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Зная, че Ти Си ме изтъкал в майчината утроба 

 (Тълкувание на Пс. 1391) 

 

Човекът винаги е бил, е и ще остане загадка за самия себе си. В древност (и особено 

в Израил) човекът е осъзнавал своята уникалност и достойнство сред останалите твари и 

едновременно с това своята ограниченост и невъзможност да постигне природните закони 

(проблем, описан в кн. Йов, най-вече в Йов 38-41 гл.) и разбира се Бога. Удивително е, че 

Бог е Този, Който не само открива Себе Си на човека (било чрез откровение или 

чудодействие), но и Този, Който му дава възможност да се самоопознае. Познаването на 

себе си, на своето дивно устройство и на целта на своето съществуване трябва да доведе 

всеки един от нас до неговото естествено състояние – богообщението и богоподобието 

(Бит. 1:26-27 и парал.). Ясно и едновременно с това завладяващо ненатрапчиво Бог е дал 

познание на човека за самия човек чрез Своето слово, отразено в Свещеното Писание. Още 

в първата глава на книга Битие Бог говори за човека (нека да сътворим човек – Бит. 1:26а) 

и на човека (напр. в постановлението да не яде от дървото за познаване добро и зло – Бит. 

2:16-17) като му разкрива, че той е създаден по Негов образ (Бит. 1:26, 27а) и има 

възможност да стане Негово сътворено подобие (Бит. 1:26). Последното, според 

светоотечески изяснения, се състои в това, човек по благодат, да има всичко, което Бог има 

по естество.2 Милостта че Бог общува с хората и им дава познание за тяхното собствено аз, 

прави възможно човек да осъзнава както Божието всемогъщество, всеприсъствие, 

непостижимост, така и Божията благост и Неговия промисъл. Всичко това вълнува 

особено боготърсещия и богоотдаден праведник и той не може да не изкаже своето 

благоговение към Бога, което се изразява в прослава към Него. Именно това е сторил и 

авторът на Пс. 139.  

Сред учените има спорове по отношение на жанра на псалома. H. Gunkel3 го отнася 

към химните, G. Kittel приема, че текстът е комбинация от химн и поучение за Божието 

                                                 
1 Псалом 139 в Масоретския текст (МТ) съответства на Пс. 138 в Септуагинта. 
2 Св. Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. М., 1874, с. 52. 
3 Мнението на H. Gunkel е цитирано по Kraus, H. Psalmen 50-150. (Bibilischer Kommentar Altes Testament - 
BKAT XV/2). Neukirchen, 1989, S. 1093. 
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вездеприсъствие и всесилие,4 а А. Weiser приема, че псаломът е оригинална форма – смес 

между химн и молитва.5  

Псалом 139 може да се отнесе към песните за възхвала и благодарение на Бога. В 

него са налице черти от индивидуалните плачевни песни - напр. оплакване от враговете 

(ст.19 - 21), но като текст има прилика и с премъдростната литература (напр. желанието 

Бог да изпита и познае сърцето за да насочи псалмопевеца във вечния път – ст. 23-24). Без 

всяко съмнение псалом 139 е несравним по своята форма и жанр. В сегашния си вид текста 

може да се отнесе към псалмите, написани след Вавилонския плен (587-538) когато 

реакцията срещу идолопоклонството обхваща голямата част от народа.6 В псалома, макар 

и само споменати, са представени враговете на псалмопевеца като такива, които първо са 

врагове на Бога (ст. 20) и поради това са лични врагове (ст. 21). Ст. 24 говори за вървене по 

път на оскърбление (букв. по път на болка), т. е. за постоянно извършване на тежки 

грехове, а според Свещеното Писание най-богопротивният грях е идолопоклонството, 

което пророците окачествяват като блудство и прелюбодеяние спрямо Яхве (Йез. 16 гл.).7 

Трябва да се отбележи, че в Александрийския кодекс (А)8 след често срещания 

надпис eivj to. te,loj (на края)9 стоят добавени думите: Zacariou ei thn diasporan (на 

Захария в разсеянието) като по този начин, авторството се отнася до Захария. Като 

тематика и като изрази, псаломът има близост с книга Йов (най-вече с Йов 10:9-11), а 

езикът е обогатен с много арамейски думи (напр. y[ire – помисли (ст. 2); hL'mi - дума, слово 

(ст. 4), като има и употреба на hapax legomena (t'yrI+zE - лягането ми (ст. 3) qS;äa, - възляза (ст. 

8); ymiÛl.G" - неоформена маса, ембрион (ст. 16) и др.). Псаломът не може да се отнесе към 

някой конкретен автор или житейска ситуация.  

 

 

 

 

                                                 
4 Kittel, R. Die Psalmen. Leipzig, 1929, S. 419. 
5 Weiser, A. Psalmen (Altes Testalent Deutsch – ATD, 14/15). Göttingen, 1966, S.554 
6 Kraus, H. Psalmen (Bibilischer Kommentar zum Altes Testament - BKAT XV/2). Neukirchen, 1989, S.1095. 
7 Hossfeld, F. Psalmen 101-150. Freiburg im Breisgau, 2008. S. 728. 
8 Повече за Александрийския кодекс (А) Вж. Марковски, И. Въведение в Свещеното Писание на Стария 
Завет. Общо въведение. Ч. І. С., 1932, с. 201 и сл.  
9 Rehkopf, F. Septuaginta-Vokabular. Göttingen, 1989. 
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Пс. 139 

 

1. На началника на хора, на Давид, песен с музикален съпровод. Господи, Ти Си ме 

изследвал и Си ме познал. 2. Ти познаваш сядането ми и ставането ми; отдалеч познаваш 

мислите ми. 3. Ходенето ми и лягането ми Ти Си измерил и всичките ми пътища са Ти 

известни. 4. Защото още няма дума на езика ми, ето Господи, Ти я знаеш изцяло. 5. Пред 

мене и зад мене Ти ме окръжаваш и поставяш ръката Си върху мен. 6. Чудно е това 

познание за мен; възвишено е, не мога да го достигна.10 7. Къде да отида от Твоя Дух и от 

лицето Ти къде да избягам? 8. Ако възляза на небесата Ти Си там и ако легна в ада, ето Те 

Теб! 9. Ако взема крилете на зората и се поселя в краищата на морето 10. и там също 

Твоята ръка ще ме води и Твоята десница ще ме хване. 11. Ако река: наистина, тъмнината 

ще ме покрие и светлина около мен ще яви нощ. 12. Мракът също не е тъмен пред Теб и 

нощта свети като ден; тъмнината е като светлина. 13. Защото Ти Си създал бъбреците ми; 

Ти Си ме изтъкал в утробата на майка ми. 14. Ще Те славя защото дивно, чудно съм 

направен, чудни са Твоите дела и душата ми знае много добре това. 15. Не се укриха от 

Тебе костите ми когато бях създаден на тайно; създаден в дълбочините на Земята. 16. 

Твоите очи видяха зародиша ми и в Твоята книга беше записано всичко; моите дни бяха 

оформени докато го нямаше нито един от тях.17. И колко непонятни за мен са Твоите 

мисли, о, Боже! Колко много са числата им! 18. Ако ги изброя – те са повече от пясъка.; 

като се събудя все още съм с Тебе. 19. О, ако убиеш грешника, Боже! Нека тези, които 

проливат кръв да са далеч от мен! 20. Защото те говорят нечестиво за Теб; вдигнаха се 

суетно срещу Теб. 21. Да не мразя ли враждуващите срещу Тебе, Господи? Аз се гнуся от 

тези, които въстават срещу Теб. 22. Напълно мразя,  които Те мразят; имам ги за мои 

врагове. 23. Изследвай ме, Боже и познай сърцето ми, изпитай ме и познай мислите ми 24. 

и виж дали съм на път към болка и ме заведи в пътя на вечността!11 

 

 В надписа на псалом 139 (ст. 1а) се отбелязва, че той трябва да се изпълнява с 

музикален съпровод, без да бъде отбелязан какъв точно трябва да бъде той. Текстът 

                                                 
10 Думите, които са предадени в наклонен шрифт (Italic) не се съдържат непосредствено в текста, а са 
добавени при превода за яснота.  
11 Текстът на псалома, както и другите текстове на библейски еврейски език са преведени от МТ. Kittel, R. 
(Hrg.) Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1990.  
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започва с описание на Божието всезнание. Думите в ст. 1б: „Ти Си ме изследвал и Си ме 

познал” ([d"(Tew: ynIT;ªr>q;x]÷) не означават, че Бог познава човека едва след като го е изследвал 

– от следващите изречения става ясно Божието всезнание. В този стих не се има предвид и 

това, че Бог е познал човека в дадена житейска ситуация, а че Той знае цялата човешка 

дейност (изразена в синекдохите „сядането ми” и „ставането ми”) както и всички мисли 

(ст. 2). Разбира се, това се отнася и за цялата човешка личност (срв. Йов 13:9; Йер. 12:3).12 

От Господ не може да се укрие нищо и поради това, че Той е толкова близко до човека.13 

Ст. 3 резюмира мисълта, че човешката дейност е ясна и открита за Бога дори и в най-

малките й детайли като напр. помислите (ст.3).14 Но не само миналите действия и мисли 

познава Бог напълно – Той знае и бъдещите мисли, които още не са се оформили (ст. 4). 

Бог знае всички тях „изцяло” (HL'(ku). Тази дума поставя акцент на удивителното Божие 

предзнание.15   

В Септуагинта вместо думите „пред мен и зад мен”(ст. 5) налице е текстът ivdou, 

ku,rie su. e;gnwj pa,nta ta. e;scata kai. ta. avrcai/a (Ето, Господи, Ти позна всичко – последните 

и първите неща)16. По този начин има преобразуване не в пространствен, а във времеви 

план. Въпреки това разночетене, не се изменя общия смисъл – Бог познава напълно човека 

както в пространството (четенето по МТ) така и във времето (четенето според 

Септуагинта). Поставянето на ръка от страна на Бога не води човека до някакво тягостно 

познание и състояние в което последният да се чувства ангажиран и потискан от Божието 

всеприсъствие, както това смята А. Weiser.17 Бог обгръща човека и поставя ръката си върху 

него не за да го потиска, а за да общува с него и за да го ръководи. Свети Атанасий Велики 

в поставянето на ръката на Бога върху човека вижда водителство и промисъл, но и 

преподаването на даровете на Светия Дух.18  

                                                 
12 Hossfeld, F. Psalmen 101-150..., S. 721. 
13 Keßler, H. Die Psalmen. München, 1899. S. 282. 
14 Лопухин, А. Толковая Библия. Т. 1. Стокхолм, 1987, с. 393. 
15 Baetgen, F. Die Psalmen. - In: Nowack, P. (Hrg.) Handkommentar zum AltenTestament. B. 2. Göttingen, 1892, S. 
419. 
16 Преводът на библейските гръцки текстове е по Ralfs, A. (Hrg.) Septuaginta. Stuttgart, 1979. 
17 Weiser, A. Psalmen (ATD, 14/15)..., S.554.  
18 Свети Атанасий Велики. Толкования на Псалмы. www.wco.ru/biblio 
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Докато за Бога е явно всичко в човека, то човек не може да достигне и дори да се 

докосне до Божието познание, още по-малко да го схване (ст. 6).19 Затова и псалмопевецът 

възторжено извиква към Бога: „чудно е това познание за мен, възвишено е!”. В следващия 

стих (7) се задава риторичния въпрос къде може да се избяга от Божия Дух и Божието 

лице. Докато тълкуватели като R. Kittel,20 уеднаквяват изразите „Твоя Дух” и „лицето Ти” 

и приемат, че с тях се означава Божието присъствие, то в светоотеческата екзегеза има 

друго разбиране - „лице” на Бога е Бог Слово, а „дух” – Светият Дух.21 Така изяснен, 

псаломът загатва троичната тайна. Естествено, няма къде да се избяга от Бога защото Той е 

навсякъде. F. Hossfeld разбира буквално това желание за бягство. Според него то е 

подобно на желанието, което има св. прор. Йона – да избяга колкото се може по-далече от  

Бога в Таршиш (Йона 1:3, 10).22 Но в псалома не се говори за подобно желание, а се 

поставя само хипотеза – ако човек би поискал да избяга от Бога, то това е невъзможно. В 

подробности тази невъзможност е описана в ст. 8-9. В езическите представи небето и 

земята са обиталища на различни божества. Според тях следователно би  било възможно 

човек да избяга от обиталището на един бог и да потърси убежище във владенията на 

някое друго божество.23 Но според Свещеното Писание Яхве е вездесъщ – Той е на небето 

(Пс. 136:26; Ис. 61:1) и дори в ада (ст. 8), който е напълно открит пред Него (Йов 26:6). 

Лягането на псалмопевеца в ада и Божието присъствие там се изясняват от свети Атанасий 

Велики като пророчество за Христовото слизане в ада и извеждането от там на 

старозаветните праведници – тълкувание, основаващо се на написаното в 1 Пет. 3:18б-19.24 

Дори да би взел крилете на зората,25 т. е. ако псалмопевеца би могъл така бързо да 

отиде на изток, от където изгрява зората или пък се опита да се посели в „краищата на 

морето” (ст. 9), т. е. на Средиземно море, което спрямо Палестина се намира на запад, то 

Бог е и там. И там Божията десница ще го хване и води (ст. 10) – Бог ще го посети и ще 

промисли за него като го насочи по пътя към Самия Себе Си. Тъмата (%v,xo) също не би 

могла да  помогне в укриването от Бога (ст. 11), защото тъмнината пред Бога е така светла 

                                                 
19 св. Йоан Златоуст. – В: Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-успенская почаевская лавра, 1998, с. 
500. 
20 Kittel, R. Die Psalmen..., S. 420. 
21 Евтимий Зигабен. Тълкувание на Псалтира. Ч. 2. Света гора, 2004, с. 705. 
22 Hossfeld, F. Psalmen 101-150..., S. 722. 
23 Weiser, A. Psalmen (ATD, 14/15)..., S. 555. 
24 Свети Атанасий Велики. Толкования на Псалмы. www.wco.ru/biblio 
25 В Септуагинта стои допълнението ta.j pte,ruga,j mou (моите криле). 
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и явна както е денят (ст. 12). Причина за това не е само фактът, че Бог е всезнаещ. Денят и 

нощта са еднакво явни за Господ защото Той е Творец и на двете (Бит. 1:1-5).26  

Божието творчество е велико не само по отношение на небесните тела или живите 

твари, то е несравнимо по отношение на даването на живот на всяко едно човешко 

същество.27 В ст. 13а като сътворени28 от Бога се споменават бъбреците (tAyOl'K.) на човека. 

Като органи, разположени във вътрешността на тялото, бъбреците заедно със сърцето в 

израза ble_w" tAyl'K. (сърце и бъбреци) означават вътрешния, скрития човек (Йер. 11:20). 

Бъбреците се разбират и като органи, свързани с най-съкровените усещания и чувства.29 

Под „бъбреци” в текста освен вътрешността на човека трябва да се разбира целия човек, 

който дължи своето битие на Бога.30 Ако даването на нов живот от Бога в утробата на жена 

може да се сравни антропоморфно с нещо, то това е изкусната и красива тъкан, която 

излиза под пръстите на тъкача (13б). Текста на Септуагинта във втората част на 13 ст. е 

avntela,bou mou evk gastro.j mhtro,j mou (помогнал си ми от утробата на майка ми) което 

свидетелства за Божията грижа и помощ още преди човек да се е родил. Бог не само 

познава вътрешността на човека. Той се явява на човека в неговата вътрешност и общува с 

него като по такъв начин прави човекът причастен на Себе Си (срв. Йзх.. 34:9).  

Несравнимото с нищо друго, дивното устроение на човека става причина 

псалмопевецът да благоговее в трепет пред това чудо, сторено от всемогъщия Бог.31 

Единствените слова, които той би могъл да изрече са само славословие (ст. 14).  

За Бога е ясен състава на човека, изразен със синекдохата „кости” (ymiªc.[' - моите 

кости) защото Господ е неговия Творец и Устроител (15 а). Създаването на човека е 

тайнствено – то става вътре, в утробата на майката. Във втората част на ст. 15 се говори да 

създаване в дълбочините на Земята (15 б). Глаголът ~qr (респ. формата yTim.Q;ªrU÷), който се 

                                                 
26 Hossfeld, F. Psalmen 101-150..., S. 723. 
27 В отдел Synhedrin 65b на Вавилонския Талмуд се среща мисълта за сътворяване на човек от друг човек. 
Goldschmidt, L. (Hrg.) Der Babylonische Talmud. B. VII. Berlin, 1925, S. 278. 
28 Глаголът hn"q' (респ. текстовата форма t'ynIåq') в староеврейски език означава „придобивам чрез покупка”. Вж. 

Gesenius, W. bearbeitet von Buhl, F. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 17 
Auflage. Berlin, 1962. Едва след Вавилонския плен (587-538) той придобива значение „създавам”.  Hossfeld, F. 
Psalmen 101-150..., S. 723. 
29 Schrör, S. Die Körpersymbolik der Bibel. Darmstadt, 1998, S. 77. 
30 св. Йоан Златоуст. – В: Псалтирь..., с. 501. 
31 Keßler, H. Die Psalmen..., S. 283. 
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използва тук за са предаде създаването, е технически термин с който се означава работата 

на тези, които са правили тъкани с различен цвят, предназначени за скинията (Изх. 26:20; 

31:14 и др.). Така даването на живот и оформянето на човека в утробата на майката се 

свързва с изкусната работа по скинията. Може да се допусне, че тук, използването на този 

глагол цели и още нещо – да напомни на слушателя (респ. читателя), че всеки човек трябва 

да стане да бъде скиния (респ. храм) на живия Бог (1 Кор. 3:16-17; 1 Сол. 6:19; 2 Сол. 6:16). 

 Представата за създаването в дълбочините на Земята дава повод на някои 

изследователи да приемат, че авторът на псалома е заимствал тази представа от мит за 

сътворяване в майката Земя, като точното съдържание на мита не стигнало до нас.32 Едва 

ли би могло да се твърди, че псалмопевецът, който така яростно въстава срещу Божиите 

врагове (ст. 20 - 22), може да приеме в своето творение езически представи. Явно тук в 

поетична форма и с цел възхвала на Яхве, се отразява написаното в Бит. 2:7 - извайването 

на човека от Бога при създаването му като твар.  

Поради Своето всезнание и творчество Бог вижда зародиша на всеки човек. Той 

знае и продължителността на живота на всекиго (ст. 16). В Божия книга са записани дните 

на човека, още преди те да са оформени.33 Съвременни учени приемат,34 че Божията книга, 

за която се говори в псалома, е идея, заимствана от месопотамските таблици на съдбата.35  

Текстът на псалома не дава никакво основание да се мисли, че Божията книга е книга на 

съдбата – т. е. че Бог е предопределил съдбата на всеки човек. Идеята, отразена в ст. 16 е 

че при зачатието на човек в утробата, неговите дни вече са оформени, т. е. това са дните, 

които човек ще живее – те са записани в Божията книга.36 Така става ясно, че Божиите очи 

виждат не само човешкия ембрион, а продължителността на живота на всеки човек. 

Подобни идеи за записването на всичко в книга имат своето отражение и в текстове 

на Корана. В сура Хадж (22:70) се задава въпроса: „Нима не знаеш, че Аллах знае всичко 

на небето и на земята? Всичко това е в Книга. За Аллах то е лесно”.37 В сура Добитъкът 

                                                 
32 Hossfeld, F. Psalmen 101-150..., S. 724. 
33 В Септуагинта в ст. 16 липсва думата „моите” по отношение на дните на живота.  
34 Hossfeld, F. Psalmen 101-150..., S. 725. 
35 В целия Древен изток съществува представата за различни „небесни книги”: 1. Книга на съдбата, 2. Книга 
на делата на човека, 3. Книга на живота. Представата за книгата на съдбата е налице в Месопотамия. Книгата 
на съдбата представлявала всъщност таблиците на които е записана предопределената съдба на всеки човек. 
Повече за тези книги Вж. Hossfeld, F. rps. – In: Botterweck, G. (Hrg.)Theologisches Wörterbuch zum Alten 
Testament.  B. V. Stuttgart, 1986, S. 942. 
36 Baetgen, F. Die Psalmen (HAT). B. 2.., S. 421 
37 Теофанов, Цв. (прев.) Превод на свещения Коран. С., 2006 г. 
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(6:59) се прославя Бога за Неговото всезнание: „У Него са ключовете на неведомото. Не ги 

знае никой друг освен Него. Той знае какво е на сушата и в морето; не пада и лист дори, 

без Той да знае; и няма зрънце в тъмнините на земята, и нито мокро, нито сухо, без да е 

записано в ясна книга”.  

Докато за Бога всичко е открито и ясно поради Неговото предведение, всезнание и 

всемогъщество, то за човека не е възможно да проникне в Божиите мисли – те са 

непонятни за него (ст. 17а). Не само вникването в Божиите мисли е невъзможно, също така 

е невъзможно те да бъдат преброени защото са повече от пясъка (ст. 17б -18а). 

Възклицанието „ако ги изброя – те са повече от пясъка”(ст. 18) е израз на възторг и 

преклонение пред Бога. То напомня обещанието което Бог дава на патриарх Авраам за 

това, че неговото потомство ще бъде многобройно като земния пясък (Бит. 22:17). 

Несравнимо по-многобройни от пясъка по земното лице са Божите мисли като 

същевременно те са непостижимо възвишени. Бог желае винаги да общува с човека и това 

винаги е възможно. Постоянното богообщение (както според Свещеното Писание, така и 

според опитът най-вече на аскетите) е възможно и естествено състояние – когато си 

почива и когато е буден псалмопевецът, винаги е с Бога и Бог с него (ст. 18 б). 

В традицията на Септуагинта ст. 17 се различава съществено от МТ: evmoi. de. li,an 

evtimh,qhsan oì fi,loi sou ò qeo,j li,an evkrataiw,qhsan aì avrcai. auvtw/n (за мен пък са много 

ценни Твоите приятели, о, Боже, твърде силни са станали началата им). Може да се 

предположи, че това е сторено с оглед споменаването на враговете в ст. 19-20. Така 

Септуагинта подготвя читателя на псалома за явяването на враговете на Бога и 

псалмопевеца докато в МТ враговете биват споменати без всякаква подготовка.  

Ст. 19 представлява молба Бог да убие грешника като основание за това лаконично 

се споменава едно от престъпленията на грешниците – проливането на невинна кръв. От 

оплакването на псалмопевеца спрямо враговете, че те враждуват и въстават срещу Яхве, 

може да се заключи че те са идолопоклонници (ст. 20).38 Но в числото на техните грехове 

освен убиването на невинния и праведния и идолослужението, влизат и потъпкването на 

правата на вдовиците, бедните и сирачетата, извършването на социални неправди, 

                                                 
38 В Септуагинта ст. 20 се различава от МТ: o[ti evrei/j eivj dialogismo,n lh,myontai eivj mataio,thta ta.j po,leij sou 
(защото ще каже в посисъла си; ще получат с насилие градовете Ти). Смисълът в общи линии е еднакъв в МТ 
и Септуагинта – враговете замислят зло в помислите си и въстават както срещу Бога, така и срещу 
праведните и верните на Бога.  
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неправдата в съда и пр. В текста се имат предвид всички грехове, които враговете на Яхве 

извършват.39 Следващите стихове (21-22) изясняват защо псалмопевецът мрази тези 

врагове – те са Божи, а не лични врагове затова и той ги мрази напълно и ги приема като 

свои собствени противници (ст. 22). Споменаването на враговете на Яхве, които поради 

това са и на псалмопевеца, може донякъде да се обясни с учудването, което изпитва автора 

на псалома – как може да има хора, които като съзнават Божието всеприсъствие, 

всезнание, чудно творчество и величие, желаят не да Го прославят като са Му верни, а 

постоянно и всячески се противят на волята Му. Това за автора на псалома остава 

непонятна загадка. 

В тази връзка трябва да се разбира и молбата на автора на псалома към Бога – Той е 

умоляван да изследва и познае сърцето (ст. 23). Според Свещеното Писание сърцето е 

органът, който изпитва желания и чувства.40 То свързва чувствата, които изпитва, с 

мислите и плановете, които прави.41 Волята също има за седалище сърцето, което 

пожелава, мисли, решава и привежда решеното в изпълнение.42 То означава и цялата 

човешка личност в пълнота. Поради това сърцето бива обект на изследване и изпитване от 

страна на Бога. В Йер. 17:10 се казва: „Аз, Господ, съм изследващ (всяко) сърце (bleÞ 

rqEïxo), изпитвам бъбреци (tAy=l'K. !xEåBo) за въздавам на всеки според пътя му; според плода 

на делата му”. Бог изследва сърца и изпитва бъбреци43 (срв. Пс. 139:1-3), понеже тези два 

органа са седалища на човешкото размишление, на решенията, а с това и на съвестта.44 

Желанието, което псалмопевецът има към Бога Той да изпита сърцето и помислите е 

продиктувано от страха да не се озове на път към болка (bc,[oï-%r<D<(), т. е. на погрешен път, 

на оскърбителен за Бога път – пътя на Божиите врагове.45  

Псалом 139 няма за цел само да представи и прослави Божието величие и 

непостижимост сами по себе си. Божието всезнание и всеприсъствие е поставено в 

отношенията на Бога с човека. Бог, Който знае всичко, желае да изследва човека, да го 

                                                 
39 Hossfeld, F. Psalmen 101-150..., С.727. 
40 Caspari, W. Die Samuelbücher. Leipzig, 1926, S. 331. 
41 Horst, F. Hiob. Neukirchen – Vluyn, 1992, S. 261. 
42 Dillmann, A. Handbuch der alttestamentlichen Theologie. Leipzig, 1895, S. 378. 
43 Бъбреците биват изпитани и като седалище на тайните на човека. Kraus, H. Theologie der Psalmen. 
Neukirchen-Vluyn, 1989, S. 182. 
44 Fischer, G. Jeremia 1-25. Freiburg im Breisgau, 2005, S. 555. 
45 Keßler, H. Die Psalmen. München, 1899, S.422. 
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познава и общува с него като снизхожда в неговата вътрешност и сърце. Господ 

общувайки с човека, го води и направлява по пътя на дейното спазване на Божиите 

заповеди – път, който води към вечен живот (Вт. 5:33) и неизказано общение с Бога – лице 

с лице (Вт. 5:4; 1 Кор. 13:12).  Човек осъществява себе си като в общението с Бога, а чрез 

това общение той общува с ближните и с цялата твар. Обожението (според 

светоотеческото виждане) е възможно поради това, че човекът е сътворен от по образа на 

Бог Слово – Иисус Христос както и поради това, че Второто Лице на Света Троица – Бог 

Слово като упразни Себе Си (Фил. 2:7), доброволно пожела да се въплъти (Гал. 4:4).46 Той 

изкупи, очисти, съвъзкреси и прослави човешкото естество и така направи възможно тези, 

които са в Него, да са Му причастни.  

 

 

                                                 
46 Атанасий Йевтич. Духовният живот видян от православната антропология. В.Т., 2007, с. 10 – 11 и сл.  


