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 Свещеното Писание на Новия Завет свидетелства за това, че още в зората на 

апостолската проповед към Църквата ежедневно се присъединяват вярващи както от 

юдеите, така и от езичниците (Деян. 2:47). В древната Църква съществуват много раз- 

лични дарове на Светия Дух,1 които имат за цел да я укрепват и да спомагат нейната 

евангелска проповед. Един от тези дарове е дарът на говоренето на езици. Получава- 

нето на даровете на Светия Дух е свързано с денят Петдесетница (Деян 2:1-13) когато 

апостолите и останалите вярващи са събрани заедно на молитва, за което събитие по- 

вествува разказът в Деян. 2:1-13.2 

 

Деяния, 2:1-123 

1. Когато се изпълни денят на Петдесетница, всички се бяха събрали заедно на едно 
място. 2. И внезапно стана шум от небето, като връхлетяла силна буря, и изпълни 
цялата къща, където седяха. 3. И явиха им се езици, като от огън, които се разделяха и 
застана по един на всекиго от тях. 4. И всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха 
да говорят на други езици, според както Духът им даваше да говорят. 5. Имаше пък 
юдеи които живееха в Йерусалим, мъже благочестиви от всеки народ под небето. 6. Ка-
то настана пък този звук, множеството се събра и се смути защото всеки чуваше, като 
говореха на собствения му език. 7. Пък изпаднаха в изстъпление и се чудеха казвайки: 
Ето, всички тези, които говорят не са ли галилейци? 8. И как ние слушаме, всеки собст- 
вения му език в който е роден. 9. Партяни и мидяни и еламити и обитаващите Месопо- 
тамия, Юдея и Кападокия, Понт и Асия, 10. Фригия и Памфилия, Египет и частите на 
Ливия до Кириния  и пришълците от Рим 11. юдеи и прозелити, критяни и араби, слу- 
шаме как те говорят на наши езици за великите дела на Бога. 12. Пък бяха в изстъпление 
всички и недоумяваха, като казваха един на друг: какво пък значи това? 13. Други пък 
като се присмиваха, казваха, че са пияни със сладко вино.    

  

 Този разказ (ст. 1) започва с думите „когато се изпълни денят на Петдесетница” 

(sumplhroomai thn hmeran th" penthkosth"sumplhroomai thn hmeran th" penthkosth"sumplhroomai thn hmeran th" penthkosth"sumplhroomai thn hmeran th" penthkosth"). Те означават настъпването на самия 

                                                 
1 Харизматични служения в древната Църква са и учителството, пророчеството, чудотворството, 

говоренето и тълкуването на езици и др. (срв. Деян. 13:1, 1 Кор. 12:29-31, Еф. 4:11) 
2 Този разказ е типичен за стила на Лука - след чудото на Петдесетница е поместена проповедта 

на ап. Петър (Деян. 14-36) и присъединяването на множество новоповярвали към Църквата (Деян. 2:37-
47).  Вж. Schneider, G. Die Apostelgeschichte, T 1, Freiburg 1980, S. 239. E. Lohse счита, че Лука е съставил 
този разказ на базата на устно предание за чудното събитие. Мнението е по Schneider, G. Die Apostel- 
geschichte..., S. 243. 

3 Новозаветните текстове са преведени по Nestle, A. (Hrg.) Das Neue Testament Griechisch und 
Deutsch, Stuttgart 1986. 
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ден, а не визират изпълнението на обещанието, което Христос дава на Своите последо- 

ватели преди Възнесението Си – че не след много дни те ще бъдат кръстени със Светия 

Дух (Деян. 1:5), което се изпълва в чудото на Петдесетница, описано в следващите сти- 

хове. С думите (hsan pante" omouhsan pante" omouhsan pante" omouhsan pante" omou) се имат предвид не само дванайсетте апостоли, но  

и цялата общност от вярващи - около 120 души (Деян. 1:16), които са се събрали в една 

къща (което е видно от следващия ст. 2). Молитвеното събрание е по повод старозавет- 

ния празник Петдесетница.  Петдесетница (twubc gh)4 е празник на който се празнуват 

първите плодове (\yrwkb), а през втори век сл. Хр. равините го свързват със Синайското 

законодателство. Така той става и празник на даването на Закона (hrwt)5. В Кумран, 

според Храмовия свитък (19:11), ден Петдесетница освен като празник на първоберките 

е празник и на първото вино6.  

 В стих 2 започва описанието на дивното чудо. Тук се повествува за шум (hco"hco"hco"hco"), 

идващ от небето, който е сравнен със шума от силна буря. Това необичайно явление на- 

помня теофанията на Синай, когато Бог слиза в огън (cab), от планината се издига дим 

и тя цялата се тресе, като при това тръбният глас (rpwch lwq) става все по-силен (Изх. 

19:18-19). За разлика от синайската теофания, където никой не бива да се докосва до 

планината (Изх. 19:12-13), в йерусалимския дом Дух Свети слиза във вид на огнени 

езици върху всички присъстващи (ст. 3). Сравнението на езиците с думите „като от 

огън” (wseiwseiwseiwsei    puro"puro"puro"puro") подчертава необичайността на езиците и техния тайнствен характер. 

Тези езици се разделят (diamerizomenadiamerizomenadiamerizomenadiamerizomena) на всеки един от присъстващите. Изразът 

„седна” (ekaqisenekaqisenekaqisenekaqisen) по отношение на всеки език означава, че дарът не е даден само за оп- 

ределения момент, а че този дар пребъдва на човека,  на когото е даруван7.  

 За разлика от Стария Завет, където харизматици са само избраните от Бога – 

пророци, свещеници и царе, тук всички присъстващи се изпълват със Светия Дух (ст. 4) 

и започват да говорят  на други езици (kaikaikaikai hrxato lalein eterai" glwssai"hrxato lalein eterai" glwssai"hrxato lalein eterai" glwssai"hrxato lalein eterai" glwssai"). 

 В книгата на пр. Йоил се известява есхатологично, утешително слово за излива- 

нето на Божия Дух, Който ще слезне не само върху всички свободни хора, но и върху 

слугите и слугините. Изливането върху последните подчертава чудото, понеже чрез то- 

                                                 
4 Букв. празникът на седмиците. Gesenius, W. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch, Berlin 

1962. 
5 Вж. Шиваров, Н. Библейска археология, С. 1992 г., с. 507. 
6 Steudel, A. (Hrg.) Die Texte aus Qumran II, Darmstadt 2001, S. 39. 
7 Бл. Теофилакт Охридски. Тълкувание на Деяния апостолски и на Съборните послания, Св. Го- 

ра 2003 г., с. 45. 
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ва чудо се премахват всички разделения между хората8. В речта си на Петдесетница 

(Деян. 2:14-36) св. ап. Петър свързва станалото чудо (Деян. 2:16) с изпълнението на то- 

ва пророчество9 на Йоил (3:1-4)10. 

 Глаголът αποφθeeeeγγomaiomaiomaiomai, използван за описание на необикновеното говорене, 

означава най-вече вдъхновено, тържествено говорене11. Дарът на говоренето на други 

езици е даруван преди другите дарове на апостолите и останалите вярващи с една цел – 

проповядването на Христовото Евангелие на всички народи (както това е видно от 

следващите стихове)12. Но от друга страна, Светият Дух, озарявайки и укрепявайки сър- 

цата, прави всички непоколебими и вдъхновени проповедници, чието слово е властно и 

действено и които тълкуват в дълбочина Писанията. 

 В стих пети, посредством въвеждането на нови лица (стичането на тълпа до мяс- 

тото, където се извършва чудото), започва втората част от разказа (ст. 5-13). Събралото 

се в Йерусалим13 множество хора са юдеи, живеещи в страните на другите народи (това 

са юдеите от т. нар. диаспора), което е видно от характеризирането им като „благочес- 

тиви мъже” (andre" eulabei"andre" eulabei"andre" eulabei"andre" eulabei"). Част от юдеите още от 6 в. пр. Хр. живеят извън Палес- 

тина и в първи век сл. Хр. населяват много провинции на Римската империя както и са- 

мия град Рим14. Между юдеите от диаспората, дошли в Йерусалим за празника, е имало, 

разбира се, и прозелити, за които обаче в текста не се споменава. Стичането на 

множество към мястото на  чудното събитие е причинено от говоренето (ст. 6) на други 

езици  (dialektoidialektoidialektoidialektoi). Така че става дума не за това, че слушателите са чували словата на 

свой собствен език, а за реалното говорене на други езици. В следващите два стиха (7-

8) се описва учудването на разноликото множество как може галилейци1 да говорят на 

техните собствени езици, в които са родени (ekasto" th idia dialektw hmwn en h ekasto" th idia dialektw hmwn en h ekasto" th idia dialektw hmwn en h ekasto" th idia dialektw hmwn en h  

egennhqhmenegennhqhmenegennhqhmenegennhqhmen).  

                                                 
8 Deissler, A. Die zwölf Propheten, Würzburg 1992, S. 79. 
9 „И ще бъде след това, ще излея духът Си върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще про- 

рокуват, старците ви ще сънуват съновидения, младежите ви ще виждат видения. А също на слугите и на 
слугините в ония дни ще излея Духа Си. И ще дам чудеса в небесата и на земята, кръв и огън и стълбове 
от дим. Слънцето ще се обърне на тъмнина, а луната в кръв преди идването на великия и страшен ден на 
Господ”. Преводът е направен от Масоретския текст (МТ) на Biblia Hebraica, Kittel, R. (Hrg.) Stuttgart 
1990. 

10 В Septuaginta, Vulgata и в Славянската Библия тези стихове са част от втора глава (2:28-31). 
11 Старогръцко български речник, С. 1943 г. 
12 Бл. Теофилакт Охридски. Тълкувание на Деяния..., с. 46.  
13 В Ст. 5 в кодекси א*  и А стои hsan de ei" Ierousalhmde ei" Ierousalhmde ei" Ierousalhmde ei" Ierousalhm, докато в אс стои en Ierousalhmen Ierousalhmen Ierousalhmen Ierousalhm. 

Употребата на enenenen съответства на класическия език.  
14 Вълчанов, Сл. Прологът към премъдрост на Иисус син Сирахов и значението му за историята 

на старозаветния канон в: ГДА 1972-1973, с. 2. 
1  Според G. Schneider събралите се поради чудното събитие предполагат, че говорещите са га- 

лилейци, понеже повечето от Христовите апостоли са били от Галилея.  Die Apostelgeschichte..., S. 244. 
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 Ст. 9-11 представляват своеобразна листа на народите. В началото на нея стоят 

имената на три народа – партяни, мидяни и еламити, към които са добавени и жителите 

на Месопотамия,2 Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, Фригия и Памфилия, Египет и 

областите Ливия и Кириния. След страните са изброени някои народи - напр. Римляни- 

те, които като чужденци живеели в Йерусалим  (oioioioi    epidhmounte"epidhmounte"epidhmounte"epidhmounte" от     epidhmeinepidhmeinepidhmeinepidhmein - живея 

като пришълец). Докато названията юдеи и прозелити се отнасят до религиозната при- 

надлежност, то критяните и арабите, които са споменати в края на списъка, са предста- 

вители на жителите на континента и на островите, респ. на източните и западните наро- 

ди. Така всички, благодарение на харизматичния дар на езиците, чуват на свой собствен 

език Евангелското слово, възвестяващо им за „великите Божии дела” (2:10), и мнозина 

се присъединяват към Църквата.  

 Свети Ириней Лионски († 202 сл. Хр.) пише, че и по негово време има хора, 

които „чрез Духа говорят на всички възможни езици”, което свидетелства за това, че 

този дар не се прекратява в Църквата3. 

 В книга Деяния на апостолите се повествува и за случая, при който ап. Петър 

проповядва в дома на стотника Корнилий. Тогава дарът на езици се излива върху 

езичника Корнилий и неговите домашни. Апостолът и неговите спътници се учудват, 

„защото ги чуваха да говорят на езици” (hkouon gar autwn lalountwnhkouon gar autwn lalountwnhkouon gar autwn lalountwnhkouon gar autwn lalountwn glwssai" glwssai" glwssai" glwssai") и да 

величаят Бога (Деян. 10: 44-46). От думата „езици” (ai gllwssaiai gllwssaiai gllwssaiai gllwssai), употребена в стиха 

не става ясно, какви са били тези езици. Но в следващия стих (ст. 47) ап. Петър изясня- 

ва какви са те с риторичния въпрос, дали може някой да забрани да се кръстят „онези, 

които приеха Светия Дух, както и ние”. Очевидно е, че чудото, станало в дома на Кор- 

нилий, е същото, каквото и на Петдесетница. 

 В първото си Послание до коринтяни св. ап. Павел, след като изяснява, че Свети- 

ят Дух дава различни дарби (12:30) на всеки член на Църквата (12:7), изброява тези бла- 

годатни дарове. Един от тях е дарът на говорене на езици (12:10). Говоренето на езици 

при коринтските християни в 1 Кор. 13:1 е метафорично и антропоморфно описано от 

апостола като говорене на „ангелски езици” (twntwntwntwn    aggelwnaggelwnaggelwnaggelwn).  

 В следващата глава (14 гл.) апостолът изяснява на коринтските християни дара и 

целта на глосолалията (14: 1-28) и ги наставлява. Ще се спра на този текст.  

 

                                                 
2 Това териториално деление съществува още по времето на династията на Селевкидите (312-125 

г. пр. Хр.).  
3 Irenäus von Lyon. Gegen die Häresien V, B. 8, Freiburg im Breisgau 2001, S. 57. 
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1 Коринтяни, 14:1-28 

1. Преследвайте любовта, но ревнувайте и за духовните дарове, а повече да пророчест- 
вате. 2. Защото който говори езици, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не 
узнава, а духом говори тайни. 3. Който пък пророчества, говори за човеци – съграждане, 
утешаване, увещание. 4. Който говори езици, себе си изгражда, който пророчества – 
съгражда Църквата. 5. Желая всички да говорите езици, а повече да пророчествате. Пък 
който пророкува е по-голям от този, който говори езици освен ако не тълкува за да се 
получи изграждане на Църквата. 6. Сега пък братя, ако дойда като говоря езици, това 
какво ще ви ползва, ако не ви кажа или в откровение или в знание или в пророчество 
или в поучение? 7. Все пак бездушните предмети издават глас като флейта или арфа ако 
не дават различни звукове как ще се познае това, което е свирено на флейтата или на ар- 
фата? 8. И ако тромпета издаваше неясен глас, кой ще се приготви за битка? 9. Така и 
вие чрез езика си ако не давате разбираемо слово, как ще се познае говореното? Защото 
ще говорите на вятъра. 10. Срещат се толкова родове гласове има ги в света и никой не е 
безгласен. 11. ако пък не зная силата на гласа за говорещия ще бъда чужденец и говоре- 
щия ще бъде за мен чужденец. 12. Така и вие понеже сте ревнители за духовни дарби за 
съграждане на Църквата, ревнувайте за да имате в изобилие. 13. Затова който говори 
език да се моли за да тълкува! 14. Защото ако се моля на език, духът ми се моли, но 
умът ми е безплоден. 15. И какво? Ще се моля с дух, ще се моля и с ум, ще пея с дух и 
ще пея с ум. 16. Защото ако благословиш в духа, изпълняващият положението на неве- 
жата как ще каже „амин!” на твоето благодарение? Защото той не знае какво говориш. 
17. Ти добре благодариш, но другият не се изгражда. 18. Благодаря на Бога, че повече от 
всички ви говоря езици! 19. Но в църква желая да кажа пет думи с ума си, за да поуча и 
другите, отколкото десет хиляди думи на език. 20. Братя, не ставайте деца по ум! Но за 
лошото бъдете деца, но по разум станете съвършени. 21. В Закона е написано, че чрез 
другоезични и на други езици ще говоря на този народ, но и така също няма да Ме пос- 
лушат, казва Господ. 22. Така, езиците са знак не за вярващите, а за невярващите, а пък 
пророчеството е за невярващите, а не за вярващите. 23. Ако пък се събере заедно цялата 
Църква и всички говорят на езици и влезнат невежи или пък невярващи няма ли да ка- 
жат, че сте луди? 24. Но ако всички пророкуват пък влезне някой невярващ или невежа, 
той е изобличаван от всички, изследван е от всички. 25. Тайните на сърцето му стават 
явни и той ще се хвърли ничком с лицето си, ще се поклони на Бога и ще извести, че на- 
истина Бог е във вас. 26. Какво е това братя? Когато се събирате всеки един има псалом, 
има поучение, има откровение, има езици, има тълкувание: Всичко да става за съг- 
раждане!  27. Ако някой говори на език, то по двама или най-много по трима и по ред и 
един да тълкува. 28. Ако пък няма тълкувател, да мълчи в Църква, да говори на себе си 
и на Бога. 

  

Стих 1 на 14 глава е свързан с предходната тема за любовта (1 Кор. 13 гл.). Лю- 

бовта е най-висшият от всички дарове, никога не отпада (1 Кор. 13:8) и е основа на 

другите дарове. Апостолът призовава коринтяни така силно да се стремят към нея (ст. 

1), сякаш те трябва да я преследват (diwketediwketediwketediwkete - преследвайте!). Важен дар за изгражда- 

нето на общността е и пророчеството, чието значение е изяснено в следващите стихове.  

 Древните отци на Църквата под „език” (респ. „езици”) в ст. 2 разбират говорими- 

те езици на различните тогавашни народи4. Според отците имащият дара на езици 

                                                 
4 Древното светоотеческо мнение се изразява и от по-късни тълкуватели като блажени Теофи- 

лакт. Вж. Блажени Теофилакт. Тълкувание на посланията на св. ап. Павел, Св. Гора 2003 г., с. 23. 
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говори на Бога тайни (ta musthriata musthriata musthriata musthria), понеже в Църквата в Коринт не винаги е имало 

чужденци, които да разбират съответния език, който се говори.  

 Съвременни протестантски тълкуватели приемат, че в ст. 2 става дума за друг 

вид глосолалия при която човек изпада в екстаз (за което свидетелства думата 

ta musthrta musthrta musthrta musthriaiaiaia) и издава с езика си различни думи или звуци5. Никой не може да разбере 

тази гъгнеща реч, защото човек духом говори тайни, които засягат есхатологични спа- 

сителни Божии действия 6.  

 Интересно в това отношение е мнението на А. Лопухин, което се отличава от 

светоотеческото. Той привежда следните мнения по въпроса за това, какви са езиците, 

говорени от коринтските християни: 

1. Необикновени изрази, които ползва в своята реч вдъхновеният от Св. Дух чо-

век.  

2. Различни диалекти на гръцкия (koinhkoinhkoinhkoinh) език. 

3. Godet приема, че коринтската глосолалия е нещо средно между говорене на 

матерния език и пеене. 

 А. Лопухин, изреждайки горепосочените предположения относно характера на 

езиците, се присъединява към мненията на протестантските тълкуватели, като приема, 

че глосолалията в Коринт е говорене на неразбираеми думи и словосъчетания7. 

 Пророческият дар се отличава от дара на езиците по това, че говореното се раз- 

бира от всички хора (ст. 3) и служи за съграждане (oikodomhoikodomhoikodomhoikodomh), утешаване (paraparaparaparaklhsi"klhsi"klhsi"klhsi") и 

увещание (paramuqiaparamuqiaparamuqiaparamuqia). Думата oikodomhoikodomhoikodomhoikodomh (здание, постройка) идва от гл. oikodomewoikodomewoikodomewoikodomew: съг- 

раждам, изграждам здание. Свети ап. Павел я използва в своите послания, за да опише 

процеса на изграждането на църковната общност8. Утешението и увещаването са свър- 

зани както с привличането на нови членове на Христовото тяло, така и с утвърждаване- 

то на вярващите в Христос. 

 За разлика от пророкуващия, говорещият езици изгражда себе си  (ст. 4), тъй ка- 

то, ако няма някой, който да разбира или тълкува езика, говорещият не бива разбран, а 

само той разбира езика, който говори9. Пророкуващият (ст. 5) стои по-горе от гово- 

рещия езици (освен ако говорещият има дарбата и да ги тълкува) понеже той подпомага 
                                                 

5 Напр. Wolf, Ch. Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Liepzig 1996, S. 328. 
6 В апокрифа Завета на Йов (1 век сл. Хр.) се говори за първата от три дъщери: „И тя получи 

друго сърце така че вече не мислеше за земни неща. Тя говореше вдъхновено на ангелски език и възнесе 
една песен към Бога,  подобна на песента на ангел.” (48:2). Цит. по Lang, Fr. Die Briefe an die Korinther, 
Göttingen 1994, S. 192. 

7 Лопухин, А. Толковая Библия. СПб. 1911-1913, т. 3, с. 92-93. 
8 Cönen, L. (Hrg.) Theologisches Begriefslexikon zum Neuen Testament. B. 1. Wuppertal 1997, S. 872.  
9 Еп. Теофан. Толкование перваго послания св. ап. Павла к Коринтянам. М. 1882, с. 447. 
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съграждането на Църквата, т.е. ясното пророчество известява бъдните Божии спасител- 

ни действия.  

 В следващия стих (ст. 6) апостолът изяснява ясното говорене на евангелското 

благовестие,  като по-важно и като принасящо по-голяма полза от говоренето на  езици. 

Дарбата на говорене на езици несъмнено е полезна, но ако има кой да тълкува езици- 

те10. Тъй като езиците са неразбираеми, ако няма тълкувател или (според светооте- 

ческото мнение) чужденец, разбиращ езика, то те се нуждаят от изяснение чрез 

откровение или тълкуване. Като алтернатива на говоренето на езици, апостолът посоч- 

ва откровението, евангелското поучение и знание и пророчеството11.  Използвайки 

сравненията с музикалните инструменти флейта и арфа (ст. 7), апостолът илюстрира 

нагледно необходимостта от говоренето на ясни, отчетливи слова. Мисълта продължава 

в стих 8, където за сравнение се използва необходимостта бойният тромпет (h salpigxh salpigxh salpigxh salpigx) 

да издава ясни и отчетливи сигнали, от което зависи готовността на войниците за битка. 

Още по-важно от ясния звук на тромпета са думите, които ако са неясни, не принасят 

никаква полза, а са казани „на вятър”(ст. 9). Всеки звук, всяко слово на всеки език има 

смисъл (ст. 10) и ако човек не познава дадените думи и тяхното значение, то е невъз- 

можно общението между него и някой чужденец (ст. 11). С думата barbaro"barbaro"barbaro"barbaro" (букв. Вар- 

варин – срв. бълг. „бърборя”) гърците наричат тези, които издават неразбираеми и 

непонятни слова и така  barbaro"barbaro"barbaro"barbaro" за гръкоезичния свят означава човек, който не говори 

гръцки език.   

 Коринтяни трябва да бъдат ревнители (oi zhlwtaioi zhlwtaioi zhlwtaioi zhlwtai) за духовни дарби (ст.                  

12), за да ги получат в изобилие с цел съграждане на Църквата (pro" thn pro" thn pro" thn pro" thn  oikodomhn oikodomhn oikodomhn oikodomhn  

th" ekklhsia"th" ekklhsia"th" ekklhsia"th" ekklhsia"). Целта на дара на езиците следователно не е лично себеизтъкване и 

възвеличаване, а именно съграждането на всеки като жив камък в  Христовото тяло (1 

Петр. 2:5). Тъй като харизмата на говоренето на езици е дарувана за съграждане на 

Църквата, то всеки, който има този дар, трябва да се моли за дар да тълкува та да бъде 

полезен на общността (ст. 13). Смисълът на стихове 14-15 се разбира различно от тъл- 

кувателите. Според св. Йоан Златоуст тези, които говорят на персийски или на някакъв 

друг език, заедно с дарбата да говорят езици имали и такава да се молят на дарувания 

                                                 
10 Св. Йоан Златоуст. Тълкувание на първото послание на св. ап. Павел до Коринтяни. С. 1939, 

с. 5. 
11 Wolf, Ch. Der erste Brief…, S. 332. 
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им чужд език. Докато те се молели така, езикът им произнасял молитвата на персийски 

или на латински, но умът им не разбирал говореното12. 

  Съвременни протестантски тълкуватели изясняват факта, че умът на говорещия  

остава безплоден с това, че изговаряйки неразбираеми звуци и думи, говорещият ги не 

ги осмисля. Тълкувателите приемат, че думата nou"nou"nou"nou" е употребена в смисъл на съзна- 

ние13. Стих 15 свидетелства за възможността по вдъхновение от Светия Дух говорещи- 

те езици да са съставяли и хвалебни песнопения, подобни на псалмите (срв. ст. 26). 

 Аргументацията на апостола за това, че в събранието на верните трябва да се 

говори разбираемо, продължава с факта, че който е невежата (idiwth"idiwth"idiwth"idiwth")  няма да разбере 

това, което се говори на езика (ст. 16). Употребената дума idiwth"idiwth"idiwth"idiwth" означава човек, кой- 

то е непосветен – в случая няма дара на езици. Провеждането на молитвените последо- 

вания по образец и наследство от старозаветното богослужение е завършвало с „амин” 

(}ma – така е, истинно е!). Обикновените вярващи не могат с „амин” да потвърдят исти- 

нността на думи и слова, които не разбират.  

 Дарбата за говорене на езици наистина е добра и полезна (ст. 17), но тя има една 

единствена цел – „изграждането” на другия, т.е. дарбата трябва да бъде градивна, кон- 

структивна. Дарбите служат именно за полза на другите членове на Църквата за тяхно- 

то изграждане и възрастване, докато всички достигнат Христовото съвършенство (Еф. 

4:13) и в тях се изобрази Христос (срв. Гал. 4:19). Апостолът, позовавайки се на много- 

то езици (ст. 18), които са му дарувани от Бога, не се гордее с тях, нито ги използва, ко- 

гато проповядва и наставлява своето паство, а предпочита да поучава и преподава 

Христовото Евангелие (kathceinkathceinkathceinkathcein) с малко слова (ст. 19), които обаче да са ясни за всич- 

ки. Коринтяни са подтикнати към разсъдителност, към обмисляне на всичко (ст. 20), 

както това е свойствено на възраснали в Христа хора. Единствено за лошото (kakiakakiakakiakakia) 

християните могат и трябва да бъдат като деца – съвет, съответстващ на призива на 

Христос (Мат. 18:3). Но по разум (fresinfresinfresinfresin) те трябва да станат съвършени (teleioiteleioiteleioiteleioi) – т. 

е. изпълнени с всяко познание и разбиране. 

 В стих 21 св. ап. Павел цитира св. пр. Исаия, но цитатът се отклонява както от 

Масоретския текст (МТ), така и от текста на Septuaginta14. За съжаление не може да се 

                                                 
12 Св. Йоан Златоуст. Тълкувание на първото..., с. 8. 
13 Напр. Wolf, Ch. Der erste Brief…, S. 332. 
14 В Septuaginta  текстът е: „Чрез гъгнещи уста и чрез друг език ще говори на този народ”. Rahlfs, 

A. (Hrg.) Septuaginta, Stuttgart 1979.   
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установи, откъде св. ап. Павел е взел този цитат15. В Масоретския текст стоят думите 

„защото на чужд език и на друг език ще говори на този народ” (Ис. 28:11). Те са част от  

заплашително Божие слово към Израил (Ис. 28:7-13), което възвестява говоренето на 

чужд език от асирийците и по този начин изяснява, че, ако няма искрено покаяние Йе- 

русалим подобно на Самария (721 г. пр. Хр.) ще бъде отведен в плен16. В следващия 

стих (ст. 12) Бог изобличава Израил, задето той е отхвърлил както Яхве, така и дарува- 

ния му от Него покой (hjwnm) - въвеждането в Обетованата земя.  

Свети ап. Павел, привеждайки това пророчество, изяснява че ако някой не иска 

да повярва на благовестието за Христос, дори и коринтяни да говорят на езици, то този 

човек няма да повярва и вероятно ще счете говорещите за полудели (вж. ст. 23); както 

се е случило с невярващите при чудото на Петдесетница, които иронично твърдят, че 

говорещите на езици са се опили със сладко вино (Деян. 2:13). Езиците са само знак 

(to shmeionto shmeionto shmeionto shmeion) за вярващите (ст. 22), а не са свидетелство, защото езиците предизвикват 

по-скоро учудване, отколкото служат като свидетелство - за изобличаване и назида- 

ние17.   

 Дарът на пророчество дава възможност както да се избегнат евентуални иронии 

от страна на невярващите (ст. 23), така и да се привлекат невярващите и невежите (в 

смисъл на непосветени) към общността. За невярващите пророчеството представлява 

особено свидетелство (ст. 24), защото ясното пророческо слово може да въздейства 

силно върху съвестта на човека и тогава невярващите могат да достигнат до покаяние, 

да се поклонят на Бога (символ на покорство)  и да признаят, че Бог е с общността в Ко- 

ринт (ст. 25). 

 Споменаването на съставяне на псалми като дар (ст. 26) говори за поетично 

вдъхновение, дарувано от Светия Дух, което се е изливало в хвалебни песнопения, по- 

добни на старозаветните псалми (\ylht). Изброените дарове в този стих (съставяне на 

псалми, поучения, откровения, езици и тълкувание) са поставени в контекста на край- 

ната им цел, която е съграждането на Църквата. В следващите стихове (27-28) апосто- 

лът определя реда на протичането на богослужебните събрания, които са свързани с ха- 

ризмата на езици. Ако говорещият не тълкува дарувания му език, тогава той трябва да 

говори публично, само ако има тълкувател. Ако такъв няма, говорещият на езици тряб-

                                                 
15 Wolf, Ch. Der erste…S. 334. 
16 Wildberger, H. Jesaja, Bd. 3, Neukirchen 1982, S. 1055, S. 1060. 
17 Св. Йоан Златоуст. Тълкувание на първото послание..., с. 17.  
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ва да говори на себе си и на Бога – т.е. безшумно и тайно на себе си, така че думите му 

да бъдат чути само от Бога, а не от хората18. 

 Дарът на говоренето на езици е важен за древната Църква. Той служи както за 

разпространението на Христовото благовестие на множество народи, така и за изграж- 

дане на Христовата Църква чрез привличането в нея на нови членове. От друга страна 

той, както и всички останали дарове, може да бъде получен само и единствено в Цър- 

квата. Дарът на езици не е по-особен, самоцелен или отделен от другите дарове. Глосо- 

лалията е неразривно свързана с дарбата за тълкуване на езици и тяхното своевременно 

изясняване.  

 Всички дарове, дарувани от Светия Дух, са важни и всички членове на Църквата 

съобразно своите харизми имат място в нейния градеж, подобно на членовете на чо- 

вешкото тяло (1 Кор. 12:7, 12-14, 27-28). Както членовете на тялото не съществуват и не 

могат да съществуват отделно и егоистично, така и обдарените с даровете на Светия 

Дух трябва да ги употребяват за полза на всички членове и за хората, останали извън 

спасителното лоно на Църквата. Съграждането на Църквата като тяло Христово е лайт 

мотив в Посланието на св. ап. Павел до коринтяни. Това е и най-важната цел, постига- 

нето на която е задача на всички християни, получили своите харизми от Светия Дух.  

   

 

                                                 
18 Бл. Теофилакт Охридски. Тълкувание на посланията...., с. 317. 


