитал и били малко по-
горе в социалната скала, но в тогавашното общество нямали тази възможност за 
развитие и забогатяване както днес. Плебеите и бедните били на най-ниско социално 
ниво от свободните класи и зависели от благоразположението на патрициите, които 
били техни патрони. Понякога дори робите били по-добре от тях, защото за тях се 
грижели техните господари и имало къде да живеят и какво да ядат, докато бедните 
плебеи трябвало да си осигуряват сами всичко това. Така в Римското общество нямало 
силна средна класа.  

В юдейското общество съществувало подобно разделение. На практика главните 
свещеници и други водещи служебни лица на храма образували висшата класа. 
Бирниците или митарите са събирачи на данъци, които съдействали на римската власт 
и много често заграбвали незаконно от населението големи средства. Поради това били 
мразени от юдейското общество и държани в изолация от него. 

Робството било толкова разпространено в Римската империя, че робите 
превишавали броя на свободните граждани. Длъжници, престъпници, военнопленници 
били често продавани в робство. Много роби, особено такива пленени при военни 
кампании били по-образовани от своите господари. Имало голям брой роби християни 
(Ефесяни 6:5-9). В юдейското общество също имало роби, но броят им бил по-малък. 

Юдейското население в Палестина по времето на Исус се изчислява на 500-
600 000 души. В Ерусалим се предполага, че е било около 25-30 000 души. По времето 
на юдейските празници тази цифра нараства многократно. Изчислява се, че юдейското 
население в Римската империя е било между 4 и 7-8 милиона. Един учен прави дори 
смелото предположение, че 1 на всеки 10 жители на империята е бил юдеин. Така е 
видно, че юдейската диаспора е била многократно по-многобройна от юдеите в 
Палестина. Рим и Александрия били двата най-големи центъра с юдеи в света. 

Жилища. Жилищата в новозаветно време варират от палатки за пустинните 
бедуини до замазки или сушени на слънце тухли, или каменни тухли в Палестина и 
Рим. Палатките се произвеждали от животински кожи и можели да бъдат огромни, за 
да побират цялото семейство. Апостол Павел като майстор на палатки вероятно не е 
правил палатки за бедуини или чергари, но за военни служители (Деян.18:1-3). 
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В Палестина много домове 
били построени от камъни, защото 
били евтини и лесно намиращи се. 
Малките камъни запълвали 
празнините между големите камъни и 
слоеве кал служели като слепващо 
вещество между тях. Големите къщи 
имали двойна стена от камъни. В 
долината на река Йордан било лесно 
да се изграждат къщи от тухли от кал 
поради наличието на подходящ 
материал. 

Покривите на къщите в 
Палестина били правени от напречни 
дървени греди, поставяни върху 
стените. Покривали ги с съчки и 
поставяли кал или глина отгоре. Тези 
покриви трябвало да бъдат 
заглаждани след всеки по-проливен 

дъжд. До покривите имало стълбище или дървена стълба. На покривите поставяли 
парапет, за да предпазят качилите се от инциденти. На покривите сушали изпраните си 
дрехи и различни плодове. Петър се молел на покрива в Йопия (Деян.10:9-20). Едно от 
най-зрелищните чудеса на Исус се случило, когато четирима мъже пробили дупка на 
покрива и спуснали своя приятел през покрива на къща в Капернаум (Марко 2:1-12). 

Домовете на бедните били изграждани от много нетрайни материали и всички 
археологически следи от тях били унищожени. Домовете на богатите поради трайните 
материали са запазили археологическите си останки и до днес. Някои от тях 
представлявали красиви палати. По-бедните палестинци можели да си позволят 
направата само на една стая, построена на горния етаж, където престоявало, спяло и 
готвело. На долният етаж обикновено били животните. Подът обикновено бил от пръст 
или камъни. Като цяло прозорци в домовете в Палестина нямало. Причина за това била 
жегата през деня и защитата от крадци през нощта. Някои от домовете били достатъчно 
просторни, за да побират голям брой хора (в къщата на Симон прокажения – Лука 7; в 
горницата на Пасха – Матей 26). 

Стаите в римските домове били често изграждани около непокрит двор, като по-
скъпите домове имали колонада около двора. Римските домове били като цяло 
изграждани от по-дълготрайни материали от тези в Палестина. Удобства като 
централно отопление, бани и водопроводи не били нещо необичайно. Лампи с масло 
осигурявали светлината, а подовете били декорирани с красиви мозайки. Домовете на 
по-долните класи в Римската империя се състояли от апартаменти в няколко етажни 
къщи. Обикновено един апартамент разполагал с всекидневна, трапезария и спалня. 

Храна. Ежедневната диета за обикновения палестинец в новозаветно време 
вероятно е била зеленчуци, плодове и хляб. Понякога зеленчуците са били варени с 
подправки. Месото е било скъп лукс, запазван за специалните празнични случаи (Лука 
15:23). В северна Палестина рибата е била честа храна. 

Обикновено палестинците са яли по два пъти на ден – към обед и вечерта. Вечер 
хората разпускали около трапезата след изморителния ден. Освен ядене, те 
разговаряли, разказвали си истории и пеели. В новозаветно време яденето е ставало 
обикновено в полулегнало състояние около трапезата (Йоан 13:23-25).  

Разкопки на къща от 1 век в Назарет 
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Хлябът се произвеждал от пшеница или от ечемик, като второто е било по-често 
при бедните хора (забележете съотношението на цените на двете в Откр.6:6). 
Маслиненото масло е било жизнено важен компонент при готвенето. Обикновено се 
пиело вода, но често и вино. 

Богатите римляни имали диета от богато приготвени храни и се хранели четири 
пъти дневно. Освен закуска, обяд и вечеря, те се хранели и следобед около 16 часа. 
Вечерята не е била по-рано от 20-21 часа. 

Облекло. В библейски времена и мъжете и жените носили туники, които са 
дреха, свободно спускаща се от раменете до коленете или до глезените. Лесно се шиели 
и били носени целогодишно. В студено време върху туниката обикновено се носело 
наметало. Наметалото било считано за дреха, която не може да се отнема на човека при 
никакъв случай (Матей 5:40).  

Цветът и бродерията отличавали специалните дрехи от обикновените. Платовете 
използване за дрехи били произвеждани от вълна или лен. Използвали се бои за 
платове за цветните дрехи или се избелвали за белите. Жените понякога носели връхни 
дрехи със светли цветове. В Палестина жените обикновено носели воали за главата си.  

Всички с изключение на най-бедните носели сандали, които се състояли от 
плоска подметка и каиши, които преминават отпред и между пръстите. 

Лична хигиена. Посвещението на плътските удоволствия карали римляните и 
гърците да отдават огромно значение на хигиената, повече от всяко друго общество до 

съвременния свят. Тя била 
важна и за юдеите.  

Обществените бани 
били част от всеки град в 
империята, включително 
Ерусалим. Те били най-
важните сгради за 
римляните. Отначало 
поради необходимост, 
впоследствие баните 
станали центрове на 
социалния живот в онези 
времена. Богатите домове 
имали собствени бани. Но 
дори богатите 
предпочитали публичните 
бани. 

Медицина. Медицинската практика в Палестина била груба и жестока и често 
съдържала елементи на суеверие и магия. От времето на гърците медицинските 
диагнози били отговорност на свещениците. Петокнижието от своя страна съдържа 
медицински принципи за евреите (например за хигиената в Левит 15). 

Обичайните заболявания в библейски времена били маларията, коремният тиф, 
дизентерията, проказата, туберкулозата, пневмонията и едрата шарка. Слепотата и 
глухотата също били чести заболявания в Палестина, както се вижда в евангелията при 
изцеленията на Исус. 

В новозаветни времена лекари имало и между евреите и между римляните 
(Марко 5:25, 26; Колос.4:14). При римляните обучението включвало чиракуване при 
опитни лекари и обучение в медицинско училище. Ампутации, трахеотомии и черепна 
хирургия била извършвана на пациентите. Не се използвали нито обезболяващи, нито 
антисептични средства и освен болката, манипулациите завършвали със смърт. 

Римска баня в Коринт 
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Като медицински инструменти били използвани ланцет за прорез на 
възпаленията и различни други прорезни инструменти, пинцети и т.н. Мехлеми, билки 
и различни минерали били между лекарствата използвани от лекарите. 

Въпреки че през първи век медицинската наука разполагала с основни познания, 
онези, които имали опит в нея я използвали интелигентно, за да облекчат човешкото 
страдание. Медицинските познания били по-разпространени извън Палестина. Само 
римското и гръцко влияние допринесли за възприемане на някои научни постижения. 

Погребения. Смъртта била един случай да се изрази публично скръб и емоция.  
Викане, плач и биене по гърдите били честият израз на скръб. Някои раздирали 
връхните си дрехи и носели груби дрехи. Някои оплаквачи се търкаляли в праха и се 

посипвали с него. Професионални 
оплаквачи били обикновено жени, 
които били наемани да оплакват 
погребалните процесии. Периодът на 
оплакване обикновено траел 7 дни. 

Погребението било извършвано 
набързо след смъртта. Жегата в 
Палестина бързо разграждала тялото и 
носела риск за живите. Ковчези по 
принцип не се използвали, но богати 
хора поръчвали издълбаване на 
гробове в скалите. В новозаветни 
времена телата били обвивани с 
ленени дрехи, които били напоявани с 
ароматни масла (Йоан 19:38-42). За да 

предпазят достъпа до гроба, входовете били затваряни от здрави врати или огромни 
скали, които трудно можели да бъдат отместени. 

Гръцките обичаи трябвало да приготвят тялото за погребение чрез измиване и 
обличане в бели дрехи. Близките и наетите оплаквачи се събирали да плачат силно и да 
си скубят косите и да си дерат бузите. Кремацията бил също гръцки метод на 
погребване. Понякога използвали и дървени или каменни саркофази. На определени 
дни м годината след погребението близките се събирали, за да пожертват вино, масло, 
мляко или смес от мед и течност, която да излеят на гроба. 

Престъпления. В Новозаветната епоха животът бил евтин, а убийствата широко 
разпространени. Родители понякога „подхвърляли“ новородените момиченца и 
увредените или нежелани деца на пътя, извън града или в градския център. В 
допълнение грабежи, насилие и изнудване били практикувани престъпления по това 
време. 

Наказанията за престъпниците били брутални. Римляните използвали 
разпъването на кръст като садистичен метод за наказание. То се извършвало извън 
града и осъдените носели своя кръст. Смъртта на кръст идвала бавно, понякога 
мъчението продължавало 9 дни. За да се съкрати с чук били счупвани пищялите. За да 
наказват престъпници, римляните използвали бичуване с кожен бич или въжета с 
вплетени кости или метални частици. Други наказания били затвор и изгнание или 
извършване на тежък труд. 

Между юдеите престъпленията на религиозна основа били възприемани с 
голямо отвращение. Практиките на идолопоклонство, магия или богохулство 
получавали смъртно наказание. В новозаветно време решенията за големи 
престъпления не би могло да се извърши от юдеи. Такива решения принадлежали на 



75 

римските власти (Йоан 18:31). Убиването с камъни било юдейската форма на крайно 
наказание, но то било извършвано случайно от разгневената тълпа. 

Брак. В новозаветно време бракът бил уреждан между бащите на двойката. 
Равините фиксирали минималната възраст за брак за жените на 12 години, а на мъжете 
на 13 години. Но в повечето случаи се изчаквало още няколко години, за да израсне 
човека и да се съберат пари за брака. 

След като се отправело предложението за брак, бащите започвали финансовите 
преговори. Цената на брака била разглеждана като компенсация, давана на бащата на 
бъдещата булка за загубата на работник. Булката не била просто собственост, но в 
течение на времето при лична нужда, тя можела да получи брачната цена обратно за 
своя собствена полза. Сумата зависела не толкова от желанието за булката, колкото от 
състоянието на бащата на булката. 

След споразумение за брачната цена, двойката се разглеждала като сгодена. Тези 
взаимоотношения били по-обвързващи отколкото съвременният годеж. Ако плановете 
за сватбата пропаднели, виновната страна обикновено поемала финансово наказание. 
През време на годежа не били разрешени сексуалните отношения. Този факт навел на 
мисълта Йосиф да напусне годеницата си Мария (Матей 1:18-25). 

В брачната церемония младоженецът отивал с компания от приятели да вземат 
булката от бащината й къща. Булката била пренасяна на носилка до къщата на 
младоженеца, съпроводена със сватбени песни. След пристигането родителите на 
младоженеца трябвало да изрекат благословението за щастие и плодотворен брак. 
Игри, танци и веселби продължавали през цялата вечер и празненството на брака 
траело най-малко седмица. Първата вечер двойката изчезвала, за да консумира брака 
си. След това се връщала, за да празнува с песни и танци. 

Между юдеите разводът бил често явление дори за неоснователни причини. В 
библейски времена само мъжът можел да инициира развод. Жената нямала законна 
защита от съда. Все пак съпругата можела да апелира към съда за лошо отношение на 
съпруга й към нея и съдът можел да принуди мъжа да се разведе с жената. При гърците 
и римляните съпругата можела да се разведе със съпруга си. 

Образование. Няколко столетия преди Христос нямало училища за повечето 
деца и синовете били обучавани вероятно от своите бащи на четене и писане. Около 
втори век пр. Хр. равините в синагогите приели ролята на учители за момчетата, 
започвайки от шест годишна възраст. Учениците, които се учели от равините седели 
при нозете им и повтаряли това, на което ги учели. Учението се състояло главно от 
религиозни наставления, основани на Тората. Единственото обучение за момичетата 
било неформалното домашно образование, давано им от техните майки в къщи. 

Развитието на образованието между юдеите е един отговор на влиянието на 
Елинизма. Образованието играело важна роля при гърците и от една личност се 
очаквало да демонстрира енергично интелектуално усилие докато достигне 18 годишна 
възраст. Елинистичното образование било достъпно и за момичетата. 

В римската империя робите често служели като учители. Учениците изучавали 
философия, математика, музика, литература и реторика. За висшите ученици 
допълнително обучение получавали в дисциплини като архитектура и астрономия. 
Центрове като Александрия, Картаген, Тарс, Марсилия били специални места, където 
се получавало обучение за напреднали и често преподавали забележителни 
преподаватели, които събирали голяма аудитория от слушатели.* 

                                                 
*  Материалът в тази тема дотук е превод и преработена адаптация на Lea, T. D., & Black, D. A. (2003). The 
New Testament : Its background and message (2nd ed.). Nashville, Tenn.: Broadman & Holman Publishers и 
Bell, A. A. (1998). Exploring the New Testament world. Nashville: T. Nelson Publishers. 
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ТЕМА 9: 
РЕЛИГИОЗЕН ЕЗИЧЕСКИ СВЯТ В НОВОЗАВЕТНОТО ВРЕМЕ* 

 
Въведение 

Евангелието и неговото разпространение през първи век се намирало в 
конкурентната среда на множество религиозни култове и философски школи, които 
процъфтявали по това време. Голямото предизвикателство за ранната църква било да 
защитава целостта на своето учение докато в същото време го прави разбираемо за 
народи, чиито религиозни и философски идеи са битували в продължение на векове и 
все още били значително устойчиви. 

Разглеждайки религията (и впоследствие философията), ще дискутираме 
системите на римляните и гърците заедно, защото римляните заимствали повечето от 
религиозните си практики от гърците. Това е било част от по-големия процес на гръцко 
влияние върху римската култура, което някои римляни приветствали сърдечно, но 
което други виждали като доказателство за упадък. 

Комично е, че гръко-римските 
религии се толерирали една друга, 
докато философските школи 
подхранвали дълготрайни и горчиви 
спорове. Религиите нямали 
систематични доктрини, но само били 
ангажирани в определени ритуали, 
предназначени да доведат до 
благоразположението на боговете. В 
този смисъл нямало база за несъгласие 
между тях. Философите обаче 
защитавали своите точно определени 
позиции усилено. В действителност 
думата ерес по произход означава 
едно различие на мнението между 
философите. 

В религията и философията, 
както и в много други области, 
римляните питаели страхопочитание 
към гръцките постижения и затова 
техните собствени постижения в тези 
области може да се каже, че са до 

голяма степен адаптация на гръцките. Римляните идентифицирали своите родни 
божества с гръцките богове, които изпълнявали подобни функции. В първите дни на 
Рим те не създавали образи на боговете си, но скоро любовта им към гръцкото изкуство 
ги довело до адаптиране на практиките за представяне на боговете чрез скулптури и 
бои. Религиозните импулси на гърците и римляните се изявявали в няколко различни 
типа култове, някои от които пресичали социално икономическите класи. Философията 
оставала основно привилегия на интелектуалния елит. 
 
 
 

                                                 
*  Материалът в тази тема е превод и преработена адаптация от Bell, A. A. (1998). Exploring the New 
Testament world. Nashville: T. Nelson Publishers. 

Виждането на един  
римски рационалист за боговете 

Мненията на философите за боговете са 
нещо повече от бълнуванията на лудите. Не 
по-малък абсурд са декламациите на 
поетите, които са коварни поради техния 
чар. Поетите описват боговете като 
разпалени от гняв и бушуващи от страст и 
ни описват, за да видим техните войни, 
битки и обиди, както и техните омрази, 
вражди, кавги, спорове, недоволства, 
своеволия, прелюбодейства, връзки с 
човеците и смъртните, родени от 
безсмъртни – всички завладени от крайна 
липса на въздържание. Тези грешки на 
поетите могат да се сравнят с 
извратеността на магьосниците и 
ненормалните митове на египтяните, 
както и мненията на тълпите, които са 
една маса от противоречия, основана на 
невежество. 
Цицерон, „За природата на боговете“ 1.16 
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Олимпийски божества 
Около 1 век пр. Хр. гръко-римската религия развила по-крайно фантастична 

антропоморфична митология отколкото в дните на Омир (ок. 750 г. пр. Хр.). Тя 
включвала 12 божества с човешки характеристики, живеещи на планината Олимп. 
Дори Платон в четвърти век пр. Хр. се противопоставял на липсата на положителни 
морални ценности в тези истории, които описвали капризните богове и богини като 
прелъстители на смъртните, мамещи се едни други, постъпващи като деца, когато били 
засегнати от човеците. Малцина образовани хора възприемали олимпийската религия 
на сериозно по времето на Платон, а открития скептицизъм надделял сред висшите 

класи по римско време. Плутарх съветвал своите читатели „да не вярват, че която и да е 
от тези истории в действителност се е случила“ (Isis and Osiris 355b). Олимпийците по 
произход били асоциирани с 12-те месеца на годината, но никой не си спомнял за това 
по римско време. 

Разбирането за боговете като същества, които имат човешка форма изглежда е 
един от последните белези на Олимпийския култ, който е бил отхвърлен. Точно едно 
поколение преди раждането на Христос, Цицерон можел все още да поддържа, че 
„разбирането за един бог без тяло е непонятно, защото безтелесно божество по 
необходимост няма да усеща нищо и също не би имало мъдрост и удоволствие. Всички 
тези неща са компрометиране на нашата идея за божество.“ (The Nature of the Gods 
1.12).  

Сред масите като цяло вярването в старите богове изглежда е продължило до 
последните няколко века пр. Хр., въпреки че се смесило с елементи на магия, с култа 
към владетеля и синкретизма на философията и религията, който характеризира 
елинистичния период. Доказателство за това твърдение може да се намери и в Новия 
завет. Когато Павел и Варнава изцеляват един сакат човек в Листра, те били възприети 
като Зевс и Хермес и едва успели да спрат хората да не им принесат жертва (Деян.14:8-
18). За повечето хора поклонението на олимпийските богове било един вид тест за 
личен патриотизъм. Това било добре използвано от Плиний като губернатор в 
процесите срещу християните във Витания. 

 Олимпийските божества (Юпитер/Зевс, Юнона/Хера, Минерва/Атина, Аполон и 
т.н.) не се свързвали с поклонниците си на едно лично ниво. Те били богове на един 
клан, племе или град. Тяхната грижа била за групата и поклонението пред тях 
изпълнявало една държавна функция. Храмовете се изграждали и поддържали от 
държавата, свещениците били назначавани или избирани от държавата и празниците 
били държавни празници. От отделната личност не се изисквало да вярва в божеството, 
за да му се покланя. Участието в поклонението било израз на лоялност към държавата. 
Нямало изключителност на боговете. Един град можел да се покланя на Юпитер и в 
същото време на Аполон без някакъв конфликт. На колкото повече богове се покланя 

Шествие на 12-те божества,  
мраморен релеф  
между 1 век пр. и 1 сл. Хр. 
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един град, толкова по-голям шанс има за 
божествено разположение към него. Павел 
дори казва, че атиняните имали олтар на 
„незнайния бог,“ точно за да покрият всички 
възможности (Деян.17:16-23).  

Това е причината римляните да не могат 
да разберат християнската позиция. 
Християните правели една религиозна изповед 
чрез отказ да се поклонят на богове и на образа 
на императора. Римляните го възприемали като 
непатриотично отдръпване от гражданския 
дълг. По подобен начин днес се гледа на 
хората, които отказват да отдадат почит на 

държавните символи (знаме, паметници) по религиозни причини. Такива хора са 
обвинявани в липса на патриотизъм. 

Ако олимпийските богове са били загрижени за просперитета на групата като 
цяло, каква полза индивидуалният поклонник извличал от тази религия? Много малка в 
действителност. Тя била свързана със закрилата, която богът представял на държавата, 
но влиянието му върху ежедневния живот на личността била нищожна. Във време на 
трудности, хората принасяли допълнителни приношения, за да подсигурят изцелението 
или финансовото благословение, но тези неща биха могли да бъдат получени само чрез 
сделка с бога. Ако това, което се изисквало не било получавано, поклонникът 
заключавал, че приносите му били недостатъчни или че някой детайл от ритуалите не е 
бил правилно спазен. 

Понякога било опасно да се молиш на тези богове, защото те биха могли да се 
озлобят и настроят зле към човека. Някои митове разказвали, че молбите, които били 
изпълнявани довели до ужасяващи резултати. Или пък, че към някой невнимателен 
просител боговете започвали да изпитват неумолима омраза. За нещастие нямало 
гръко-римски мит, който да подчертава милостта на боговете. Над хората тегнела една 
Орис, Съдба (Моираи или Мойри), от която дори боговете не можели да избягат. 

Олимпийските богове не създавали в отделната личност каквато и да е надежда 
за един приятен живот след смъртта. В книга 11 на „Одисея“ Омир описва сивата, 
полусъзнателна душа (психе на гръцки) на мъртвия, блуждаеща в подземното царство. 
Ахил казва на посетилия го Одисей, че е по-добре да си един скромен роб на 
повърхността на земята, отколкото да си цар на подземното царство. 

Повечето гърци и римляни се надявали да спечелят безсмъртие като оставят 
синове (дъщерите не стрували нищо), които да носят техните имена или като постигнат 
слава в техните военни, политически или художествени постижения, така че славата им 
да живее и след тях. Философията на стоицизма, толкова популярна сред висшите 
класи на римляните отричала каквото и да е съзнателно съществуване след смъртта. 
Както Плиний казвал след размишленията си за смъртта на приятел: „Тъй като дълъг 
живот ни се отказва, ние трябва да оставим нещо зад нас, което да свидетелства, че сме 
живели“ (Ep. 3.7). С други думи, той отричал каквото и да е безсмъртие освен това 
постигнато чрез славата, която си спечелил в живота (Ep. 5.8; 9.3). Неговият чичо и 
осиновител, Плиний Стари също отричал всякакво съществуване след смъртта (Nat. 
Hist. 7.55.188–190). Много надгробни камъни изразявали това очевидно песимистично 
отношение, въпреки че трябва да се подхожда внимателно с тези доказателства. 

 
 
 

Римски олтар на непознатия бог 
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Култът към императора 
След боговете в Римската империя по статус и власт били императорите. Дори 

една древна интерпретация на гръцки мит поддържала, че боговете са само 
преувеличени спомени за древни царе. Гърците не обожествявали своите владетели, но 
някои източни култури го правели като персийците и египтяните. Когато Александър 

Велики завладял тези страни около 330 пр. Хр. сред 
гърците навлязла тази идея. Дори Аристотел, учител 
на Александър, изтъквал аргумента, че един човек, 
който е довел до ред в една държава и демонстрирал 
властта си над нея „трябва да бъде считан за един бог 
между човеците“ (Pol. 1284a). По времето, когато 
римляните завладели гърците в средата на втори век 
пр. Хр., идеята за божествения владетел била широко 
приета в Източното Средиземноморие. 

Юлий Цезар бил първият римлянин удостоен 
посмъртно с тази чест. По молба на Август, неговия 
осиновител бил обожествен, обявен от римския сенат 
за божествен и в негова чест бил построен храм. По-
късно Август позволил неговия собствен гений или 
природа, или покровителствен дух да му се отдава 
поклонение заедно с боговете в Рим, но само в 
източните провинции. Той знаел, че хората от 

западната империя все още не са готови да приемат такова положение за жив човек. 
Тиберий следвал същата политика. Но умствено неуравновесеният Калигула решил, че 
е бог и изисквал към него да се обръщат с dominus et deus („господар и бог“), две думи, 
които имали огромно приложение за християните. Тяхното нежелание да използват 
титлата deus за никой друг освен за Бога било обяснимо. Dominus била латинската 
дума, която робите използвали за своите собственици. Християните я избрали, за да 
преведат гръцката Куриос (Господ) от Септуагинта и това бил термин, който не искали 
да използват в никой друг контекст.  

За щастие на християните освен Калигула, никой друг император не настоявал 
да бъде наричан така до Домициан в края на първи век. След неговото управление тези 
термини станали разпространени форми на ласкателство, тъй като римския трон се 
превърнал в диктатура. Култът към императора бил особено популярен в Мала Азия, 
точно където християнството преживяло своя първи голям растеж. 

Висшите класи на римляните вярвали, че императорът е бог толкова, колкото 
вярвали и в другите богове. Думите на Веспасиан при смъртта му били една шега за 
този процес на обожествяване: „Аха, мисля, че ставам едни бог“ (Светоний, Vesp. 23). 
Преклонението пред императора било едно широко използвано средство, което да 
впечатлява масите. Някои доказателства показват, че необразованите хора възприемали 
божествеността на императора на сериозно. Циркулирали истории за чудеса, 
извършвани от императора. За Веспасиан се твърдяло, че изцелил сляп човек и сакат 
човек и той не направил нищо, за да опровергае тези слухове (Светоний, Vesp. 7).  

Поклонението пред императора било възприемано сериозно като част от 
проверката за политическа лоялност. Това отношение се оказало сериозен проблем за 
Християнската църква, а някои учени смятат, че обожествяването на императора 
оказало голямо влияние на ранната Христология. 
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Чудеса, духове, предсказания и астрология 
Сериозни писатели като Тацит и Светоний редовно описвали свръхестествени 

явления и знамения. Те не изразявали резерви относно истинността на тези явления. 
Чудесата били считани за правдоподобни заради добрите и злите духове, които се 
вярвало, че са навсякъде. Те причинявали странни явления и понякога обитавали в 
телата на мъже и жени. Гръцката дума даимон била прилагана за всякакви такива 
духове. Само при християните тя придобила едно негативно значение. Дори един 
образован човек като Плиний Млади би могъл да допусне, че макар да не е абсолютно 
сигурен, той е „склонен да вярва“ в съществуването на духове (Ep. 7.27). Множество 
хора вярвали в „злото око“ и носели амулети, за да ги закрилят. 

Тъй като боговете им били просто преувеличени безсмъртни човеци, гърците и 
римляните не считали, че има голяма пропаст между боговете и хората. Затова можело 
да се възприеме лесно идеята бог да стане човек и човек бог. Божественият човек 
(тейос анер на гръцки) била една реално допустима възможност в разбиранията в 
новозаветния свят.  

В Древна Гърция всеки, който се изправял пред важно решение или труден 
проблем обикновено отивал при оракул. Главният бил този на Аполон в Делфи. 
Свещениците на Аполон призовавали своя бог и пеели отговорите на поставяните им 
въпроси от посетителите в стихотворна форма. Отговорите били двусмислени и с 
възможности за множество тълкувания. 

Херодот ни предоставя забележителен пример на този процес. Крез, цар на 
Лидия очаквал война с по-голямата от неговото царство Персийска империя. 
Запитвайки Делфийския оракул дали да атакува, му било казано, че ако воюва срещу 
Персия „ще унищожи една силна империя.“ Крез влязъл в битката и неговата армия 
била разгромена. Предсказанието на оракула се оказало вярно – силната империя, която 
Крез унищожил била неговата собствена. 

Римляните можели да посещават гадателката в нейната пещера близо до 
античният град Куме, близо до Неапол. Тази безсмъртна гадателка се твърдяло, че 
съветвала Еней, когато той пристигнал в Италия от Троя.  

От първи век пр. Хр. оракулите загубили своята важност. Плутарх написал едно 
есе (ок. 100 г. пр. Хр.) „Изчезването на оракулите,“ представящ различни обяснения за 
това защо боговете вече не говорят чрез оракулите. Изводът му бил, че силата на 
боговете не е намаляла, но човешките инструменти, чрез които те трябва да говорят 
вече не са в хармония с тях. 

Но ако боговете вече не говорели директно, все още се вярвало по онова време, 
че те оставяли послания в природния свят. Онези, които искали да намерят 
божествената воля, трябвало да прибягнат до астрологията. Римският император 
Тиберий бил завладян от тази псевдо-наука, но всеки заловен да се интересува от 
имперския хороскоп бил арестуван по обвинение в пожелаване на смъртта на 
императора. 

Юдеите също не били имунизирани срещу очарованието на астрологията. В 
новозаветни времена и в християнската епоха, юдейската литература била изпълнена с 
астрологичната наука. Някои ранни християни намирали основания за тези практики в 
думите на Исус: „Ще има знамения в слънцето, луната и звездите“ (Лука 21:25). 

 
Мистериални култове 

Един сложен и емоционален тип религия можем да открием в мистериалните 
култове. Най-ранните от тях са тези към Деметра и Дионис и могат да бъдат 
проследени във времето до микенците, ранните гърци, които воювали в троянската 
война (1200 г. пр. Хр. и преди това). Имената на двете божества се появяват на глинени 
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плочки от тази ера и изглежда са били популярни сред по-долните класи, отколкото 
сред аристокрацията. Омир (около 750 пр. Хр.) познава техните имена, но не ги 
разглежда като главни божества. 

Тези и по-късни мистериални култове се характеризирали с ритуални церемонии 
в посвещаване, по време на които се откривало някакво тайнствено знание (мустерион 
на гръцки) на посвещавания. Това мустерион щяло да ги направи способни да 
преодолеят мрачността и нерадостността на подземния свят и да живеят щастливо там, 
обединени със своя бог. Култовете нямали някаква фиксирана доктрина, но 
подчертавали ритуалите, които можели да извикат различни реакции у посвещаваните. 
Членовете на групите на тези култове очевидно се радвали на някакъв вид братство и 
дружба с другите членове, нещо, което не можело да се преживее във формалната 
държавна религия. 

Знаем много по-малко за тези мистериални култове, отколкото бихме желали да 
знаем. Посвещаваните били заклевани в тайнство под заплахата от строго наказание от 
земни и небесни сили, ако нарушат клетвата. Дори когато членове на такива култове 
ставали християни, доколкото знаем, те не разкривали какво се случвало в 
тайнствените посветителски ритуали. Така Тертулиан в края на втори век можел да 
каже, че мистериите си оставали все още „неизказани“ (Apology 7.6). 

Ще разгледаме малко по-подробно няколко от тези мистериални култове. 
Елевзински мистерии. Повечето от боговете свързани с мистериалните култове 

имали връзка с един цикъл на смърт и прераждане или със слизането в подземния свят 
и излизането от там. Деметра (идентифицирана с римската Церера) била богиня на 
зърното, чието главно светилище било на няколко мили от Атина при град Елевзина, 
откъдето култът носи наименованието елевзински мистерии. Асоциациите със зърното 
или растителността и смъртта и прераждането не е трудно да бъде направена. Всяка 
година зърното се поставя в земята (погребва се) и се появява отново (преражда се, 
възкръсва). Това е бил много познат символ, който дори Павел използва в коментара си 
за възкресението (1Кор.15:35-44). 

Деметра има още една връзка с победата над подземния свят. Нейната дъщеря 
Персефона (за римляните Прозерпина) била похитена от Хадес (за римляните Плутон), 

царят на подземния свят. Историята е заимствана от един 
химн от седми век пр. Хр. за Деметра и се появява в 
неговата най-разпространена литературна форма в Овидий 
(Meta. 5.341–550). Зевс позволил Персефона да живее част 
от годината с майка си, а останалата под земята. През 
времето, когато дъщеря й била под земята, Деметра се 
оплаквала и пренебрегвала своите задължения като богиня 
на зърното. Тогава земята оставала безплодна. Когато 
дъщеря й се връщала при нея през пролетта, земята се 
радвала като давала нов живот на растенията. 

Дионис. Това божество е познато също като Бакхус 
или Татко Либер и е също бог на растителността, особено 
на лозите. Може би произлиза от Тракия или от Фригия 
(днешна централна Турция). В първоначалният си вид този 
култ бил достъпен само за жени и произхожда от 
примитивни общества, където жените доминирали. 
Единствените мъже, които били свързани с култа са старци 
или предюношеска възраст. Т.е. такива, които да нямат 
сексуални влечения към жените. Поклонението на бога 
приемало един екстатичен (екстазен) характер като жените 
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пиели и се впускали в дивашки танци. Гръцкият историк Херодот (450 пр. Хр.) описва 
Дионис като бог, който „довежда хората до лудост.“ 

Поклонниците напускали домовете си и се скитали за няколко дни сред 
природата, довеждайки се до лудост (1Кор.12:2). За тях се казвало, че са ентусиазирани 
или изпълнени с бога, което е буквалното значение на гръцката дума ентусиазмос. 
Техният екстаз бил толкова силен, че можели да уловят малки животни, да ги разкъсат 
и да ядат суровото им месо. 

Първоначално гърците се страхували от този култ и предприели стъпки да го 
забранят, но безуспешно. С времето култовите практики били смекчени като социални 
сбирки за хранене заели мястото на животинските жертви. Един храм на Дионис бил 
построен до по-големия храм на Аполон в Делфи, символ на подчинението на лудостта 
на разума. Римляните обаче преследвали този култ скоро след появата му в Италия 
около 200 г. пр. Хр. Той бил практикуван там в извратена форма с посвещаване на 
мъже и сексуални оргии били поклонническият израз на ентусиазма. Властите 
екзекутирали стотици последователи на култа, но скоро той процъфтявал отново. 
Археологическите находки ни дават понятие за това, колко широко разпространен бил 

този култ. 
Орфически култ. Друг мистериален култ, 

произхождащ от шести век пр. Хр. бил центриран 
около Орфей, поетът, който отишъл в подземното 
царство, за да намери мъртвата си съпруга. Чрез 
очарованието на своята музика и поеми, той 
убедил Плутон и Персефона да позволят на 
съпругата му да си тръгне, но той я загубил 
отново, когато той се огледал наоколо, преди да се 
върнат обратно в горния свят. 

Посвещаваните в този култ получавали 
думите на неговите песни, за да могат също да 
преодолеят тъмните сили, които ги очакват след 
смъртта. Някои юдеи от ранният християнски 
период идентифицирали Орфей с Давид в 

неговата роля на поет и музикант. 
Много малко останала орфическа литература затруднява да се обобщи учението 

на този култ. Вероятно имал по-възвишени идеи от останалите култове. Членовете му 
били склонни към аскетизъм и вярвали във възможността на прераждането. По тази 
причина те били вегетарианци. Орфическите идеи били заимствани от питагорейците, 
които имали близка връзка с този култ. 

Великата Майка. Култът към фригийската богиня Кибела произхожда от Мала 
Азия. Тя върнала към живот своя съпруг Атис, който бил разсечен от враг, но тя не 
успяла да намери една важна част от тялото му. В негова чест свещениците на този 
култ се скопявали, което ужасявало римските власти, но това не спряло 
разпространението на култа. Култът проникнал в Рим през 205 г. пр. Хр., когато 
римляните били притиснати във великата война с Ханибал и Картаген. Един пасаж в 
пророческите Сибилски книги казвал, че ако камъкът (един метеорит) на Великата 
Майка бъде донесен в Рим и се съхранява свято, римляните ще надвият картагенците. 
Скоро, след като това било извършено, започнал успехът на римляните във войната. 

Въпреки, че те не одобрявали някои аспекти на култовото поклонение, било 
трудно за римляните да му се противопоставят официално, когато изглеждало, че то 
спасило Рим. Всяка пролет посветените разигравали убийството на Атис в ужасяващ 
публичен спектакъл преди да се осъществи тайното посвещение. Култът бил популярен 
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по цялото източно Средиземноморие от много ранни времена. В Стария завет се 
споменава за този култ като Атис е наречен Тамуз (Езекиил 8:14). От имената Астарта 
или Ищар, другото име на Великата Майка, произхожда латинското Easter (Великден). 
Друго по-известно име от Новия завет е Артемида/Дияна, чийто най-известен храм бил 
в Ефес. 

Храмове на тези майки богини били превърнати от християнството в църкви 
посветени на Мария, както бил Партенонът, храм на девствената богиня Атина. Сред 
нисшите класи Мария заменила майката богиня като обект на поклонение. Може да се 
проследи особената почит към нея и дори обожанието й до втори век, особено в Ефес. 

Изида. Подобно на Кибела, египетската богиня Изида също възкресява своя 
съпруг Озирис и това става популярен мистериален култ. Тя е всъщност единственото 
древно божество, което проявява някаква любов или загриженост към своите 
поклонници. При разкопките на храма й в Помпей са открити част от описанията на 
ритуалите свързани с поклонението пред нея. Апулей, римски писател, в своето 
произведение „Златното магаре“ се обръща към нея с названието „Небесна царица,“ 
което е като едно ехо на поклонението пред Мария през средните векове. Култът към 
Изида е още една изява на култа към Великата Майка. 

Митраизъм (и Рождество). Друг източен мистериален култ, който бил много 
популярен в Рим, особено в армията, бил към персийския бог Митра. Трудно е да се 
проследи еволюцията му от един зороастърски бог на светлината в римски войн и 

бикоубиец. Култът към него се появява 
първо в източното Средиземноморие в 
началото на първи век пр. Хр., когато 
римляните затвърдили контролът си 
над тази област. Има сведение, че той 
достига до Рим около 80 г. пр. Хр.  

Култовите центрове, въпреки 
пищността си, били малки по площ. И 
археолозите и литературните 
източници свидетелстват, че култът бил 
само за мъже и посвещението 
включвало някаква форма на кръщение 
в кръвта на бик и споделяне на 
церемонялна храна. Привлекателността 

към този култ се състояла в две особености. Първо в спечелването на безсмъртие и 
щастие след смъртта. Второ в привлекателността на ритуалите. Митра започнал да 
заимства от атрибутите и функциите на други богове, особено от слънчевия бог Сол 
Инвиктус. 

Култът станал толкова популярен, че през 4 век сл. Хр. съперничел на 
християнството. Бил разпространен сред бизнес класите и армията, двете важни групи, 
които християнството трябвало да спечели, за да има контрол над империята. Но от 
проповеди, запазени от това време, разбираме, че дори християни вземали участие в 
поклонението на Митра. 

Един от най-популярните аспекти на поклонението на Митра бил празникът на 
бога, който се падал на 25 декември, денят на неговото раждане от една скала. Според 
легендата овчари донесли дарове на новороденото божество (сравни с Лука 2). Поради 
грешно изчисление в древните календари, зимното слънцестоене било също празнувано 
на 25 декември. Свещи били палени в домовете на хората, за да се помогне на слънцето 
да надвие тъмнината на най-дългата нощ в годината. Необуздан римски празник, 
наричан Сатурналия, достигал своя разгар през този ден. Между законите на този 
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празник били и тези: „Нека никой да не извършва работа, лична или обществена през 
време на празника, с изключение на това, което спада към спорта, охолния живот и 
развлеченията.“ (Lucian, Saturnalia 13). По време на празника се украсявало със 
зеленина. 

Църквата нямала такъв празник, който да привлича членовете й от тези радостни 
и празнични моменти. Така в средата на четвърти век, римският епископ започнал да 
празнува раждането на Христос на 25 декември. Новият завет не ни дава основание за 
определяне на точната дата, освен че овчарите били на полето (обикновено от април до 
ноември). До четвърти век повечето християни не спазвали никакви празници в чест на 
някакво събитие. Великден бил големият момент в църковната година. Климент 
Александрийски казва, че между християните, които отбелязвали Христовото 
рождение, датата за това варирала от април до септември (Stromata 1.21). Той 
предпочитал 20 май. Един документ от четвърти век, наричан Апостолска конституция, 
чийто произход бил от Сирия, призовавал рождението на Христос да се празнува „на 25 
ден от деветия месец.“ 

6 януари бил спазван като ден на кръщението на Исус, неговото духовно 
рождение и източните църкви също започнали да отнасят този ден към физическото 
рождение на Христос. Когато западните църкви започнали да празнуват рождението на 
25 декември, източните църкви били ужасени, че са се подали на натиска на езическото 
обкръжение. 

 
Гностицизъм 

Произходът на гностицизма е слабо познат. Някои учени го разглеждат просто 
като една християнска ерес. Други твърдят, че в някакви форми, той е съществувал и в 
предхристиянската ера и неговите привърженици са се свързали с християнството 
поради неговата близост с теософските възгледи. Интересът на елинистичните юдеи 
към литературата на мъдростта е довела някои учени до предположението за юдейски 
произход на гностицизма. Павел и Филон Александрийски използват термина гносис по 
начин, който предполага, че са били запознати с гностическата философия, въпреки че 
не можем да идентифицираме нито един гностически учител или литература от този 
период. 

Можем да обобщим малко неточно, че гностицизмът е една религиозна 
философия на метафизичен и радикален дуализъм, който учи, че Бог е дух и е добър, а 
материята и света са безнадеждно зли. Следователно не Бог е създал физическия свят, 
защото доброто не може да създаде зло. Едно по-нисшо същество, наричано с 
платоническия термин Демиург, извършило грешката да създаде света, в който душите 
като божествени искри са затворници и в състояние на сън. Идеята за тялото (от гр. 
сома) като един затвор (сема) идва от Платон (Cratylus 400C). Част от гностическите 
идеи идват също от Митраизма, който подчертава контраста между светлината и 
тъмнината. 

Гностиците учели, че света е лош. За тях знанието е разглеждано като ключ към 
освобождаване на вътрешната божествена същност от този зъл плътски затвор. Някои 
гностици, наричани Офити или Офиани (от гр. офис – змия) разглеждали змията в 
Битие 3 глава като героя в тази история, защото тя предложила на Ева мъдрост, 
способност да познава доброто и злото. 

Религиозната мисъл на древността се характеризира с очакването на един 
спасител и посредник между бога и човека. По тази причина гностиците откривали 
Исус за привлекателна личност. Той бил разглеждан от тях като изпратен от Бога, за да 
събуди спящите, затворени души и да им предложи знание, което ще ги освободи. Исус 
казвал, че е пътят, истината и че познаването на истината ще освободи хората (Йоан 
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8:32; 14:6). Той дори благодарил на Бог, че е „скрил тези неща от мъдрите и 
интелигентните и го е открил на младенците“ (Мат.11:25). Един особено важен пасаж 
за гностиците е Лука 23:49, където се казва, че всички познати на Исус са стояли и са 
гледали разпъването от разстояние. Гръцката дума гностои е превеждана „познати“ 
или „приятели,“ но гностиците виждали в нея разпознаване на Исус в гностически 
смисъл. 

Какъвто и да е неговият произход, Гностицизмът през втората половина на 
първи век сл. Хр. преживял разцвет в контекста на християнството.  

Имената на Валентин, Василид и Маркион били водещи гностици, осъдени от 
повечето ортодоксални християнски автори. Маркион е може би най-известният, оказал 
огромно влияние. Той определял старозаветния Бог като Демиурга. Маркион учел, че 
само Павел разбирал това. Исус и неговите ученици били твърде заслепени от своето 
юдейско обкръжение, за да разбират истината. Затова Маркион отхвърлял Стария завет 
и приемал само 10 от посланията на Павел и неговата редакция на Евангелието от Лука 
(очистено от юдейски елементи). Влиянието му се разпростряло по цялата Римска 
империя и предизвикало църквата да дефинира, кои библейски книги са авторитетни и 
кои не. 

Гностицизмът бил реална заплаха за християнската църква, защото превръщала 
Исус в мит със своето настояване, че истинският духовен Бог не може да бъде напълно 
човек. Изглеждал е само като човек, но тялото му не е било реално човешко тяло. 
Цялостният размер на тази гностическа заплаха за църквата не може да се разбере 
добре поради факта, че повечето документални свидетелства за гностицизма идват от 
опроверженията на християнските автори. Гностическите произведения били 
унищожавани от християните, когато християнството станало държавна религия. През 
1940 били открити гностически ръкописи в Наг Хамади в Горен Египет и познанията за 
ученията на тази секта се увеличили значително. 

Основната предпоставка на Гностицизма, че материята е зла, а духът е добър 
водела към два вида начин на живот. Някои гностици отричали плътта, опитвайки се да 
надделеят на плътските желания, за да очистят духа си и ускорят освобождението на 
душата от затвора на тялото. Други стигали до извода, че след като са духовни 
същества, затворени във физически тела, няма значение какво ще правят с телата си. Те 
се предавали на сладострастни удоволствия, за които не се чувствали отговорни. Някои 
от обвиненията в непристойно поведение към първите християни може да са в 
следствие на такива хора, които се отъждествявали с християнството. 
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ТЕМА 10: 
ФИЛОСОФСКИ ЕЗИЧЕСКИ СВЯТ В НОВОЗАВЕТНОТО ВРЕМЕ* 

 
Гърците и философията 

Древните източници определят първият философ, че е Талес от град Милет (на 
източния бряг на Егейско море в съвременна Турция). Той започнал да публикува 
своите идеи около 580 г. пр. Хр. неговото нововъведение се състояло в това, че не 
търсел митични идеи, за да обясни как функционира света около него. 

Предполага се, че гърците заимствали своят основен подход към предмета на 
философията от една от най-древните източни култури – египетската или еврейската. 
Тази идея първоначално е предложена от елинистичните юдеи, които отъждествявали 
легендарният гръцки (тракийски) поет, законодател Музей (Musaeus) с Моисей. Но в 
действителност няма съмнение, че гърците създали философията. Склонността им към 
това се определя от манталитета им. Особено атиняните проявявали едно ненаситно 
желание за знание, което в новозаветни времена се превърнало в мания за новото. В 
Деяния на апостолите те са подиграни за това тяхно любопитство (Деян.17:21). Речта 
на Павел към тях била предназначена да спечели предимство и полза именно от тази 
жажда за нови идеи. 

Повечето обикновени римски граждани считали най-философските дебати за 
една загуба на време, защото нищо съществено не произлизало от тях. Може с ирония 
да се каже, че гърците биха теоретизирали до безкрайност за съвършената форма на 
един мост, докато римляните изграждали съвършено функционални мостове и 
преминавайки по тях завладели целия средиземноморски свят. В действителност 
гърците, с тяхното философстване за съвършената държава, никога не успели да 
надскочат идеята за малкия независим град-държава, с крайно ограничено определение 
за гражданство. Римската империя не била философски съвършена, но се справила с 
управлението на удивителен конгломерат от народи от Англия до Армения. 

 
Класически философски школи 

От около пети век пр. Хр. гърците били в състояние да проследят назад във 
времето философските школи, при които един учител привличал ученици, които 

предавали идеите му на следващите 
поколения. Предполага се, че това е 
практиката от най-ранните дни на 
философската наука. Те често правели връзка 
с най-ранните философи, които в 
действителност не съществували. Цитати от 
по-ранни философи били подбирани, за да 
подкрепят позицията на по-късните писатели, 
а не за да бъдат представени акуратно 
техните идеи. Трудно е да се определи ролята 
на жените в тези древни философски школи. 
Няколко са споменавани, като Диотима, 
учителка на Сократ, но в действителност не 
може да се каже нищо по-конкретно за тях. С 
тези предпоставки наум нека разгледаме 
някои от основните философи. 

                                                 
* Материалът в тази тема е превод и преработена адаптация от Bell, A. A. (1998). Exploring the New 
Testament world. Nashville: T. Nelson Publishers. 

Ерос, атическа 
керамика, ок. 

470-450 г. пр.н.е. 
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Предсократични. Талес и ранните гръцки 
философи, които дошли след него били това, 
което ние наричаме учени естественици. Те се 
опитвали да дадат отговори за произхода и 
функционирането на света без да прибягват до 
обяснението за божествената намеса. Тези 
предсократични философи търсели някои 
основни елементи, които ще обяснят вида на 
света по един рационален, немитичен начин. 
Някои мислели, че фундаменталната същност 
била водата, други въздуха, или огъня, или 
земята. Емпедокъл решил, че е смесица от 
всичките четири, събрани заедно от творческата 
сила на Ерос-любов и разделени от 
разрушителната сила на Ерида-раздор. Демокрит 

и Левкип стигнали до извода, че отговорът лежи в една още по-малка същност, атомът 
(от гр. атомос – неделим), който в обединение с други атоми съставя всички същности. 
Християнските писатели от първи до осемнайсети век се опитвали да преписват тази 
идея на Моисей. 

В допълнение към въпроса за идентифициране на основния състав на вселената, 
гръцките философи виждали и въпросите как и защо (или дали) нещата се променят. За 
гърците, стремящи се към съвършенство във всяка област в живота, промяната крие в 
себе си липса на съвършенство. Нещо, което се променя е било или по-добро или по-
лошо, отколкото е било. Някои философи като Парменид и Зенон от Елея и тяхната 
Елеатска школа отричат, че промяната или движението (което е друга форма на 
промяната) се случва в действителност. Логиката е използвана, за да покаже, че 
промяната е една илюзия. Това водело до някои парадоксални изводи. 

 Въпреки, че техните теории и техники изглеждат ненаучни за съвременните 
стандарти, някои от тези мислители изненадващо достигнали до съвременни идеи. 
Анаксимендър (ок. 580 г. пр. Хр.) учил, че всички форми на живот са се развили от 
примитивни рибоподобни създания. Питагор (ок. 550 г. пр. Хр.), който се опитвал да 
представи реалността с помощта на числата и геометричните форми, вярвал, че земята 
е сфера. Тази идея била поддържана от гърци и римляни. Анаксагор (500-428 пр. Хр.) 
предположил, че годишните наводнения на река Нил били причинени от топенето на 
планините в централна Африка – една смехотворна идея по онова време. Всеки знаел 
тогава, че колкото по-навътре в Египет навлезеш, толкова по-горещо става. Но никой 
не знаел кой е източникът на Нил до 19 век и открили, че Анаксагор бил прав. Той 
също обяснявал шарките на лицето на Луната като резултат от планини и равнини, още 
една теория, която трябвало да почака до съвременността, за да бъде потвърдена. 

Сократ (469-399 г. пр. Хр.) започнал своята кариера, проучвайки въпроса за 
природата. Скоро обаче станал по-заинтересован от това, което се нарича проблеми на 
етиката или човешкото поведение и трансформирал философията си в изучаване на 
човешкия род. На Сократ дължим развитието на идеята за душата като една безсмъртна 
част от човешкото същество, която продължава да съществува и след смъртта на 
тялото. Сократ наблегнал на това, че всеки човек притежава божествена искра в себе си 
и тя е интелигентна същност, част от неговото естество. 

Въпреки, че атеизмът е престъплението, в което е бил обвинен и осъден на 
смърт, мисълта на Сократ притежавала дълбоки религиозни проникновения, близки до 
монотеизма. Много ранни християни го считали за предхристиянин и неговият 
аскетизъм и презрение към материалните неща повлияло християнските идеи по тези 

Ерида  
(ок. 520 пр.н.е.) 
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въпроси. Тази тенденция на неговата мисъл била заимствана и преувеличена от 
философската школа на циниците. 

Подобно на Исус, Сократ не е написал нищо, което да е достигнало да нас и той 
приключил живота си с очевиден неуспех. Но той ни е познат главно, заради 
впечатлението, което оставил у своите съвременници, които го хвалели или 
критикували в своите писания. Специфичната характеристика на неговото учение било 
неговото настояване за дефиниране на понятията. Съдейки по писанията на ученика му 
Платон, Сократ считал, че е крайно важно да се постигне точна дефиниция на понятие 
като „ближен“ преди някои да говори за неговото значение. 

Правят се понякога сравнения между Сократ и Исус, но по тази точка Сократ 
повече отразява юдейските книжници отколкото Исус. Основната разлика в 
отношението се вижда в Лука 10:25-37, историята за добрия самарянин. Когато 
книжникът пита Исус „кой е моят ближен?“ той се опитва да го хване в капана на една 
дефиниция от понятия. Каквато и дефиниция Исус да предложи, книжникът би могъл 
да повдигне възражения и да се опита да покаже невъзможността да се дефинира 
понятието и така да обори Исус. Оборването и опровержението било основното 
средство за аргументация на Сократ. Но чрез разказването на история и след това 
питането „Кой е бил ближният?“ Исус подчертава, че важна част от заповедта е 
действието подтикнато от любов, а не дефиницията на понятието ближен. 

Любовта към съчовеците не е била позната идея на гръко-римските философи и 
на обикновените хора в тази култура. В най-добрият случай философите се борели за 
справедливост. Платоновата „Република“ е многословно и неуспешно усилие да се 
дефинира понятието, но по-скоро от полза за обществото, отколкото за отделната 
личност. Нито философията, нито религията учила на човеколюбие или милосърдие. 
Каквато и щедрост да срещаме описвана, тя обикновено е себична, предназначена да 
издигне репутацията на дарителя или да задължи получателя. Едно от нещата за 
ранните вярващи, което много удивявало техните езически съвременници било 
християнското желание да послужиш на бедните и нуждаещите се с безкористна цел. 

Влиянието на Сократ върху западната мисъл не бива да се подценява. Неговото 
наследство включва акцента върху прецизната дефиниция на понятията, методът на 
изследване, който извлича информацията чрез задаване на въпроси, вместо чрез 
догматично заявяване на неща (може да се сравни с метода на задаване на въпроси от 
Исус към опонентите) и идеята за природата на душата. В някаква степен всички 
негови идеи са повлияли християнската мисъл през първите няколко века. 

Платон и платонизмът. Като младеж Платон (427-347 пр. Хр.) започнал 
кариера като драматург. Когато чул ученията на Сократ, очите 
му се напълнили със сълзи. Тогава захвърлил драмите си и 
посветил себе си на философията. Този вид „обръщане“ се 
повтаря в живота на множество велики философи. Този 
феномен е още един паралел между религията и философията 
от древността до днес.  

Платон започнал да пише, за да изложи учението на 
Сократ и неговите диалози вероятно отразяват ученията на 
неговия учител. Учените не са съгласни по въпроса къде 
свършва Сократ и започва Платон. Акцентът в най-ранните 
диалози е върху дефинирането на качества като святост, 
справедливост, себеконтрол. По-късно Платон развива своя 
собствена система, която той поставя в устата на Сократ, като 

го прави главен говорител в диалозите си. В последният етап от живота си, Платон се 
обръща към математиката и логиката, за да обясни своите идеи. Героят Сократ повече 
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не задава въпроси, но става лектор. Някои идеи на Сократ, като безсмъртието на 
душата, Платон развива и предава на по-късните философи и ранните християнски 
мислители. 

Трудността да разберем какво учи Платон се състои в това, че диалозите не 
представят пълно изложение на ученията му. В писмо, приписвано на него, той заявява, 
че никога не е записвал същността на своето учение. То вероятно е било преподавано 
устно на студентите в неговата Академия. По-късните поколения можели да твърдят, че 
почти всичко, което те представят от името на Платон се основава на тази устна 
традиция. 

Основата на неговата идея е, че единственото истинско знание е абсолютно и 
непроменимо. Никой не може да придобие такова знание чрез изучаване на 
променливите неща на физическия свят. Всяко дърво например е различно от всички 
останали дървета и всички те се променят ежедневно. Как може някой да научи нещо 
абсолютно за дърветата като изучава примери, които се различават и се променят? 
Единствения подходящ предмет за изучаване е Идеята или Формата на едно дърво, 
която съществува в ума на Бога. 

За Платон търсенето на знание за Формите става едно търсене на познание за 
Бога. Философията така се превръща в размишление на трансцедентни идеи, основани 
на изучаване на математика и музика. Това е един елемент на вдъхновение във 
философския метод, който може да бъде свързан с пророческото вдъхновение. 

Платон не е бил само един интелектуалец. Той бил поканен в Сиракуза от тирана 
Дионисий І Стари, за да установи един модел на държава, управлявана по един 
философски модел. Но експериментът приключил чрез изгонването му от Дионисий 
няколко месеца по-късно. Платон се връща в Атина и установява своето училище, 
Академията, в покрайнините на града.  

Точно както Платон изграждал на учението на Сократ, така и неговите ученици 
създали вариации и модификации на неговото учение. Етапите са достатъчно 
отличителни, за да бъдат разграничени на Средната или Втората Академия и Новата 
или Третата Академия. В късния трети век пр. Хр. няколко водачи на Академията се 
върнали към пътят на Скептицизма, виждането, че нищо не може да бъде опознавано с 
категорична сигурност. Ние дори не можем да бъдем сигурни, че не знаем. До първи 
век пр. Хр. платоновите учения циркулирали във форма позната като Среден 
платонизъм, който комбинирал някои от идеите на Платон с логиката на Аристотел, 
етиката на стоиците и религиозния мистицизъм на неопитагорейците. Размишлението 
върху идеите бил пътят към единение на душата с Бога. Юдейският философ и 
библейски екзегет Филон Александрийски е водещ пример за тази школа. В неговите 
виждания Богът на Платон и Богът на Стария завет са един и същ, ако Стария завет се 

чете в алегоричен смисъл. Той бил убеден, че Платон е чел 
Тората и просто я обяснявал с термини, които гърците да 
могат да разбират. Филон имал малко влияние върху 
юдейската мисъл, но той дълбоко повлиял на по-късните 
християнски автори като Климент Александрийски и Ориген. 
До 200 г. пр. Хр. платонизмът се превърнал в неоплатонизъм. 

Аристотел (384-322 г. пр. Хр.) е ученик на Платон, 
подчертавал логиката и аргументите повече, отколкото 
Платон го правел. Аристотел е интересен с наблюдаването на 
животните и растенията. Вместо да размишлява върху 
Формите и индивидите както Платон, той се опитвал да 
групира нещата със сходни характеристики и да извлече 
някакъв смисъл от организацията в света. Той написал книги 
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не само по метафизика, етика и политическа наука, но също и за небесата, за 
поколенията на животните и животинските части. Всичко, поучавал той, имало някаква 
крайна причина или цел (от гр. телос) за своето съществуване. (Мозъкът служел според 
него, за да охлажда тялото.) Като домашен учител на Александър Велики, той можел да 
има възможността да формира отношението на завоевателя към управлението, но 
неговото влияние не е видимо от това, което знаем за Александър. 

Дейността на Аристотел е малко позната в по-късната античност, въпреки че 
неговите риторични теории изглежда имат някакво влияние. Мюсюлманите го 
откриват, когато завладяват Източната Римска империя след 640 г. сл. Хр. 
Аристотеловият научен подход апелирал към тях много повече от Платоновия 
трансцендентализъм. Те превели и коментирали негови творби и тези разработки на 
неговата мисъл били пренесени на запад чрез кръстоносните походи. За мюсюлманите 
и за християните от средните векове, Аристотел станал „Философът.“ 

 
Елинистична философия 

Академията и Лицеят, школата основана от Платон и Аристотел продължила да 
съществува и след смъртта на нейните основатели. Но други философски системи се 
разпространили и спечелили повече популярност и влияние сред римляните отколкото 
Платон и Аристотел. Една оценка на важността на тези школи в по-късната античност 
може да бъде открита в биографиите на Диоген Лаерций (ок. 200 г. сл. Хр.). Тримата 
получили най-дълго описание са Платон, Зенон Стоикът и Епикур. Двете главни 
философски школи от новозаветно време са споменати в Деяния 17:18. 

И двете школи произхождат от късния четвърти век пр. Хр. по време на 
управлението на Александър. И двете се опитвали да предложат някакъв начин на 
справяне с безпомощността и дори с отчаянието, което много хора чувствали в 
гръцките градове-държави, загубили своята независимост, на която се радвали в 
продължение на векове и трябвало да се свържат в империя с хора от Близкия изток, 
които не били гърци. Настроението на епохата било фаталистично, след като хората 
били склонни да вярват, че не могат да променят това, което се случвало около тях. 

Белег за тази нагласа през елинистичната епоха може да се види в нарастването 
на важността на богинята Тюхе или Фортуна. Тя персонифицирала непостоянството на 
шанса, обект на влиянието на който се чувствали хората от този период. Във всеки 
момент можела да нахлуе армия от нашественици или да се промени политическия 
съюз – неща, които обикновените хора не можели да разберат. С разширяването на 
границите се разширила и представата на хората за другите култури. Предишната 
стабилност и сигурност в разбиранията била предизвикана от контакта с нови обичаи и 
етически системи. Чувството за несигурност и загуба на корените направило хората 
несигурни и склонни да се доверят на всеки учител, който им предлагал поне някаква 
илюзия за стабилност и вътрешен мир. Всички елинистични философски школи 
претендирали, че техните последователи ще бъдат способни да запазят своето 
спокойствие пред лицето на каквото и да е катаклизъм, нещо често срещано по онова 
време. 

Доколко християнството и юдаизмът били повлияни от тези условия е все още 
отворен въпрос. Спори се, че влиянието не засягало доктрините, а по-скоро езика и 
образността. Но някои виждат значително влияние на елинистичната философия над 
юдаизма и на множество аспекти на християнската мисъл. 

Въпреки че ще разглеждаме школите отделно, трябва да се помни, че 
преобладаващата тенденция между елинистичните философи бил еклектизмът, т.е. 
заимстването на идеи, речник и понятия един от друг, дори между отделните школи. Не 
е необичайно да видим стоика Сенека да цитира Епикур, за да докаже даден въпрос. 
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Или Цицерон, последовател на Академията, да цитира различни философски мнения в 
своите диалози. 

Епикурейство. Епикур (341-270 г. пр. Хр.) привлякъл една малка група от 
ученици в градината на своя дом в Атина, поради което често тази школа била 
наричана философия на градината. Неговата школа била едно близко свързано 
общество, изолирано от живота в Атина и затова било обект на подозрения. Жени, дори 
проститутки били приемани за негови членове. Безнравственото поведение на групата 
си спечелило име, което станало нарицателно за името през вековете. Тяхното 
посвещение към Епикур било като към божество. Множество статуи на Епикур били 
създавани и използвани почти като култови образи за пропаганда на тези философски 

идеи. След смъртта му не се появил 
наследник, затова идеите му се запазили 
от еволюция, която била характерна за 
ученията на други философи. В този 
смисъл епикурейството било едно от 
най-консервативните от всички 
философски школи. 

Епикурейската философия била 
най-погрешно представяната от всички 
древни школи. Тя не била широко 
популярна в своите дни и се радвала 
само на ограничено влияние. Нейният 
открит атеизъм я правел мишена на 
нейните интелектуални опоненти, които 
били многобройни и крайно 
саркастични. Една особена точка на 
критика била приемането на жени от 
Епикур в неговия кръг от приятели. 
Трудно е да оценим неговата мисъл 
днес, тъй като много от неговите 
писания са загубени. Диоген Лаерций 
казва, че Епикур „засенчил всички преди 
него с броя на своите писания“ и че 
неговите творби не съдържали цитати от 
по-ранни мислители, а през цялото 
време говори Епикур (Epicurus 26).  

Неговите 37 тома „За природата“ 
формират основата на неговата система. 
Всичко, с което разполагаме обаче са 

фрагменти, цитирани от други автори и две писма до негови ученици. Трето писмо се 
счита за дело на негов ученик, някои, който е използвал думи на Епикур и правилно е 
отразил неговата мисъл. 

Основата на системата на Епикур е идеята, че всичко съществуващо е 
материално, съставено от атоми, които са вечни и винаги в движение. Това движение 
не е предизвикано от някаква сила извън тях, но се предизвиква от естественото тегло 
на атомите. Тяхното затихващо движение е понякога предизвикано от „отклонението,“ 
едно непредсказуемо странично движение, което предизвиква един атом да се сблъска с 
друг. Действията на хората не са предопределени, защото хората са способни на 
отклонение. Във вижданията на Епикур дори боговете и човешките души са 
материални. Те са безсмъртни, просто защото цялата материя е безсмъртна. 

Епикурейското разбиране  
за сътворението 

Приемайки, че не знам основния произход 
на нещата, ще се осмеля да потвърдя, от 
начина по който светът е организиран и 
да демонстрирам с много други 
аргументи, че никаква божествена сила не 
е създала този свят за нас. Толкова големи 
са грешките в създаването му. Да 
започнем с това, че голяма част от това, 
което е под небето се състои от планини 
гори, които са пълни с диви животни. 
Скали и диви блата също покриват част 
от него и морето, което държи бреговете 
далеч един от друг. Почти две трети от 
него е направено безполезно за човеците 
чрез изгаряща жега и горчив студ. 
Земята, която остава, природата я 
покрива с плевели и тръни, ако не е 
човешкото упорство. Ние трябва 
постоянно да превиваме нашите гърбове 
над мотиката и да преобръщаме почвата 
с тежкия плуг. Дори тогава растенията, 
които окуражаваме да растат с толкова 
голям труд са или изгаряни от жегата на 
слънцето или развалени от дъждовете и 
студа, или бурята на вятъра ги смачква на 
земята.  
Lucretius, On the Nature of Things 5.195–215 
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Епикур учел, че удоволствието е крайната цел на живота. Но под „удоволствие“ 
той нямал предвид самоугаждане. За Епикур и последователите му удоволствието било 
свобода от болка или тревога – атараксия. Те постигали това чрез избягване на 
поведение или ситуации, които можели да доведат до болка или страдание. Те не 
преяждали и не препивали, за да избегнат неприятните последици от това. Сексуалните 
връзки били допустими, поради удоволствието, което донасяли, но емоционалната 
ангажираност с любов трябвало да бъде избягвана, защото носела със себе си агонията 
на обичащия от несигурността и страха от загуба на обичания. Епикурейците също не 
се включвали в политическия живот поради разочарованието, което може да настъпи 
при загуба на изборите или от трудността, която може да съпътства изпълняването на 
служебните задължения. 

Ученията на школата били разпространени както и убежденията на други 
елинистични философи чрез пътуващите учители, които привличали членове 
енергично и може би осигурили един модел за юдейските и християнски мисионери 
(ср. Матей 23:15). Обръщането на Платон към философията станал един архитип за 
интелектуално прозрение откривано всред учениците на тези странстващи философи. 

Теологията и етиката на Епикур привлякла най-голям интерес и критицизъм 
всред юдеите и християните. Той видял, че най-големият източник на болка или 
тревога в човешкия живот бил страхът от това, какво боговете биха могли да направят 
на хората през този живот и наказанието, което очаквало злотворците в следващия 
живот. Основавайки своето учение на атомичната теория на Демокрит и на Левкип, 
Епикур учел, че всички неща, включително боговете и човешката душа са резултат от 
случайно съединение на атоми. Така боговете не могат да засегнат животът на някого, 
нито могат да накажат някого или да го наградят след смъртта. При смъртта атомите на 
душата се разпадат и започват своето случайно движение отново, заедно с всички 
останали атоми на тялото. (Затова някои изследователи приписват епикурейски идеи на 
книгата Еклесиаст, като я датират около 3 век пр. Хр. Сравни Екл.8:15; 9:5.) 

Епикурейството е по същността си една пасивна философия. Противно на 
съвременното разбиране за нея, нейната етична система набляга на простотата и 
свободата от желанията на материални блага. Епикурейството никога не станало 
толкова популярно сред римляните колкото било сред гърците. В последните два века 
пр. Хр. римляните били твърде политически активни и твърде заети да създават 
империя, за да се интересуват от философия, която отрича смисъла на всичко, което те 
правели. Един от римляните, привлечени към нея бил Лукреций (ок. 50 г. пр. Хр.). С 
поемата си „Върху природата на нещата“ той се опитва да представи епикурейското 
учение на латинския читател. Църквата възразила срещу тази поема и срещу идеите на 
Епикур, поради отричането на божественото провидение и липсата на морал в тях. 
Въпреки това много християни открили при епикурейците аргументи срещу 
съществуването на езически богове и с тях защитавали своята вяра. 

Стоицизъм. В действителност единственият клон на гръцката философия, който 
се харесал на римляните бил Стоицизмът. Вероятно поради строгото учение, издигащо 
някои дълго почитани ценности сред римляните като справедливост и хармония. 
Римляните персонифицирали някои от тези качества и им изградили храмове. Почвата 
била готова, за да приеме в Рим първите философи, платоници и стоици през ранният 
втори век пр. Хр. по-младото поколение приемало гръцката философия с ентусиазъм, 
но някои ксенофоби, консерватори се опитали да изгонят философите обратно в 
Гърция, така че младите римляни да обърнат внимание на „римските закони и 
магистрати, както са го правели преди“ (Plutarch, Cato the Elder 22). 

Основателят на стоическата школа бил Зенон, който първоначално бил 
последовател на Кратес Циника. Школата на Зенон била позната като Стоицизъм, 
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защото той първоначално поучавал в една стоа (колонада) в Атина. Зенон по произход 
бил семит, родом от град Китион в Кипър и неговите учения могат да бъдат сравнени в 
известна степен със Старозаветната мисъл. Подобно на епикурейството, стоицизмът 
имал пасивно, фаталистично виждане за живота, въпреки че не съветвал към оттегляне 
от обществения живот. Единственото нещо, което според Зенон имало стойност било 
добродетелта. Притежаването й те правело мъдър и следователно щастлив. 

Зенон поддържал, че боговете и над тях Съдбата управлявали всичко, което се 
случва в света. Хората не могат да променят нищо чрез техните действия. Единствената 
надежда за щастие тогава била да се приеме това, което се случва като произтичащо от 
боговете и да не протестира срещу него, да не „рита срещу боговете“ (Деян.26:14), 
фраза която се появява в класическата литература. Не трябва да бъдеш прекалено 
тъжен, когато нещастието се изпречи на пътя ти, нито прекалено щастлив, когато 
изглежда, че си благословен. Състоянието на нещата не се променя от каквото и да е, 
което отделната личност прави. Просто бъди благодарен, че „Бог ни е дал способността 
да понесем каквото и да ни се случи, без да бъдем съкрушени или подтиснати“ както 
Епиктет (ок. 90 г. пр. Хр.) (ср. Филип. 4:11–13). 

Писанията на Зенон не са оцелели, но неговите последователи и критици ни 
дават едно подробно виждане на стоическата философия. Стоиците изглежда са били 
„плодовити писатели с общо казано един крайно непривлекателен стил“ (Armstrong, A. 
H. An Introduction to Ancient Philosophy. 3d ed. Totowa, NJ: Littlefield, Adams, 1981.). Те 
поддържали, че всичко, дори човешката душа, е материално и че материята е вечна. 
Историята е по същество цикъл. Светът е периодично поглъщан от един пламенен 
катаклизъм и след това възстановяван отново (ср. Мат.19:28; 2П.3:10-13), но винаги по 
същия модел. Онова, което се случва сега се е случвало и преди и ще се случва отново. 
Такова разбиране очевидно ограничава силата на каквато и да е божествена същност, в 
която някой може да вярва и прави човешките усилия безсмислени. Стоиците вярвали, 
че всичко, дори злото в света, работи за една обща цел (ср. Рим.8:28). Близо до 
християнската мисъл е учението на стоиците за естественото откровение, аргументът, 
че Божието съществуване и дейност са очевидни в творенията на света. Речта на Павел 
в Ареопага (Деян.17:22-31) съдържа ехо от тази стоическа тема. (ср. Рим.1:20).  

Стоиците проповядвали една етика на 
живот, живян в хармония с природата, 
омаловажавайки стойността на материалното 
богатство. Сенека, например, поддържал, че 
„доброто не е резултат от злото. Но богатствата са 
резултат от лакомия, затова богатствата не са 
добро.“ Вярвайки в това, той обаче не е бил 
подтикнат да лиши себе си от голямото богатство и 
той често е бил обвиняван за своето лицемерие. 
Истинският стоик е трябвало да възприема тези 
неща като „безпристрастен.“ Дали ги има или не, 
няма разлика в качеството на неговия живот. 

В полза на стоиците може да се каже, че 
третирали робите си по-хуманно отколкото 
останалите римляни, тъй като те разбирали, че да 
си роб е нещастие от рождението или някаква 

политически или военен неуспех, над който личността няма контрол. Но случая на 
всеки може да се промени и от роб да стане изтъкнат гражданин. Такава промяна на 

съдбата трябва да бъде посрещана с апатея (apatheia), безразличие. След като тези 
неща са предопределени от естествения ред в света, единствения начин да намериш 

Сенека, древен бюст, част от колона 
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щастие е да не му се противопоставяш. Влиянието на стоиците в тази област довела до 
законова защита за робите. 

Тъй като римският стоицизъм не създал никакви оригинални догми, той се 
формирал около учението на Зенон в две области: справяне със смъртта и скръбта и 
философията на управлението. Тъй като то било фаталистично, то учело на приемане 
на смъртта без страх. Душата не преставала да съществува след смъртта, тя просто 
преминавала в друг етап на своето съществуване. Нямало причина за радост, а още по-
малко за скръб. Приемането било ключът. 

Римските стоици се доближили до оригиналната идея за дълга на философа да 
съветва и подобри управлението. Стоиците имали за предпоставка, че владетелите не са 
по-важни от робите, тъй като и двете групи са поставени там от съдбата. Затова изводът 
бил, че владетелите не трябва да се съпротивляват на своя дълг и да управляват 
справедливо. Така понякога стоиците били твърда опозиция на императорите. Така 93 
сл. Хр. Домициан изгонил стоиците от Рим, изпратил в изгнание някои, а екзекутирал 
други. 

Към краят на първи век стоицизмът бил променен от Гай Музоний Руф и 
неговият ученик, бившият роб Епиктет. Те наблегнали на вътрешното отделяне от 
външните проблеми и грижи и на потенциалната божественост на човешката душа. 
След като на всички хора е предопределен жребият от съдбата и след като те са част от 
световната душа „Епиктет познавал само едно единствено задължение: всеобщата 
любов към човешките същества. Всички човешки същества са братя и сестри, което 
изисквало към тях да се отнасяме с любов и уважение“ (Koester, H. Introduction to the 
New Testament: vol. 1, History, Culture and Religion of the Hellenistic Age; vol. 2, History 
and Literature of Early Christianity. Berlin: de Gruyter, 1982., vol. 1:354). В този момент от 
развитието на стоицизма, откриваме първият намек в езическата вяра или философия 
на идеята за човешка съвест, грижа за другите хора, просто защото те са сродни 
същества. Доближаването да християнската идея е лесно да бъде усетено.  

Циниците. Антистен (445-360 г. пр. Хр.) е считан за основател на тази школа, 
но нейният най-известен практик бил Диоген (410-324 г. пр. Хр.), когото описвали като 
„полуделия Сократ.“ Циниците подчертали сократовото презрение към светските блага. 
Терминът циник произлиза от гръцката и латинската дума за куче. Циниците 
претендирали, че са кучетата пазачи на философията и превърнали името в източник на 
гордост. 

За циниците щастието се състояло в достигането на едно състояние на 
себедоволство (от гр. autarkeia). Това не било лесна задача в елинистичния свят, където 
личност, която не участва в живота на общността и не споделя ценностите й било 
вероятно да бъде презирана. Циниците калявали себе си да живеят без физическо 
удобство, както бездомниците днес и да страдат от насилие поради отказа да се 
съгласят със социалните порядки (излагайки публично телесните си части и т.н.). Те 
представяли идеите си публично. 

През първи век пр. Хр. била развита една модерна форма на цинизма. 
Последователите на този клон на философската школа живеели в близка хармония с 
техните общества, но все още се опитвали да учат на относителната незначителност на 
ежедневните светски блага. Някои от тях били съветници на важни политически 
фигури в тази епоха. Най-ранните християнски монаси може да са имали циниците като 
свои модели. 

Неопитагорейство и неоплатонизъм. Философските идеи, свързани с Питагор 
и Платон се радвали на едно съживление през първи век пр. Хр. Развитието,което 
довело до неоплатонизма вече описахме накратко. Питагорейската школа престанала да 
съществува до около 300 г. пр. Хр. Нейното съживяване през първи век учело много 
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неща, включително платоновия дуализъм и демонология, която би изумила самия 
Питагор. Тя заимствала идеи от Орфическия култ. 

И при двете движения липсвало формално организиране на школи и 
последователите учели един широк кръг от идеи. Един интерес към математиката, 
платоновата доктрина за Формите и прераждането (учение и на Питагор и на Платон) 
били тези неща, които ги свързвали с класическите философи, чиито имена те носели. 
Те смесвали религията, метафизиката, астрологията и съветите за ежедневен живот, за 
да създадат религиозни движения, които представяли себе си за еклектична1 
философия, подобно на Ню ейдж днес. Павел предупреждава колосяните срещу такива 
комбинации (Кол. 2:8). Въпреки това първите християнски мисионери използвали 
терминология и подход, познат от подобни култове и философски школи, за да 
представят идеите си на по-познат за обществото начин. (Например идеята на Йоан за 
Логоса или Павел, който цитира в Деяния 17:22-31 Phaenomena на Арат, популярна 
поема в стоическите кръгове по онова време. 

 
Християните и философията 

Не всички християни приветствали взаимното влияние, което си оказвали 
християнството и философските школи през първи век (въпреки че всички наши 
източници са от втори век). Тертулиан през късния втори век задал въпрос, който 
станал бойният вик за онези, които желаели да запазят християнството чисто от 
елинистично „замърсяване:“ Quid ergo Athenis et Hierosolymis? (Какво общо има Атина 
с Ерусалим?) Той желаел да предложи една християнска теология напълно лишена от 
културни влияния. Мнозинството от християнски мислители, въпреки това не виждали 
причина да се откажат от гръко-римската традиция, в която били отгледани и 
образовани. Много от тези хора станали християни в своята зряла възраст с много 
години зад гърба си, изпълнени с нехристиянски разбирания. Те виждали нуждата от 
една дипломатична връзка или най-малкото културен обмен между Атина и Ерусалим. 
Така асимилирали и двете чрез тълкуване на учението на философските школи като 
една ранна, несъвършена версия на християнското учение. 

Те били подпомагани в този процес от факта, че определена терминология, 
използвани от философските школи, била заимствана от църквата. Както споменахме 
ерес по своето първоначално значение означава едно различие на мненията на 
философите. Догма също произхожда от философските кръгове, както и свързаната с 
нея дума докса (мнение). 

Толкова била връзката между християнството и философските школи, че през 
втори век някои християни твърдели, че християнството заслужава да бъде 
легитимирано не като религия, но като една философия. То изпълнявало всички 
критерии за това. То имало основател с тесен кръг ученици, един кодекс за ежедневния 
живот и метафизични и теологични оттенъци. Този аргумент бил изложен много 
убедително от Юстин Мъченик, наричан също Юстин Философ.  

Климент Александрийски обобщил християнското отношение към философията, 
както се развила през 200 сл. Хр.: „Под философия нямам предвид гностическата или 
платоническата школа, или епикурейската или аристотеловата, но това което е било 
казано правилно, от която и да е от тези школи и каквито и да са учения за праведност 
заедно с мъдрост, комбинирани с благоговение, това еклектично тяло от учения е това, 
което разбирам под философия.“ (Stromata 1.7). 

                                                 
1 Еклектика (от гр. еклего, избирам, отбирам) се нарича подход към мисленето, при който човек не се 
придържа изцяло към едни и същи парадигми или заключения, ами взема предвид различни теории, за да 
добие изчерпателна представа за някой феномен или за да приложи дадена теория. 
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ТЕМА 11: 
ЮДАИЗМЪТ В НОВОЗАВЕТНОТО ВРЕМЕ* 

 
Основни източници за Юдаизма 

Многообразието от източниците за Юдаизма показва наличието на голямо 
разнообразие вътре в него по времето на гръко-римския период. В този смисъл не е 
просто един цялостен хомогенен монолит. 

Старият завет през първи век съществува в три различни варианта. 
Оригиналният еврейски бил използван в Палестина. Юдеите от Диаспората използвали 
гръцкия превод Септуагинта. Това може да се каже, че бил най-използваният превод в 
първата църква. Таргумите били устни преводи на арамейски, които впоследствие били 
записани на този език, широко използван по времето на Исус в Палестина. Те съдържат 
неща, които липсват в еврейския текст. 

Старозаветните писания били основата на юдейските вярвания и практики. Исус 
чете в синагогата от Стария завет (Лука 4:17). Петър заявява, че тези текстове редовно 
се четат в синагогата (Деян.15:21). 

Новият завет, въпреки че няма стойност за учението на Юдаизма, ни дава 
директни свидетелства за него. В него се съдържа информация за някои юдейски 
традиционни практики, които не са описани в Стария завет. Ранните християни са били 
считани за секта или издънка на юдаизма.  

Апокрифите (буквално „скрити, тайни книги“) се отнася за книги преди всичко 
от Междузаветния период. Те били писани от юдейски автори и били широко 
разпространени и четени по онова време. Храмовото поклонение е описано в 
апокрифните книги, както и историята на Макавейския бунт, започнал през 167 г. пр. 
Хр. Апокрифните Макавейски книги са безценно свидетелство за разбирането на 
надеждата и куража на много юдеи, надяващи се на освобождение от римляните, една 
надежда, която е много силна и в Новозаветното време. 

Псевдоепиграфите е термин обозначаващ книги, които си приписват 
авторството на известни и авторитетни старозаветни личности. Макар да не са били 
възприемани сериозно като каноническа литература, може да се предполага тяхната 
широка употреба. Юда цитира от 1Енох (Юда 14, 15) и вероятно от Успение на Моисей 
(ст.9). 

Ръкописите от Мъртво море, намерени в пещерите близо до Кумран съдържат 
текстове и информация, която обогатява разбирането за месианските вярвания и 
литургични практики на Палестинския Юдаизъм. 

Апокалиптичните писания се намират във всички споменати по-горе 
източници. Тази литература е характерна с ярките си символи, които обясняват Божия 
контрол над историческите събития. Много апокалиптични писания са псевдонимни 
или псевдоепиграфни (1Енох е пример за това). 

Филон Александрийски е юдейски автор, повече философ, отколкото историк 
(роден около 10 г. пр. Хр. и умрял около 50 г. сл. Хр.). Неговите писания представляват 
опит да се направи Юдаизмът по-приемлив за образованите гърци от неговото време. 
Той се стреми да покаже, че еврейските писания наистина съдържат подобни идеи, 
развивани от гръцките философи. За да постигне това, той тълкува юдейските писания 
като алегории. Въпреки че той едва ли има влияние върху авторите на Новия завет, 
неговите писания показват как юдейската и гръцка култура си влияели една на друга. 

                                                 
*  Материалът в тази тема е превод и преработена адаптация от Lea, T. D., & Black, D. A. (2003). The New 
Testament : Its background and message (2nd ed.). Nashville, Tenn.: Broadman & Holman Publishers, а също и 
от Packer, J., Tenney, M. C., & White, W. (1997, c1995). Nelson's illustrated manners and customs of the Bible. 
Nashville: Thomas Nelson. 
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Йосиф Флавий и неговите писания бяха разгледани вече. 
Равинската литература представя една колекция от заключения на равините 

за тълкуванията на Старозаветния закон. Традицията първоначално била устна, но по-
късно била записана. В по-голямата си част тази литература била разработена след 
разрушаването на Юдейския храм през 70 г. сл. Хр. Тази в Палестина се различава от 
тази във Вавилон и през вековете нараства по обем. Палестинския Талмуд от четвърти 
век сл. Хр. съдържа Мишна, устни закони на традицията, разработени през втори век 
сл. Хр. и Гемара, коментари на Мишна, датирани между трети и четвърти век. Двете 
известни школи на равинско тълкувание били умерената школа на Хилел и стриктната 
и строга школа на Шамай.  

Няма причина да не се консултират тези писания за по-добро разбиране на 
Юдаизма от първи век. Но това трябва да става предпазливо, защото други юдейски 
групи като садукеите не са представени от традициите и защото към традицията е било 
добавяно и по-късно. 

Археологията също допринася за нашето познание на Юдаизма от 
Новозаветното време. Освен изучаването на юдейското изкуство и архитектура, 
археолозите изучават и надписите върху сгради, паметници и монети. Те също 
откриват и скулптури и други предмети от древността. Особено внимание се отдава на 
предмети, които допринасят за една по-пълна картина на ежедневния живот и дейности 
на обикновените хора от тази епоха. 

Юдейското изкуство и архитектура променя представите, че е имало едно 
ясно обособено стриктно ядро на юдеи, живеещи в Ерусалим и едно множество от по-
малко верни юдеи, живеещи далече от храма. Синагогите, открити в Палестина ни 

предоставят доказателства, че 
елинистичната култура била приета в 
един изненадващ мащаб. Популярната 
митология по онова време била източник 
за много от декоративните елементи в 
синагогите, но няма причина да мислим, 
че се е допускал някакъв компромис в 
поклонението. Когато идолопоклонството 
изглеждало като една възможност, юдеите 
били ревностни да защитават чистотата на 
своето поклонение. Доброволци били 
готови да умрат вместо да позволят на 
римляните да внесат в областта на храма 
своите военни знамена и символи, които 
били религиозни образи. Въпреки това в 
същото време юдеите си разрешавали 
репродукции от митологията и зодиака 
като украси в местата си на поклонение. 

 
 
Религия и теология 

Това, което отличавало юдеите от останалите народи било тяхната религия. 
Тяхната вяра се основавала на Писанията, които Бог им дал чрез Моисей и пророците. 
Географски тяхната вяра се центрирала в Ерусалим, традиционната столица на 
юдейската нация. Но по-важно е, че в този град бил юдейският храм, център на 
юдейската религия. Дворовете и сградата на храма били разширени от Ирод Велики, за 
да бъдат колкото се може по-величествени. Дворовете на храма заемали площ от над 

Зодиак от синагогата Бейт Алфа от 
византийската епоха 
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140 декара, повече от 4 пъти по-голямо от площта на Акрополиса в Атина и повече от 
два пъти от поща на Форума в Рим. Въпреки че юдеите можели да се срещат за молитва 
и поклонение във всеки град на империята, жертвите изисквани от Моисеевия закон 
можели да бъдат принасяни само на едно място – в храма в Ерусалим.  

Главният акцент на Юдаизма е уникалността и трансцедентността на Бога. 
Юдейското кредо се намира във Второзаконие 6:4 и потвърждава монотеизма за 
разлика от многобожието в езическия свят. Юдеите учели също за възможността да се 
поддържа връзка с Бога като наш Баща. Бог е създал всички човешки същества да пазят 
заповедите му и така е установил една връзка с тях. Юдеите подчертавали нуждата от 
послушание и към моралния закон, и към церемониалния. 

По времето на Междузаветния период доктрината за идването на един 
политически освободител, Месия или Помазаник, придобила голямо значение. 
Юдейската литература по този въпрос не предполага, че Месия е божествен и не се 
фокусира върху неговото изкупително страдание заради човешките същества. Повечето 
юдеи очаквали, че Бог ще използва едно човешко същество, за да донесе освобождение 
от римляните посредством военна сила. Някои предполагали, че Бог ще им донесе 
освобождение и чак тогава Месия ще им бъде представен като владетел. 

Юдаизмът бил крайно националистична религия, но тя привличала и езически 
последователи. Прозелитите от мъжки произход се обрязвали. Богобоязливите 
(Корнелий от Деян.10:1, 2) практикували моралните аспекти на Юдаизма, но не 
извършвали обрязване и не практикували строгите юдейски изисквания. Величествения 
монотеизъм и моралността на Юдаизма привличали езичници, които били отвратени от 
езическите суеверия и неморалност. 

Изследванията на религиозността променя нашето разбиране за това, какво е бил 
Юдаизмът по времето на Исус. Мистичните спекулации на определени юдейски групи 
са считани преди за напълно чужди за основната насока на юдейската традиция, 
обикновено свързван с равинската традиция. Юдейският учен Гершом Шолем 
(Gershom Scholem) обяснява, че дори най-значимите фигури на равинската традиция не 
отричат мистичните идеи. Истината е, че изглежда Юдаизмът не се състои само от една 
единствена традиция всред еретични групи. Вместо това различни идеи съществували 

Съвременен миниатюрен модел на Иродовия храм и Ерусалим 
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заедно и отделната личност можела лесно да симпатизира на повече от една насока на 
мисълта, срещана всред една или друга юдейска група или движение. 

 
Юдейски групи и движения 

Палестинският Юдаизъм имал една естествена тенденция към разделение 
(сектантство), но въпреки това бил много по-единен отколкото други религии в Гръко-
римския свят. Всички юдейски секти изповядвали верността си към закона, но техните 
практики за покоряване на изискванията на закона варирали от стриктно спазване по 
буква до отстъпничество. Дори някои от групите, които ще споменем имали вътре в 
себе си подразделения, подчертаващи определени аспекти на закона. 

Фарисеите били най-голямата и най-влиятелната юдейска група в новозаветни 
времена. Те приемали изискванията на устния и писан закон. Произходът им е от 
Хасидим, групата на „благочестивите“ юдеи от времето на Макавейския бунт, която се 
противопоставяла на навлизащите езически и елинистични практики. Те приемали 
целия Старозаветен канон, но обръщали особено внимание на непреклонното спазване 
на устния закон и традицията. Те били вярващи в свръхестественото и приемали 
съществуването на ангели и духове и възкресението на тялото. Въпреки, че Исус ги 
осъди строго (Матей 23), множество от тях били добродетелни (Никодим, Йоан 3:1-17).  

Фарисеите били религиозни лидери и сред тях се намирали и книжници и 
свещеници. Както може да се очаква, сред тях имало търпимост за това колко стриктно 
трябвало да бъде прилаган Моисеевия закон. 

Фарисейството оцелява и след разрушаването на храма, и след бунта на Бар 
Кохба, за да се превърне в модел на съвременния ортодоксален равински Юдаизъм. 
Доколкото може да се разбере от Мишна (като сбор от фарисейски традиции), ученията 
на фарисеите не се противопоставяли напълно на ученията на Исус. Това е нормално, 
тъй като основната мисия на фарисеите била да се приложат юдейските писания в 
ежедневния живот и особено петте книги на Моисей. Всъщност враговете на Исус, 
описвани в Новия завет като фарисеи, едва ли представят всички фарисеи. Техния 
интерес от такива неща като постенето и ритуалната чистота се свързани с техния 
интерес към благочестие. 

Садукеите са свързвани от някои със Садок, първосвещеникът по времето на 
Давид и Соломон. Децата на Садок представлявали свещеническата йерархия през 
времето на плена (2Летописи 31:10) и името останало като наименование на 
свещеническата партия по времето на Христос. Исторически садукеите се развили от 
свещеническите привърженици от династията на Хасмонеите по времето на 
Междузаветния период. Садукеите приемали Тората или закона като имащ един по-
голям авторитет от Пророците и Писанията. По-малко по брой от фарисеите те били 
невярващи в чудесата, телесното възкресение и отричали съществуването на ангели и 
духове (Марко 12:18-27). В Новия завет били богати политически опортюнисти, които 
влизали в съглашение с всяка група, която можела да им осигури власт и влияние. Те 
били свещеническа партия и тяхното влияние се изгубило с унищожението на храма 
през 70 г. сл. Хр. 

Есеите не се споменават в Новия завет и повечето информация, която имаме за 
тях идва от Йосиф Флавий. Вероятно те са били малка аскетична група с много строги 
изисквания за приемане на членове. Те вероятно са се отделили от фарисеите, 
отвратени от политическите цели на хасмонейските владетели. Отказвали да 
практикуват жертвените ритуали в Ерусалимския храм, защото го виждали като място 
на корумпираното свещенство. Те не практикували бракосъчетания и се увеличавали 
само чрез присъединяване на обърнати. Собствеността им била обща. Били трезвени и 
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въздържани в навиците си и приличали на фарисеите в теологията си. Йосиф Флавий ги 
описва като строги пазители на съботата. 

Зилотите били фанатични революционери за освобождение на юдеите от 
римската власт. Те отказвали да плащат данъци на римляните и организирали няколко 
бунта срещу тях. Един от тях довел до разрушението на Ерусалим през 70 г. сл. Хр. 
Според Йосиф Флавий зилотите били водачите на защитата на храма, преди да бъде 
унищожен. Симон, наречен Зилот е един от учениците на Исус (Лука 6:15; Деян.1:13). 
Зилотите не били единна организация. По-скоро това наименование се отнася за всяка 
група, която се противопоставяла на чуждата власт. Противниците им ги наричали 
просто „бандити.“ 

Сикарий или „убийци“ (Деян.21:38) участвали в един особен вид на въоръжена 
съпротива. Използвайки кинжали, ками (sicarii на латински), скрити в дрехите им, 
сикарийте убивали техните врагове на места, където имало събрана тълпа, след което 
бягали, преди да могат да разберат, кои са извършителите. 

Като цяло обаче юдейското недоволство било насочено към данъците, тъй като 
те били извънредно високи и непоносими за населението. Римската система за 
събиране на данъци позволявала предоставянето на правото на местни предприемачи 
да събират данъка. Юдеите, които работели в тази система били възприемани като 
предатели. 

Юдейското недоволство към римското управление имало и един 
националистичен елемент (Йоан 8:33). Юдеите помнели своята извоювана 
независимост от времето на Макавеите. Дори юдеите, пръснати по всички части на 
империята запазвали своята национална културна идентичност. Те считали себе си за 
свята нация, а не просто една от всичките други нации. (Второзаконие 26:18–19; 27:9). 

Част от юдейското недоволство се отнасяло до официалните религиозни 
практики на римската държава. От римските граждани се очаквало да почитат 
знамената и символите на римската държава и армия, които били религиозни символи. 
Когато юдеите отказвали да почитат тези символи, римляните ги възприемали като 
предатели. Все пак римляните направили някои отстъпки към юдеите като възприели за 
законна юдейската религия. Но от друга страна държали да бъде почитана и 

Кумранското селище на Есеите 
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официалната държавна римска религия. С времето това включвало и обожествяването 
на императора и поклонението пред него като пред бог. Юдеите и християните 
приемали за абсурдно правенето на компромис по този въпрос. 

Иродианите били една малка група от влиятелни юдеи, които подкрепяли 
династията на Ирод и като следствие от това римската власт, която поставила Ирод на 
власт. Те не са споменати извън евангелията (Марко 3:6; 12:13; Матей 22:16), където се 
споменават като заговорници с фарисеите за убийството на Исус. 

Свещениците били една професионална класа (Марко 11:18; 14:10). Те имали 
официални задължения в храма. Първосвещеникът бил също и председател на 
Синедриона в Ерусалим. Имало още десет синедриона на други места. По времето на 
римското управление, Първосвещеникът бил назначаван от римския управител. 

Книжниците са технически казано една група професионалисти, а не толкова 
религиозна или политическа група. Те тълкували и учели на Старозаветния закон и 
давали юридически мнения и съвети при случаи, които им били представяни. Работели 
като учители и секретари. Имали различни работодатели. Тъй като били важни за 
юдеите много често били на водещи позиции всред народа. По времето на Исус 
повечето книжници били фарисеи, но не всички фарисеи имали теологическите 
способности, притежавани от книжниците. Те попадат под същото осъждане от Исус 
като фарисеите. (Матей. 23:2, 13, 15, 23, 25, 27, 29). 

Прозелитите или „богобоязливите,“ както може да бъде преведен този термин 
условно се появяват няколко пъти в Новия завет (Деян.10:2, 22; 13:16, 26). Това са 
обърнатите към Юдаизма. Въпреки това те не са възприемани напълно като юдеи, 
понякога, защото не се обрязвали. Не би могло да се каже колко са се обръщали към 
юдейската вяра. Едва ли е имало юдейско мисионско движение. Когато Исус казва, че 
фарисеите пътували по „море и суша, за да направите един прозелит,“ Той вероятно 
имал предвид усилията да поучават онези вътре в юдаизма, а не да привличат хора 
извън него (Матей 23:15). 

Обикновените хора не били една еднородна група. Ще бъде неправилно да 
изброим всички останали групи в Юдаизма, а да пропуснем юдейския народ като цяло. 
Участието на обикновените хора в поклонението на Бога и слушането на Божието 
слово се разбира от броя на синагогите изградени във всички региони, населени с 
обикновени юдеи. 
 
Диаспората 

Палестина е родната земя на юдейската нация, но през първи век по-голямата 
част от юдеите в Римската империя живеели извън пределите на Светата земя. Те били 
известни като Диаспора, термин, който ги описвал като разпръснати в чужбина. 
Големите градове на Римската империя като Александрия и Рим имали огромно 
юдейско население, но дори и по-малките градове имали юдейска колония. 

Две групи съставлявали Диаспората. Хебраисти били юдеите, които оставали не 
само по вяра такива, но също използвали еврейски език или арамейски и спазвали 
юдейските обичаи. Повечето хебраисти живеели в Палестина, но например Павел е 
отгледан извън Палестина, а по думите му е отгледан „изучен строго в предадения от 
бащите ни закон“ (Деян.22:3). Елинистите усвоили гръко-римската култура и 
престанали да бъдат юдеи освен по въпросите на вярата. Те говорели гръцки, приели 
обичаите на своите съседи и приличали напълно на своите съседи езичници. И двете 
класи от тези юдеи се появяват в Деяния 6 глава и надвисналото разделение между тях 
заплашвало единството на църквата. Основно елинистите, които станали християни 
били за по-широко приложение на Стария завет (Деян.7:44–58). 
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Ерусалим и други важни градове на Юдаизма 
Ерусалим е не само столицата на Юдея, но и центърът на юдейското поклонение 

и религия. Населението на Ерусалим е било около 50 000. Но тъй като е бил град на 
кръстопът бил изпълнен с много пътници и поклоници от други места, особено по 
време на Пасхата (около 100 000 посетители). 

Лесно е да се разбере защо юдеите извън Ерусалим се приспособявали към 
културата около тях. Но самият Ерусалим имал причини за същото. Както се споменава 
в Деяния, юдеи дошли от „всяка нация под небето“ (2:5) и говорели на всички видове 
езици. В този смисъл Ерусалим съвсем не бил изолиран от останалия свят. 

Антиохия, въпреки че не е позната толкова добре днес, бил един важен град в 
древността. Разположен в Сирия, северно от Израел, населението му било около 
100 000 в новозаветни времена (през 150 г. пр. Хр. може да е бил няколкократно по-

голям). Том имало много 
силна юдейска общност. 

Ефес бил на 
северозапад от Антиохия 
в днешна Турция. Имал 
около 250 000 жители. 
Малко се знае за юдеите 
в Ефес. Но най-голямата 
синагога, открита от 
археолозите е била на 
110 километра от там, в 
град Сардис. 

Рим е бил 
столицата на империята 
с около 800 000 жители, 
10 000 от които били 
юдеи. Това население 
включвало няколко 
изтъкнати семейства. 

Александрия е най-важният град в Египет. Там са живели вероятно повече от 
100 000 юдеи. Филон Александрийски заявява, че в Египет като цяло са живеели повече 
от 1 милион юдеи. Александрия е известна с школите и учените, свързани с прочутата 
Александрийска библиотека. Преводът на юдейските писания на гръцки се извършил в 
Александрия между 250 и 150 г. пр. Хр. Това е първият толкова дълъг превод на чужд 
език. 

Свидетелствата от тези големи градове показват, че юдеите от Диаспората не са 
били незабележимо малцинство. Много юдеи се издигали на високи постове, а 
множество обществени сгради са построявани в тяхна чест или с техни средства и са 
едно доказателство за важността на юдеите. Юдеите не били независими обаче, защото 
римляните владеели света. 
 
Празници и свещени дни  

Юдейският религиозен календар призовавал към спазване на седмичната събота, 
някои по-маловажни месечни празници и седем годишни празници. Три важни 
празника довеждали голям брой поклоници в Ерусалим (Лука 2:41). Това са Пасхата, 
Петдесетница (празникът на седмиците) и Шатроразпъване. Много юдеи се въздържали 
от тълкуване на библейските заповеди относно тези празници (Изход 23:17; 

Модел на храма на Артемида 
(Ефеската Диана, Деян.19 гл.) 
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Втор.16:16), които изисквали посещение три пъти в годината. Юдеите, които живеели 
далеч от Ерусалим били доволни, ако поне веднъж в живота си посетят Ерусалим. 

 

Годишните празници 

Наименование Цел Дата 

Пасха или празник на 
Безквасните хлябове (Йоан 
13:1) 

Отбелязва Изхода от Египет и началото 
на жетвата (Левит 23:10–14) 

Нисан 14, 15–
21 (Март-
Април) 

Петдесетница или празник на 
Седмиците (Деян. 2:1–4) 

Завършване на жетвата и празнуване на 
даването на закона 

Май–Юни 

Празник на тръбите или Рош 
Хашана (Лев.23:24, 25) 

Началото на юдейската гражданска 
година 

Септ.-Окт. 

Ден на умилостивението или 
Йом Кипур (Лев.25:9) 

Време на национално покаяние, пост и 
умилостивение 

Октомври 

Шатроразпъване или празник 
на беритбата (Йоан 7:2–3) 

Празнуване на странстването в 
пустинята и края на беритбата на 
грозде. Един весел, популярен празник 

Октомври 

Празник на Светлините, 
Освещението или Ханука 
(Йоан 10:22) 

Отбелязва новото освещение на храма 
от Юда Макавей; ярки светлини в дома 
и храма 

Декември 

Пурим 
Отбелязване на освобождението на 
израилтяните от времето на Естир 

Март 

 
Юдейското спазване на съботата като свят ден за почивка поддържало 

юдейското разделение от заобикалящите го народи. Още преди времето на Новия завет, 
денят бил едновременно ден за почивка и ден за събрание за служба в синагогата. 
Семейството и приятелите споделяли заедно храна през този ден. Трактат от Мишна 
забранява 39 вида дейности в събота. Религиозните юдеи били доста внимателни в 
спазването на тези закони (Марко 3:1-6), но повечето юдеи били равнодушни към тези 
детайли. 

Юдейската година се състояла от 12 лунарни месеца с един вмъкнат месец, 
добавян, когато е било необходимо да се изравни лунарната със слънчевата година. 
Предходната таблица дава имената, целта и приблизителната дата на юдейските 
празници. Поради разликата между лунарната и соларната година, еквивалента на 
месеците е приблизителен. Всички празници с изключение на последните два, които се 
появяват по-късно, са част от Моисеевия закон. 
 
Храмът 

Храмът, създаден от Соломон бил разрушен, когато войските на Навуходоносор 
разграбили и запалили Ерусалим през 586 г. пр. Хр. Вторият храм бил построен под 
ръководството на пророците Агей и Захария (Ездра 6:13-15). Този втори храм бил 
разширяван и преустройван от Ирод Велики (роден 73 пр. Хр. и управлявал от 37 пр. 
Хр. до 4 пр. Хр.). Около 20-19 г. пр. Хр. той започнал проектът по това преустройство, 
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който реално завършил 62-64 г. сл. Хр. Йоан 2:20 предполага, че работата все още не е 
била довършена в дните на Исус. 

Преустроеният храм бил покрит с бял мрамор и злато. Отражението на слънцето 
от храма създавал ослепителен визуален ефект. Храмът бил разделен на различни 
дялове, наричани дворове. Външният двор бил познат като дворът на езичниците и бил 
достъпен за всички хора. Вероятно очистването на храма, споменавано в Йоан 2:13-22 и 
Матей 21:12, 13 се е случило в този двор. Една преграда отделяла дворът на езичниците 
от вътрешността на храма, където имало предупреждение да не влизат неюдеи със 
заплаха от смъртно наказание. Инцидентът от Деяния 21:27-29 е свидетелство за 
забраната за езичници. В по-вътрешната част на храма имало специални дялове, 
предназначен за юдейските жени (дворът на жените), юдейските мъже и свещениците. 

Светилището на храма съдържало Светая и Светая Светих. То било със същите 
размери и мебелировка, предписани в Стария завет (Евр.9:1-4; Изх.25-26) с изключение 
на липсата на ковчега със завета, изгубена при унищожението на Соломоновия храм.  

Юдеите поддържали един полицейски корпус, за да пазят реда в храма. 
Началникът на храмовата полиция се споменава в Деяния 4:1 и 5:24-26 като „началника 
на храмовата стража.“ 

В ежедневния живот на храма, свещениците се занимавали с принасянето на 
жертви сутрин и вечер. Жертви за императора и римляните също били принасяни. 
Съботите и различните празници изисквали допълнителни церемонии в натоварения 
живот на храма. Спирането на жертвите от началника на храмовата стража били сигнал 
за бунта срещу римляните през 66 г. сл. Хр. 

Свещенството се състояло от 24 реда, всеки от който служил една седмица и 
така два пъти в годината. По времето на големите празници всичките редове вземали 
участие. Повечето от тези свещеници живеели извън Ерусалим и идвали в града, когато 
трябвало да поемат своя ред (Лука 1:5-25). Съществувало голямо социално и духовно 
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разграничение между свещеническата аристокрация, живееща в Ерусалим и 
свещениците от другите селища. 

Храмът бил поклоннически център на Юдаизма. Исус проповядвал в храмовите 
дворове, а ранната църква се събирала в частта на храма, наричана Соломоновата зала 
(трем – покрито отворено място, Деян.3:11; 5:12). 

 
Синедрионът 

Тъй като римляните разрешили на юдеите да се ангажират с много от техните 
собствени религиозни и домашни закони, в Юдея функционирали много локални 
ръководни органи. Най-важният  от тях бил Синедрионът, ръководно тяло, което 
ежедневно се събирало в двора на храма, с изключение на събота и важните празнични 
дни. Първосвещеникът председателствал събранието и фарисеите и садукеите имали 
представители в него. В новозаветно време садукеите имали главно влияние в 
Синедриона. Новия завет споменава за участниците в него – главните свещеници, 
старейшини, книжници (Марко 15:1). Никодим (Йоан 3:1-12) бил член на Синедриона. 

По времето на Новия завет този съвет не можел да взема решения за смъртно 
наказание. Той бил принуден да се обърне към римските власти (Йоан 18:31). Ако 
предписанията на Мишна били в сила за Синедриона в новозаветни времена (което е 
много спорно), съдът над Исус бил в сериозно нарушение на юдейския закон. 
 
Синагогата 

Унищожението на храма и юдейският плен довежда евреите до подчертаване на 
изучаването и приложението на старозаветния закон. Това отношение допринесло до 
установяване на синагогата като един стълб на юдейската религиозна практика. 
Точното време на появата на синагогата е несигурно, но много учени предлагат, че 
синагогата първо се е появила по време на плена или след плена, при събирането на 
юдеите за четене и изучаване на закона. През първи век синагогите били широко 
разпространени из Палестина и Диаспората. Нормално било да се създаде синагога там, 
където десет мъже юдеи се заселвали в някое селище. 

Синагогата служела като център за религиозен, социален и образователен живот 
на юдейската общност. Юдеите се събирали ежеседмично за изучаване на закона и 
поклонение на Яхве. През седмицата децата били обучавани на юдейската вяра и се 
учели да четат и пишат. Синагогата служела и като един център за събиране на 
средства за бедните и подпомагане на нуждаещите се. 

Синагогата била организирана около един началник или ръководител (Марко 
5:22), който вероятно бил избиран чрез гласуване от старейшините. Той ръководел 
службите в синагогата и се намесвал при спорове (Лука 13:14). Старейшините имали 

главна отговорност за духовните 
нужди на общността. Един 
служител, познат като hazzan се 
грижел за сградата и нейното 
имущество, свирел с рог за начало 
на съботата и понякога поучавал в 
училището на синагогата. 
Вероятно служителят, който 
получил от Исус свитъка с 
Писанията, които Той прочел 
изпълнявал такава длъжност (Лука 
4:20). Употребата на термина 
равин, като един посветен в сан 
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учител се отнася за периода след разрушението на храма в Ерусалим през 70 г. сл. Хр. 
В Новия завет, термина се използва по отношение на Исус или други хора като 
авторитетни учители и господари (Мат. 23:7; Марко 9:5; Йоан 1:38; 3:2). 

Сградата на синагогата обикновено била изграждана от камък, често 
претенциозно обзаведена. Всяка синагога имала един шкаф или сандък, съдържащ 
свитъците на закона. Платформата за говорителя била издигната, общността сядала на 

каменни скамейки около 
стените или на рогозки или 
дървени столове в центъра на 
залата. За да чете от 
писанието, говорителят ставал. 
За да проповядва, той сядал 
долу на поставен стол за целта 
(Лука 4:16-20). 

Службата в синагогата 
се състояла в едно рецитиране 
на юдейското кредо, познато 
като Шема (Втор.6:4, 5). Тази 
рецитация била придружена с 
хваление, познато като 

Shemone Esreh и било последвано от ритуална молитва. Терминът Shemone Esreh 
предполага бе имало 18 благословения на хвалението, но действителният им брой 
зависи от времето и мястото. Четенето на писанията било последвано от една проповед, 
изясняваща прочетения пасаж. Благословение от свещеник приключвало службата. В 
отсъствие на свещеник вместо благословение имало молитва. 

Исус редовно посещавал и участвал в служби в синагогата. Павел направил 
синагогите своя основна точка за осъществяване на контакт в градовете, които 
посещавал (Деян.13:5). Някои ранни християнски поклонения са се извършвали в 
синагогите, защото гръцкия термин, превеждан със събрание в Яков 2:2 може също да 
се отнася и до синагога. Църквата и синагогата се отделили като институции, след като 
станало очевидно, че повечето членове на синагогата не приемат евангелието и 
негодуват от присъствието на християни. Църквата и синагогата все още имат сходни 
особености в издигане значението на писанията, молитвата и проповедта. 

 
Заключение 

Езическите религии се опитвали да дадат отговор на основните житейски 
въпроси за онези, които се борели със страданието, безнадеждността и чувството за 
изолация. Тези религии подчертавали правилата на ритуалната чистота, а не моралната 
праведност. Въпреки, че някои намирали надежда в езическите религиозни идеи, тези 
религии представлявали едно тресавище на религиозно объркване. 

Юдаизмът основавал своите учения на откровението на един Бог, който 
призовавал за морална праведност. Институциите на Юдаизма демонстрирали тези 
идеи за Бога. Въпреки това юдеите като цяло не успели да постигнат морално 
посвещение, което техните религиозни възгледи изисквали. 
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