
Старият Завет като детеводител към Новия 

 

Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, наречено Библия (от библ. гр. ta 

biblia), представлява сборник от слова на Бога, Който Сам открива Себе Си. Писателите 

на библейските книги  и пророците са имали ясно съзнание за това, че словото, което е 

отправено първо до Израил, а и до останалите народи, не е родено по техен собствен 

почин, а е плод на вдъхновението на Божия Дух и затова, това слово е Божествено 

откровение.1 Класическо място в това отношение са думите на св. ап. Петър „...по човешка 

воля никога не е изричано пророчество, но водени от Светия Дух говориха светите Божии 

човеци” (2 Петр. 1:21).2 Божието слово е изпълнено със сила и могъщество и изречено, то 

така сигурно ще се сбъдне, че сякаш събитието вече се е състояло затова и пророците 

използват формулата: „,каза Бог” 3 (hwhy \an).4 Затова и според Свещеното Писание между 

слово и дело има тясна генетична връзка не само по отношение на Божиите слова, но и по 

отношение на словата, изричани от хора. Това, което е изречено като обет пред Яхве 

например, дори и да е казано прибързано (Съд. 11:30-39; 1 Цар. 14:24-35), трябва да се 

изпълни. Поради фактът, че Божиите слова се отнасят не само до сегашното положение в 

Израил,5 но те известяват и бъдещи събития, както и идването на Месия (напр. Ис. 7:14, 

9:1-6, 52:13-53:12; Зах. 9:9 и др.), те винаги са актуални и касаещи целия народ. Тъй като 

Божиите слова са израз на Божията воля, познаването им и тяхното оделотворяване води 

до живот затова и Бог призовава всеки: „слушайте и ще живеете” (Ис. 55:3; Втор. 8:3).  

 Според Свещеното Писание на Стария Завет Бог твори чрез Своето слово (Бит. 1:3; 

Пс. 32:6).6 Той казва: „да бъде” ( yhy) и веднага изреченото от Него става реалност – „и 

                                                 
1 Вж. Марковски, Ив. Частно въведение в Светото Писание на Стария Завет. Ч. 2. С., 1957, с. 186.  
2
 Новозаветните текстове са преведени от Nestle, A. (Hrg.) Das Neue Testament Griechisch und Deutsch. 

Stuttgart, 1986. 
3 Вж. Gesenius, W. Hebraeisches und aramaeisches Handwoerterbuch ueber das Alte Testament. Heidelberg, 1962. 
4 Срв. Preuss, H. Theologie des Alten Testaments. B. I. Stuttgart, 1991, S. 222-223.  
5 Пророческите слова са свързани със състоянието на обществото. Така пророците остро критикуват 
социалните неправди, идолопоклонството и отстъплението от Яхве. От друга страна пророците призовават 
към обръщане към Бога, към следване на Неговите заповеди не в бъдеще, а днес и сега.   
6 В древен Египет в т. нар. мемфиско богословие, засвидетелствано от камъка Schabaka на словото (Hu) се 
преписва творческа сила. Така творческият бог измисля имена на нещата, изрича ги и те започват своето 
съществуване. На словото в Египет, за разлика от старозаветната представа за Божието слово, освен 
творческа способост се приписва и магична природа. Вж. Bergman, H. – In: Botterweck, J. (Hrg.), 
Theologisches Woerterbuch zum Alten Testament. Stuttgart, 1977, S. 93-96. В Месопотамия съществува 
представата, че словата, изречени от боговете могат да създадат позитивна или негативна реалност. Много 



стана така” ( }k yhyw). Но словото на Господ (hwhy rbd) не е описано само като посредник на 

Божието творчество.7 Самото то изпраща сняг и лед, но донася и топлина (Пс. 146: 16), 

изцерява (Пс. 106:20) и оживотворява. Така на Словото в Свещеното Писание на Стария 

Завет се приписват Божествени качества.   

 В пролога на Евангелието според Йоан (1:1-18) евангелистът нарича Иисус Христос 

Слово (o logoß) не изхождайки от гностическите или платонистичните представи за 

словото, а въз основа на старозаветното разбиране за Божието животворящо и дейно Слово 

(Бит. 1:3; Изх. 20:1; Втор. 8:3; Ис. 1:4; Йер. 10:12; Пс. 32:6; Авак. 3:5-6 и др.).8   

  Светите отци изясняват донякъде защо Второто Лице на Света Троица е наречено 

Слово със сравнението, че както словото се ражда безстрастно от ума, така и Бог Слово се 

ражда от Отец. Както за ума не може да се каже че някога е без слово, така и за Отец не 

може да се каже, че някога е бил без Своето Слово – Бог Син.9  

Така Словото Божие, като изречено от Бога и записано в Свещеното Писание, от 

една страна свидетелства за истинското Божие Слово, а от друга, Самото Второ Лице на 

Света Троица – Бог Слово изяснява Стария Завет като възвестяващ Него (Лук. 24:44; Йоан 

5:39, 46) и постановява новозаветните заповеди (Вж. Мат. 5-7 гл.; Йоан 13:34). Бог Слово 

се явява Смисъл, Цел и Изпълнение на старозаветното Откровение (словата на Свещеното 

Писание на Стария Завет). Иисус Христос е Възвестяваният, Очакваният, Този за Когото 

                                                                                                                                                              
изказвания подчертават вярата, че словото ила сила, могъщество защото при изричането на дадено нещо това 
изричане го извиква в битие. Bergman, H. – In: Botterweck, J. (Hrg.), Theologisches..., S. 99.   

7 За отбелязване е, че има връзка между Божието слово и Духът на Господ (hwhy jwr). Както Божието слово, 
така и Божият Дух вдъхновава, открива Божията воля, подвовява и оживотворява (срв. Съд. 3:10, 6:34, Йез. 
3:14; Зах. 7:12; Дан. 7:15; Бит. 1:2в, Пс. 103:30, Ис. 42:5, Пс. 32:6, Йов 15:13). Вж. Eichrodt, W. Theologie des 
Alten Testament.  T. II/III. Goettingen, 1974, S. 45. 
8 Произходът на понятието ”слово” (o logoß) с което евангелист Йоан нарича Второто Лице на Света Троица 
– Бог Син не може да бъде изяснен едностранно. От значение е фактът, че във философското учение на 
Хераклит от Ефес, учението за логоса заема централно място. Между логоса на Хераклит и описвания в 
Евангелието според Йоан Логос има някои общи черти. 1. Логосът е посредник при творението. 2. Логосът е 
вечен и е предсъществуващ (преди времето). 3. Наистина Хераклит никъде директно не нарича Логоса 
божествен, но от някои фрагменти може да се заключи, че философът приписва на логоса подобни черти.  

В учението на стоиците логосът е проникваща цялото творение сила. Според учението на стоиците в 
светът е било, е и ще бъде всичко, но посредством логоса - без него не би съществувало нищо. При стоиците 
обаче е немислимо логосът да се въплъти или да има изкупително действие. При юдейския учен Филон 
Александрийски логсът е синоним на премъдростта. Както премъдростта е първородна и е начало, така и 
логосът е първороден и е начало. Логосът е по-стар от всичко сътворено, той се явява като светлина, той е 
син и икона на Бога, той е божествен, но не е Бог. Той слиза при човеците и живее между тях като спасява 
тези, които са добродетелни, а пък богопротивниците са осъдени от него. Той е приятел, съветник и учител. 
Вж. Schnelle, U. Das Evangelium nach Johannes. B. 4. Leipzig, 2000, S. 32. 
9 Изразител на светоотеческите мнения по този въпрос се явява св. Теофилакт Български. Вж. Тълкувание на 
Евангелието. Ч. 2. Света Гора, 2003, с. 360-361. 



се пророкува (в Свещеното Писание на Стария Завет) и е Този за Когото се благовести и 

свидетелства (в Свещеното Писание на Новия Завет). От друга страна Той е Този, Който 

възвестява, Този Който разкрива истинския смисъл на Свещеното Писание на Стария 

Завет и го изяснява като изпълнил се в Него (Лук. 24:44).10 Така Иисус Христос 

свидетелства за боговдъхновеността и непреходната стойност на Стария Завет, който 

предвещава Новия и по думите на ап. Павел се явява възпитател (paidagogoß) към Новия 

Завет (Гал. 3:25). Бог Слово не само изпълнява и осмисля Стария Завет, не само 

постановява Новия Завет, но Той е Този, Който ни обяснява, изяснява, явява Бог Отец 

(exhghsato от гл. exhgeomai11 - Вж. Йоан 1:18) защото е истински Образ на невидимия 

Отец (Кол. 1:15).  

Изясняването на Стария Завет  като предобраз на Новия не е външно и наложено, а 

е негово съдържание, което Спасителят изяснява и изпълнява. Господ Иисус Христос 

постоянно обяснява на Своите съвременници старозаветните слова като не само 

подчертава, че Той не е дошъл да разруши Закона на Моисей, а за изпълни (ouvk h=lqon 

katalu/sai avlla. plhrw/sai – Мат. 5:17), но и че Моисей е писал за Него (Йоан 5:46). След 

възкресението Си Христос се явява на Клеопа и другия ученик и започва да им изяснява 

Писанията. Спасителят започва Своето изяснение „от Моисей”, т. е. от записаното в 

Закона Моисеев (hrwt) „и от пророците”,  т. е. пророчествата в книгите на пророците, 

„като им изтълкуваше във всички писания, това, което написано12 относно Него” (Лук. 

24:27). Тук особено важен е глаголът, който е употребен за да предаде Христовото 

разяснение – това е глаголът diermhneuw (diermhneusen - Aor.), който означава тълкувам, 

превеждам.13 Това означава, че Христос е направил достъпен смисъла на Старозаветните 

Писания за Своите ученици. Той е Този чрез Когото може да се разбере смисъла и 

съдържанието на цялото Писание. Христос, разяснявайки Писанията, ги разкрива като 

неотменимо пророчество и свидетелство за Него. Докато Господ обяснява смисъла на 

старозавеното откровение сърцата на Христовите спътници сякаш горели (Лук. 24:32). Но 

учениците познават Христос когато Той „взе хляба, благослови и разчупи” (labwn ton 

                                                 
10 Вж. Флоровски, Г. Библия, Църква, Предание. С. 2003, с. 27. 
11 Глаголът exhgeomai в преносен смисъл означава излагам, тълкувам, изяснявам, съобщавам, представям, 
описвам. Вж. Войнов, М. (съст.) Старогръцко-български речник. С. 1996. 
12 Думите, които са предадени с наклонен шрифт (Italic) не се съдържат непосредствено в текстовете, а са 
добавени при превода за яснота. 
13 Вж. Gemoll, W. (Hrg.) Griechisch-deutsches Schul- und Handwoerterbuch. Muenchen, 2006.  



arton euloghsen kai klasaß).14 Тези думи, поради факта, че са същите, с които се описва 

извършената от Христос на тайната вечеря Евхаристия (т. е. те са т. нар. формула), 

недвусмислено свидетелстват за това, че учениците подготвени от разясняването на 

Писанията виждат Христос и Го познават в общението с Него, 15 в Евхаристията. 

След ден Петдесетница, Христовите апостоли, обдарени с различните дарове на 

Светия Дух продължават изясняването на старозаветното Откровение като аналогия, като 

сянка на бъдещите блага (срв. Кол. 2:17). Не е възможно да бъдат приведени всички места 

от посланията на светите апостоли където те изясняват старозаветните текстове като 

предвещаващи Новия Завет. Затова и ще бъде приведен един пример за апостолското 

тълкувание и разбиране на Писанията.  

В Послание до евреите цар Мелхиседек (Бит. 14:14-17) е изяснен като предобраз на 

Христос (Евр. 7 гл.).16 Тази аналогия и тълкувание са възможни защото срещата на Авраам 

с Мелхиседек е описана съвсем бегло – Мелхиседек предлага на Авраам вино и хляб и го 

благославя, а Авраам му дава десятък от плячката си (Бит. 14:18-19). Мелхиседек се 

появява внезапно и без предварителна подготовка от повествувателя на книга Битие. По 

същия начин след срещата с Авраам за живота и дейността на цар Мелхиседек Свещеното 

Писание не споменава нищо. 

Името на Мелхиседек е указано като предизобразяващо Христос (Евр. 7:2) понеже 

се разглежда като състоящо се от думите ]lm – цар и qdx – праведен (прилагателното име 

qdx е свързано с думата hqdx – правда). Така името на Мелхиседек може да се преведе 

като: моят цар на правдата. Естествено само Бог може да е Цар на правдата и именно до 

това писателят на Посланието до евреите иска да доведе своите читатели – името на 

Мелхиседек възвестява пророчески идването на Иисус Христос – Царят на правдата (срв. 

Ис. 30:18).  

Името на град Салим, в който царува Мелхиседек, също е изяснено пророчески. То 

е свързано с библейската еврейска дума \wlc – мир. Така читателите на посланието се 

насочват отпредобразния цар на Салим към Царя на мира – Господ Иисус Христос. От 

                                                 
14 Глаголът dianoigein, с който се описва познаването на Христос означава не само „познавам”, но съдържа в 
себе си идеята за разпознаване на нещо, което до този момент е било непознато. Вж. Klein, H. Das 
Lukasevangelium. B. I/3. Goettingen, 2006, S. 733. 
15 Това се отбелязва и от съвременни западни учени като W. Wiefel. Вж. Wiefel, W. Das Evangelium nach 
Lukas. B. III. Berlin, 1988, S. 411. 
16 Вж. Глубоковски, Н. Христос – Първосвещеник по чина на Мелхиседек. ГБФ 1925-1936. т. ХІІІ., с. 1-48. 



друга страна името Салим (\lc) се свързва с името на гр. Йерусалим (\lcry),17 а в 

Йерусалим е разпнат и възкръснал Господ Иисус Христос.  

Както бе отбелязано по-горе, за Мелхиседек не се дават никакви конкретни 

биографични данни (рождение, родословие, живот и дейност и др.) и именно това сава 

основание да се изясни Мелхиседек като предобраз на Иисус Христос, Който като Бог и 

Син Божия няма начало на Своето битие (Евр. 7:3). 

Авраам дава десятък от придобитата плячка на Мелхиседек (Бит. 14:20), а 

Мелхиседек го благославя. Това даване на десятък също е изяснено предобразно. Чрез 

Авраам десятък на Мелхиседек дава всъщност Леви – родоначалникът на свещеническото 

коляно в Израил (Евр. 7:8-10). Десятък, разбира се, се дава от зависимия и малкия (в 

случая алюзията е Авраам, респ. Леви) на големия и могъщия (Мелхиседек, респ. Иисус 

Христос). А Авраам, респ. Леви бива благословен от по-големия, т. е. Мелхиседек (Евр. 

7:7). 

Мелхиседек е представен като свещеник на Всевишния Бог (}wylu lal }hk). Това 

особено е подчертано от Свещеното Писание (Бит. 14:18) защото по времето на патриарх 

Авраам (ок. 20-18 в. пр. Хр.) свещенството като институция (при евреите) не е установено. 

Жертви, общи молитви, благословии в Божие име се извършват от патриарха, който е 

начело на големия род (Бит. 8:20; 22:13; 31:54-55; 46:1). Едва след изхода от Египет (ок. 13 

в. пр. Хр.) Бог призовава Аарон и неговите потомци за свещеници (Изх. 28:1 и парал.). 

Следователно как Мелхиседек е разбрал за и повярвал в единия и истински Бог, още 

повече как той е станал Негов свещеник, не е ясно и именно заради това на вярата и 

свещенослужението на Мелхиседек е поставен акцент.  

Единствено Господ Иисус Христос съчетава в Себе Си и двете служения – царско и 

първосвещеническо (за които две Негови служение отново аналог и предобраз е 

Мелхиседек). В Негово Лице се изпълняват и пророческите думи от Пс. 109:3 и Зах. 6:12-

13 както и всички други пророчества, отнасящи се до Него. Той, като истински небесен 

Цар царува над всички твари и е Глава на Църквата (Гал. 5:23), а като истински 

Първосвещеник принесе Себе Си в жертва на кръста, веднъж завинаги (Рим. 6:9) заради 

нашите грехове. 
                                                 
17 Вероятно името Йерусалим означава „основание на мира”. Въпреки неясната му етимология, названието 
на гр. Йерусалим е засвидетелствано около 1900 г. пр. Хр. И се среща в египетски заклинателни текстове от 
ХІІ династия във формата ,wsmm. Вж. Шиваров, Н. Библейска археология. С. 1992. с. 79-80. 



Свещеното Писание на Стария Завет като Божие слово има своето изпълнение в 

Новия. За отбелязване е, че в Стария Завет се говори за сключването на нов Завет. В Йер. 

31:31-34 се известява едно утешително пророческо слово. В него Бог обещава, че Той ще 

сключи с Израил и Юда нов завет (hcdh tyrb), различен от този, сключен с Израил след 

извеждането от Египет. Основанието за сключване на нов съюз се изяснява от страна на 

Яхве с факта, че досегашният Завет многократно е бил престъпван и нарушаван от страна 

на Израил (Йер. 31:32). При новия Завет Законът ще бъде във вътрешността  на хората 

(\brqb – във вътрешността им) и ще бъде написан върху сърцата им (\bl-lu) 

подобно на написанието „свят на Господ” (hwhyl cdq), което е на златната пластинка 

върху кидара на първосвещеника (срв. Изх. 39:30).18 Това пророческо слово е цитирано от 

автора на Посланието до евреите, който, основавайки се на него, изяснява текста като 

пророчество, което се е изпълнило сега. Старият Завет е бил временен – до идването на 

Христос, а новият, даден от Христос, е по-добър,19 вечен и неотменим (Евр. 8:7-13).20 

Следователно наистина Старият Завет е детеводител (paidagogoß) към Христа  (Гал. 

3:25). 

   

                                                 
18 Яхве дава обещание, че ще сътвори нова вътрешност на човека, като вземе неговото каменно сърце и му 
даде сърце от плът, в което ще живее Неговият Дух. Така човек ще е способен да спазва заповедите на Яхве. 
Така сърцето освен вътрешност означава и цялата човешка личност (което значение ще разгледаме в 
съответния раздел от настоящото съчинение). Срв. Zimmerli, W. Grundriss der altttestamentlichen Theologie. 
(ThW), B. 3.  Stuttgart,  1972, S. 189. 
19 Новият Завет е по-добър от Стария, който е окачествен като „не без укор”  (a;memptoj) поради немощта на 
старозаветното човечество, която се състои в невъзможността за изпълнение на Закона. Поради това Христос 
е изпълнил Закона и е постановил Новия Завет. Освен това Христовите постановления не указват нещо 
друго, което Бог може да изпълни, а нещо, което Христос вече е изпълнил. Вж. Michel, O. Der Brief an die 
Hebräer. (KeKNT, XIII), Göttingen, 1975, S. 294.     
20 Старият Завет е окачествен като немощен (срв. Евр. 8:7) не поради това, че старозаветните заповеди са 
лоши (защото старозаветните заповеди са окачествени като свети, праведни и добри – срв. Рим. 7:12), а 
заради това, че Законът не може да освободи старозаветното човечество от греха. Срв. Hegermann, H. Der 
Brief an die Hebräer. (ThHNT, 16), Berlin, 1988, S. 168.  


