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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СТАРОБЪЛГАРСКО-ГРЪЦКИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК-ИНДЕКС КЪМ ЙОАН-

ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА „DE FIDE ORTHODOXA” 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
 
Старобългарско-гръцкият терминологичен речник-индекс към Йоан-Екзарховия превод на 

„De fide orthodoxa” (нататък ЙоЕБТермР) е изграден върху образцовото критическо издание на 
Л. Садник към Богословието (нататък ЙоЕБ). Той  представлява лексикографско пособие от 
смесен тип – преводно-тълковен и специален речник с енциклопедични елементи и индекс на 
словоупотребите. Съдържа 1758 речникови статии. Речникът включва само специалната 
терминологична лексика. Извън неговия обсег остават пълнозначните думи без специално 
значение, служебните думи и собствените имена. Думи от тези категории се привеждат само, ако 
участват в състава на терминологични съчетания.  

В самостоятелни речникови статии се отделят:  
• всички еднокоренни суфиксални образувания: скврьнъ и скврьньнъ, с¥новьство и с¥ньство, 

¬стьство и ¬стьстви¬ и т.н.;  
• наречията, образувани от прилагателни: неотъл©чено, плътьск¥, прикладьно, ¬стьствьнý;  
• думите с първа съставна част отрицанието не-, независимо дали имат или не съответствие 

без негация в паметника: невидимъ, невýдýни¬, неженьство, незьданъ и пр.; 
• омонимите:съпасъ1 и съпасъ2, съшьстви¬1 и съшьстви¬2, творитвьнъ1 и творитвьнъ2.  
За една и съща терминологична единица се приемат:  
• имперфективните и перфективни корелати на един глагол: явити и являти, измýнити и  

измýняти, разумýти и  разумýвати;  
• възвратните и невъзвратните форми на глаголите: въставити и въставити с; прýобразовати 

(с) и прýобразити (с), сътворити и сътворити с, являти (с) и явити (с). 
Речниковата статия се състои от следните елементи: заглавна дума; индикатор за фреквенция; 

гръцки съответствия с пълен индекс на словоупотребите и разночетенията, засвидетелствани в 
славянската текстова традиция; тълковно-концептуална част с илюстративен материал; 
синоними; антоними; справочна част.  

Като заглавна лема се взема основната форма на всяка дума, според както е  зафиксирана в 
Индекса на словоформите, изготвен от Р. Айцетмюлер към изданието на паметника. След 
заглавната дума в кръгли скоби се посочва количеството словоупотреби в текста. С цел да се 
регистрират всички особености на превода, се дава пълен индекс на съответствията в грц. 
оригинал с точно означение на мястото, където се намират. Грц. съответствия се определят по 
паралелния грц. текст в изданието на Л. Садник. Те се дават също с възприетата за основна в 
лексикографската традиция на грц. език речникова форма. 

Когато са повече от едно, грц. съответствия се привеждат в определена последователност. 
Първо се дава най-употребителното, а накрая – единичните и несъответстващите по смисъл или 
граматическа категория. Знакът  означава липса на грц. съответствие. В индекса се посочват 
всички места, където е засвидетелствано едно и също съответствие на стб. дума в гръцкия текст. 
Сигнатурата след всяко съответствие включва данни за листа и страницата (лице - а, опако - б). 
Ако има две или повече словоупотреби с една и съща сигнатура, броят им се маркира с индикация 
bis, ter, quater и т.н.: 
божии (128), tou¤ Qeou¤ (15а, 20а, 21б, ..... 53а, 55аbis, 57а, 61б, 62бbis, 63б, ....... 164аб, 166с2, 

194б, 205аbis, 207а, ......., 232абbis, 237аб, ..... 252а quater, 252б, ...... 291аter, 292б, 293аб, 
294аbis, 295а, ...... 313б, 319бbis, 326а, 328а, ...... 339bis, 341б, .....); qei¤oj (16аб, 17б, ......); au)tou¤ 
(33б),  (227а). 
Ако дадена дума в стб. превод във всичките си словоупотреби има едно и също грц. 

съответствие, това се отбелязва с индикация (passim): анъгелъ (35), a)/ggeloj ‘пратеник’ (passim);  
богородица (11), Qeoto/koj (passim);  хлýбъ (21), a)/rtoj  (passim).  



Ако ли пък са налице само едно-две изключения, то те се привеждат с точен адрес, подир което 
се дава постоянното съответствие с индикация (rel.) Местата на словоупотребите в тези случаи 
могат да се видят по Индекса на словоформите, изготвен от Р. Айцетмюлер към критическото 
издание на ЙоЕБ: вýровати (24), gignw/skw (37а), pisteu/w (rel.); господьнъ (41), Qeou¤ 304a, 
Kuri/ou (rel.)  

Ако срещу дадено грц. съответствие в издадения текст е наличен един термин, но в текстовата 
традиция се наблюдава неустановеност и терминологична вариативност, речникът илюстрира 
това с пълна ексцерпция и сигнация на материала. В подобни случаи към адресите в индекса са 
посочени наличните разночетения на съответните пасажи, които предлагат другите славянски 
преписи на паметника, залегнали в основата на критическото издание на Л. Садник. По този 
начин речникът служи като полезен синопсис на терминологичната лексика в цялата изследвана 
до този момент текстова традиция на ЙоЕБ в славянските литератури, внасяйки диахронен 
ракурс в нейното описание. Привеждат се само лексикалните варианти (т. нар. текстологически 
дублети) в основната им граматическа форма. Като индикации на отделните ръкописи се 
използват означенията, възприети в критическия апарат на изданието на Л. Садник. Разночетене 
към една от две и повече словоупотреби с обща сигнатура се отбелязва с арабска цифра в горния 
десен ъгъл на сигнатурата (73а1, 73а2, 73а3): 
упостась (43), u(po¿stasij (19б] II ипостась, III съставъ, V съставъ упостась, 40б, 46а] III съставъ, V съставъ упостась, 

51а III, V составъ, глоса в III ипостась, 53а] I, II, IV съставъ упостась, III съставъ, 54б] III съставъ, V съставъ упостась, 62аб, 
64б, 68б1] V съставъ упостась, 68б2] III съставъ, 71а, 73а1] V съставъ упостась, III составъ..... 
Ако разночетенето се отнася до цялата писмена традиция, вместо да се изброяват означенията 

на отделните ръкописи за краткост се изписва rel.: 
небесьскъ 5, ou)ra/nioj (100а] rel. небесьн¥и, 127б] rel. небесьн¥и), e)n ou)ran%= (129а] I-V небесьн¥и).  

Ако някой термин има постоянно грц. съответствие в издадения текст, а в текстовата традиция 
са установени единични случаи на терминологична вариативност, речникът илюстрира това с 
отделна посочка на съответната сигнатура след ремарката passim:  
грýхъ (32), a(marti/a  (passim, 243б] III съгрýшени¬; 317б III съгрýшени¬)  

 При някои адреси се отбелязват интересни коментари на издателя към съответната 
терминологична употреба: 
вещьствьнъ (2), fusiko/j (54а] V есѓтвенъ, което според Л. Садник е първоначалната версия. Срв. ЙоЕШ79с знамения 

вещьствьн¥хъ /реконстр. ¬стьствьн¥хъ/ вещии), u(liko/j (105а)  
В края на индекса се посочват и словосъчетания, в които участва заглавната дума, 

съответстващи на една гръцка лексема: 
творити (65), poie/w (47б, .... бbis, 68аter, 68б, .... 181бbis, 198аbis, 319бbis] II-V сътворити), kti/zw (27б] 

I сътворити, 55б, ....), pra/ttw (140аter, 290а), dhmiourge/w (90а] III сътворити), e)rga/zomai (24б, 248а), 
a)perga/zomai (137а), e)mpoie/w (187б), e)pitele/omai (226а), e)kplhro/w (242б] V животворити) 
kataskeua/zw (314а I створити)  
 сво¬ творити, oi)kei/omai (246а)  
 чуда творити, qaumatourge/w (295б)  
В отделни случаи грц. съответствия не отговарят или дори явно противоречат на стб. дума. 

Такива се съпровождат със специална забележка (!), и поправка или коментар от съставителя. В 
подобни случаи става дума било за неразбиране на оригинала от преводача, било за смесване 
поради омонимия или паронимия на две грц., респ. славянски, думи в процеса на превода или 
преписването:  
отъпустъ (1) в израза без отъпуста (sic!) вм. отъступъ, a)diasta/twj (83б). 

 Когато грц. съответствия се отнасят към всички значения на стб. дума, те не се привеждат 
изрично в следващата концептуално-илюстративна част на речниковата статия. Когато обаче се 
отнасят към едно определено значение на стб. дума, се дават на съответното място в 
концептуално-илюстративната част на речниковата статия след знак „=”:  
клтва (3), o)/rkoj (97бbis), kata/ra (263а)  

1. юрид. Уверяване някого в истинността на нещо казано или извършено като обезпечаване 
срещу лъжесвидетелство, = o)/rkoj: клятвою утвьрьждяем¥ завýт¥ 97б;  
2. св. ист. Проклятие, лишаване от благословение  и осъждане на бедствия, = kata/ra: 
родивъше с отъ адама подобьни б¥хомъ къ нему причащьше ся клятвý и тьли 263а  
Всяка терминологична единица в речника се дава с всички значения, с които е 

засвидетелствана в паметника. С цел да се илюстрира семантичният развой на 
терминологизуваните думи на първо място под ремарка общоупотр. се привеждат обиходните 
им употреби (ако има такива и ако се срещат в изследвания текст), и едва след това се отбелязват 
специалните. Думите се обясняват по принципите на двуезичните и тълковните речници: с един 
еквивалент от съвременния български език или с два и повече синонима, а където е необходимо 
и с кратко тълкувание на значението. На второ място в качеството му на производно се привежда 
терминологичното значение. Най-напред се указва терминологичната подсистема, към която 
принадлежи терминът, а след това се дава, придружен с дефиниция, терминологичният 
еквивалент в съвременната богословска терминология на български език с цел да се представи в 
диахрония развоят на описвания лексикален пласт: 



отьчьство (4), patro/thj (65б, 80а); patria/ (66а); patri/j (258а)  
1. общоупотр. Родина, отечество: иждеконьнаго оѓчьства искуще 258а;  2. тринит. Отчество – 
ипостасно свойство на Първото Лице на Пресв. Троица: не wтъ насъ ¬сть пренес¬но къ блѓжноому 
бѓжству отьчьства и сѓновьства 65б  
При многозначност в обиходната и специалната употреба на думата за прегледност 

информацията се разделя в два самостоятелни блока – на общоупотребимите и на 
терминологичните значения. Различните семантични нюанси в обиходната и специалната 
употреба на думите се отделят едно от друго със знак . Най-напред се поставя основното, 
прякото значение, а след това вторичните, преносните значения: 
отъл©чити (13), xwri/zw (45а, 76б, 77б), a)palla/ttw (104б), diaire/w (332с7), diakri/nw (92а), 

a)fiero/w  (322бbis, 323а)  
1. общоупотр. Отделям, отстранявам: §л¹ч·  § женъ 332с7  лишавам: все вещьн¥ м¥сли §лyчен¥ 
104б; 2. култ.-рит. Отделям за сакрална употреба, посвещавам, = a)fiero/w: ни суббота бѓу 
§лучена 322б; вьсего жития къ бѓу §лучающе 323а (аѓнгли, бел. Т. И.)  
При нужда се дават и граматически пояснения, когато граматическото значение на думата има 

отношение към терминологичното: 
с¥нъ (124), ui(o/j (passim)  

1. тринит./христол. ед. ч. Второто Лице на Пресв. Троица по отношение на Бога Отца: бѓа 
живаго 240б; 2. сотириол. мн. ч. Така се наричат изкупените по заслугите на Божия Син човеци, 
получили правото да бъдат чеда Божи и да наследят Небесното царство: сѓн¥ бѓжи нарекъша с 
292б  
Ако дадена дума реализира терминологично значение само в определено словосъчетание или 

словосъчетания, то се привежда след индикация на терминологичната подсистема, към която 
принадлежи, и бележка „в израза”:  
ка»оликии (1), грц. kaqoliko/j (313а] I сборьнъ)  

библ. В израза ка»оликия епистолия ‘съборно послание’  
Освен съвременния терминологичен еквивалент и дефиницията в тълковно-концептуалната 

част, ако е необходимо, се привеждат и допълнителни сведения от различен характер: 
енциклопедични бележки, филологически отметки, разширено обяснение концепта на 
съответното понятие. Те се поместват с по-дребен шрифт в края на илюстративно-
концептуалната част на речниковата статия. Със знак * се маркира към какво точно се отнасят:  
архангелъ (2) грц. a)rxa/ggeloj (113б, 268а)  

ангелол. Осмата от деветте ангелски степени: третья же sc. утварь же и послýдьня начтъци, 
архангѓли и ангѓли 113б.  
* Терминът е новозаветен неологизъм, незасвидетелстван в класическия гръцки и еврейския езици.  
Подобни коментари може да има към различните терминологични употреби на една дума. 

Тогава те се дават към всяко от значенията:  
¬динос©щьнъ 6, o(moou/sioj (passim)  

онтол. Единосъщен, имащ едно същество с някого: 1. тринит. а) Определение на Второто 
Лице на Пресв. Троица по отношение на Отца и Дух Свети*: единочад¥и сѓнъ и слово бжѓи¬ и бѓъ 
с¥ въ ядрýхъ бѓу и оѓцу, иже единосущьнъ оѓцю и стѓму¹му дѓху225б (срв. още 229а)  
* Този термин бил официално утвърден на Първия вселенски събор в Никея през 325г. в противовес на 
възникналите тринитарни ереси – ариани, аномеи (a)no/moioj, неподобен), етерусиани (e)k e(te/raj ou)si/aj, от 
друга същност), които учели, че Логосът има начало на Своето битие, защото не бил произлязъл от същността на 
Отца, а бил създаден от нищо по волята на Отца като първо Божие творение. ... 
 

б) Определение на Св. Дух по отношение на Отца и Сина*: вýруемъ въ единъ дѓхъ сѓт¥и иже 
съ оцѓмь и снѓмь покланяемъ и славимъ, якоже единосущьнъ и присно с¥. 70а V единъ сyщьнъ.  
*Този термин съдържа официално приетия на Втория вселенски събор, проведен в Константинопол през 381г., 
църковен концепт относно въпроса за равнопоставеността на Св. Дух с другите две Лица на Пресв. Троица.  
2. теол. Определение на Триединия Бог*: троица единосущьная 235а; сѓтго бѓжьства 
пребжѓствьнии три упостаси, то тýмь wбьщьств¹ють ¬диносущьни бо и н¬творени суть 64б  
*Същността Божия и отличителните й свойства – неначинаемост на битието и Божеско достойнство – 
принадлежат еднакво и на трите ипостаси. Като обладаваща цялата пълнота на Божествената същност и всички 
присъщи ней свойства, всяка ипостас е Бог.  
Терминологичните словосъчетания, субстантивираните прилагателни, адективираните 

причастия, адвербиализираните падежни форми и адвербиалните съчетания с особена 
терминологична употреба се дават на нов ред с ремарка  след примерите към съответното 
значение, с което са свързани. На место се отбелязва и гръцкото им съответствие:  
образъ (76), ei)kw/n (53а, 93б, ....300аbis); tro/poj (63а, б, 64а, 65бbis, ....); tu/poj (240а, 246б, 

254бbis, ....); sxh=ma (69а, 117а, 188б, 192а); xarakth/r (53а, 62а, 233а, б); morfh/ (78а, 225б, 
355б); a)nti/tupon (277а); e)ktu/pwma (303б), xarakthristiko/n (73б); to/ sth/lh (297а); 
doxei=on (132с13] I, V капъ)  
подобьн¥и образъмь, su/mmorfoj 297б  



онтол. 1. Образ – съвършено пълно и точно сходство между две същини, явления и пр.: а) 
тринит.: сѓнъ же и образъ отьчи упостаси 62а;      б) антропол.: сътвори члѓка  по сво¬му wбразу 
и подобьству 174а;           в) мистериол.: wбразъ съмьрти хѓв¥ ¬сть хрьщени¬ 240а  
 прьв¥и образъ, prwto/tupon 300а  
2. Модус, начин – свойство, присъщо само на някои състояния на същността, преходно 
състояние на субстанцията, = tro/poj:  сущьству 63а;  б¥тью 91а  
3. Форма, външен вид: преобразують ся ... имьже хотть wбразъмь 117а, срв. още 188б, 192а;  
 безъ образа, a)sxhma/tistoj (91а, 94а] III безобразно сирýч безъ образа, V безъwбразно, 177а). Вж. 
безъwбразьнъ  
4. култ.-рит. Изображение, икона: образъ ихъ сѓт¥ихъ, бел. Т. И.) въставимъ 277а 
Илюстративни примери, както може да се види от приведените по-горе образци, се дават към 

всяка речникова статия и към всяко значение. При цитирането се спазва правописът според 
изданието на Л. Садник. Привеждат се един или няколко примера непосредствено или след 
бележка срв. още с изброяване местата в паметника, където думата е употребена в същото 
значение и аналогичен контекст: 
тýло (21), sw=ma (passim, 179а V лýто; 229б I дýло)  

естеств./антропол. Тяло*: мýсто бо есть комужьдо тýлеси того wбть¬ 147а, срв. още 179а, 181б, 
182а; се убо тýло тьлýющее и раздрýшяе с, се въстанеть бестьлýния 343б.  
При определяне обема на примерите се изхожда от необходимостта контекстът да бъде 

достатъчен, за да се изтълкува значението и функцията на думата, влизаща в неговия състав. 
Където е възможно, примерите са съкратени, което е отбелязано с многоточие: 
цýсарьство (1), грц. basilei/a (212б)  

етич. прен метафор. Царство Божие (Христово, небесно) – висше благо, състоящо се в 
съвършено и хармонично общение на духовните твари с Бога, с целия свят и един с друг:  бѓъ 
 хощеть  вьсýмь спѓсти ся и цѓрство его получити 212б  
За изясняване смисъла в някои случаи цитатът се допълва с дума или думи, които не са от 

цитираното изречение, а принадлежат към по-широкия контекст. Те се поставят в кръгли скоби 
с изрично отбелязване намесата на съставителя: 
учени¬ (9),  ma¿qhma (185а), ma¿qhsij (43б] I, III отълучение), lo¿goj (25а), didaxh¿ (302б), didaskali¿a 

(25а), ta¿cij (132с31] I учинени¬), para¿dosij (17б] rel. прýдани¬)   
1. общоупотр. Учене, обучение: дѓшьн¥ сласти, ск. Т. И.) суть ¬ликоже ¬диноя суть дѓша  
подобьн¥ къ себý еликоже w учениихъ и видýниихъ 185а  
За да се получи представа за функционирането на думата в лексикалната система на 

произведението, след тълковно-илюстративната част се посочват синонимите и антонимите на 
съответната лексема, които се срещат в ЙоЕБ, т. е. които принадлежат към неговия словен 
инвентар. По такъв начин ЙоЕБТермР приема и елементи на синонимен и антонимен речник. 
След знак  се изреждат терминологичните дублети, след  позиционните синоними, а след  
антонимите. Ако синонимът, респ. антонимът, се отнася до всички значения, се поставя в края на 
цялата тълковно-илюстративна част на речниковата статия, а ако се отнася само до едно от 
значенията на думата, той се привежда непосредствено след дефиницията и илюстративния 
пример в края на съответната точка:  
тьльнъ (4), fqarto/j (69а] II, V тьлýнъ, III,VIII тьлýньнъ, 128а, 145а, 354а] III истлýньнъ)   

онтол./космол. Тленен, който подлежи на тление – диференцилен признак на одушевените 
материални субстанции: все убо б¥тьемь тьльно есть 128а  
 тьлýньнъ  
= съмрьтьнъ  
 бестьлýнъ, бес истьлýния, бес тьл, бестьли, нетьльнъ  
В основна речникова статия се дава доминиращият синоним – този с най-голяма честота и 

резистентност в текстовата традиция и историята на езика. Терминологичните му дублети се 
отнасят към него с препратка:  
алъчьба (2), nhstei/a (323а, 325a)  

Вж. пощени¬: моси мŤ дниии пак¥ чет¥рьми друг¥ими десят¥ альчьбою преб¥въ 323а  
пощени¬ (1), nhstei/a (325б)  

Пост, въздържане от храна, питие, лоши мисли и зли дела с цел нравствено очистване и 
духовно възвисяване.......  
= алкани¬, алчьба, въздрьжани¬  
За да се добие представа за функционирането на терминологичните единици в лексикалната 

система на езика в синхронен план, е изготвен свод на данните, които ни дават за всяка една от 
тях основните лексикографски трудове по старобългарски език1. Приведен е списък на всички 
консултирани паметници от съвременния на разглежданото произведение период, в които е 
засвидетелствана дадената лексикална единица, нейни дублети и синоними освен 
регистрираните в изследвания текст. Целта на този синопсис е да илюстрира присъствието, респ. 
отсъствието, на съответната лексикална единица в макросистемата на съвременния по отношение 

                                                           
1 Всички думи са сравнени с речниците Микл, Срезн, СЯС и СС. 



на ЙоЕБ стб език според съхранените в писмените паметници свидетелства, както и 
парадигматичните й връзки с други думи на междутекстово равнище. Ако думата не е 
регистрирана в лексикографската традиция или е отбелязана единствено с пример от ЙоЕБ, това 
се означава с .  
беженьство (3), a)gami/a (332с11, 335а, 336а)  

Безбрачие – 1. общоупотр. Невстъпване в брак поради естествени причини или по лично 
решение;  2. етич. Доброволно невстъпване в брак заради следване на Иисуса Христа и 
Неговите апостоли: беженьствоангельско есть подрагъ 335a III безбрачное бо чистое житие 
англьскаго жития образъ есть.  
 неженьство  
 дýвьство, дýвичьство, чистота, чистость  
 женьство  
  
Срв. безбрачи¬ в Изб1073г., безбрачени¬ Догм 

Ако е регистрирана, се привеждат паметниците, в които е засвидетелствана – на първо място 
КСП, а след това преславските, запазени в късни преписи, без да се означават точно местата на 
словоупотребите. Когато лексемата не е регистрирана в КСП и в Преславската традиция, но е 
засвидетелствана в късни паметници, които са вече извън обсега на вниманието ни, се отбелязва 
само речникът, който регистрира думата: 
ходатаи (1), mesi/thj(226б)  

сотириол. Посредник, ходатай. С това наименование на Иисус Христос се означава същността 
на Неговото трояко служение на Първосвещеник, Пророк и Цар (Учител, Пастир, Съдия*): 
ходатаи бѓу и чловýкомъ б¥ваеть 226б  
*В качеството си на първосвещеник Иисус Христос се явява посредник между Бога и човеците, Който се застъпва за всички 

в молитвите Си и принася Себе си в жертва като откуп за греховете на света. Като Пророк посредническата му функция се 

състои във възвестяване на хората чрез благовестието волята на Небесния Отец, а като върховен Съдия – в изпълняване 

Божиите определения за човечеството.  

Клоц Евх Супр ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм  

Срв. исходатаи в Супр; исходатаиникъ в Супр ГрНазXIв.; исходатаиствьнъ в Догм  

При наличието й в преобладаващата част от консултираните паметници с фреквентност над 
100 единици се дава само означение често. Отделно на нов ред след бележка срв. се привеждат 
незасвидетелствани в ЙоЕБ синонимни термини, като се отбелязват паметниците, където са 
регистрирани. Особено внимание е обърнато на съпоставката с дублиращия среднобългарски 
превод на Догматиката от ХIѴв.: 
анъгелъ (35), a)/ggeloj ‘пратеник’ (passim)  

ангелол. 1. Ангел – сътворено от Бога, по-висше от човека безплътнo духовнo съществo: 
аньгелъ убо есть сущьство разумно, присношьствьно самовластьно бесплътьнъ богу служя, даръмь 
въ естьствý бесъмьртье приемъ 104б; 2. Последната от деветте ангелски степени: третья же sc. 
утварь же и послýдьня начатъци, архангели и ангели 113б  
Често  

Срв. още вýстьникъ в Зогр Мар Супр   

Така изготвеният комплекс лексикографски пособия представлява една малка енциклопедия 
на Догматиката на Йоан Дамаскин, построена върху подбора на главите от Йоан Екзарх и според 
старобългарския превод на Точното изложение на православната вяра. Той позволява 
наблюдения върху терминологичния пласт лексика в стб. език както в синхрония – на 
микроравнище (конкретния текст) и макроравнище (други съвременни текстове), така и в 
диахрония – по протежение на вековното писмено предание на изследвания паметник и  на 
съхранената традиция от Кирило-Методиевата епоха през Преславския златен век и 
среднобългарския преводи от ХIѴ-тото столетие до наши дни. Той е свидетелство за богатството 
на българския език и културното му равнище през Средновековието.  
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ангелол. – ангелология 
антропол. – антропология 
библ. – библеистика 
вж. – виж 
възвр. – възвратен 
гносеол. – гносеология 
грц. – гръцки 
деят. - деятелен 
ед. ч. – единствено число 
есхатол. – есхатология 
етич. – етика 
иконом. – икономия 
конкр. - конкретно 
космол. – космология 
култ. - рит. – култ и ритуал 

мариол. – мариология 
метафор. – метафора 
метоним. – метонимия 
мин. – минало 
мистериол. – мистериология 
мн. ч. – множествено число 
нареч. – наречие 
онтол. – онтология 
прен. – преносно 
прич. – причастие 
разночет. – разночетене 
само ед. ч. – само един-ствено число 
само мн. ч. – само множест-вено 
число 
св.- ист. – свещена история 
св. в. – свършен вид 

сег. вр – сегашно време 
сотириол. – сотириология 
ср. р. – среден род 
срв. – сравни 
стбг. – старобългарски 
староевр. – староеврейски 
страд. – страдателен 
субст. – субстантивирано 
събир. – събирателно 
тв. п. – творителен падеж 
теол. – теология 
тринит. – тринитарно богословие 
христол. – христология 
юрид. - юридически термин 
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А 
АДЪ (1), (¿Aidhj ‘място, лишено от светлина’ 

(251а) 
св.-истор./есх. Ад, преизподня*: адъ поплененъ 
251а. 
*Гръцката дума (¿Aidhj превежда еврейската дума шеол 
‘всепоглъщаща бездна’. В християнското учение под това 

название се разбира място, където пребивават душите на 

умрелите, в което смъртта владее над тях като над 

пленници след проклятието на грехопадналите праотци. 

Иисус Христос чрез кръстните си страдания разрушил 

силата на ада, властващ над цялото човечество. 

Често 

Срв. геона в Зогр Мар Ас Боян Супр; прýисподняя в Син 

Евх Клоц Супр; ГрНазXIв.  

АЗМА АЗМАТЬСКАЯ (1), ÅAisma a)isma¿twn 

(312а) 
библ. Песен на песните*: вътора птериця 
стихирьск¥: иовов¥, псалът¥рь, паримия 
соломоня, ¬клисистъ сего же, азма азматьска 
тогожде 312а. 
*Библейска учителна книга, причислена към 

Ветхозаветния канон. За неин автор се смята Соломон. 

Наименованието представлява синтактична калка на 

еврейския суперлатив и в буквален превод гласи ‘най-

хубавата песен’ (Срв. още небо небесьно¬, вýкъ вýковъ богъ 
богъмъ, господь господьмь, цЃрь цЃремь и пр.). 

 

Срв. пýснь пýсньмь в Изб1073г.; Пýснь пýснии в ГрНазXIв. 

АЛЪКАТИ (1), nhsteu¿w (325б) 
Вж. постити с: не и ли великое пощение ¬же имъ 
заповýдано аще въ субботу будеть алъчуть? 
325б. 
= постити 
Зогр Мар Ас Супр Сав Син Евх Остр Слепч Охр Парим 

АЛЪЧЬБА (2), nhstei¿a (323а, 325a) 
Вж. пощени¬: моси мŤ дниии пак¥ чет¥рьми 
друг¥ими десят¥ альчьбою преб¥въ 323а 
Супр Изб1073г. ЗлатострХIIв. 
Срв. още постъ в Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Рил  

АМИНЪ (1), староевр. amen ‘несъмнено, 
наистина, безспорно, да, така да бъде’ 
култ.-рит. Амин, заключителна формула при 
молитва, в потвърждение на истинността й и с 
надежда тя да бъде чута: емуже иисусу христу 
слава чьсть съ безначльн¥имь отьцемь и 
прýсвт¥имь духомь н¥ин и присно и въ вýк¥ 
вýкомъ, аминъ 14а 
Често 

Срв. още право в Зогр Мар Ас Сав Остр ЗлатострXIIв. Мст 

СрбЕв 

АНЪГЕЛЪ /АГГЕЛЬ (35), a)/ggeloj ‘пратеник’ 
(passim)  
ангел. 1. Ангел – сътворено от Бога, по-висше от 
човека безплътнo духовнo съществo, надаренo с 

разум, свободна воля и голяма сила, винаги 
предстоящо пред Божия престол и прославящо 
Го. Чрез ангелите Бог явява Своята воля, 
превръщайки ги в оръдие за изпълнението й: 
аньгелъ убо есть сущьство разумно, 
присношьствьно самовластьно бесплътьнъ богу 
служя, даръмь въ естьствý бесъмьртье приемъ 
104б;  
разумьное сущьство състави богъ ангел¥, рекоy, и 
вся по небеси чин¥ ти бо явý разумьнааго и 
бесплътьнаго суть естьства 172а  
2. Последната от деветте ангелски степени: 
третья же sc. утварь же и послýдьня 
начатъци, архангели и ангели 113б 
Често 
Срв. още вýстьникъ в Зогр Мар Супр  

АНЪГЕЛЬСКЪ (9), a)ggeliko¿j (113б, 114б, 
120а), tw¤n a)gge/lwn (104а, 116б, 203а, 222б, 
334б, 335а)  
ангел. Който принадлежи или се отнася до 
ангел: анъгельская сила 113б,114б, a)ggelikh£ 
du/namij, срв. още 120а; анъгельск¥и чинъ 203а 
2. Ангелоподобен: анъгельско¬ житие 335а 
Често 

АНТИХРЬСТЪ (5), a)nti/ ‘вместо, против’ Œ 

xristo/j ‘помазаник’ (passim) 
Антихрист –  
а) етич. Всеки, който – отрича Иисуса Христа и 
не Го признава за Богочовек  
б) есх. Определено лице, особено нечестив 
човек, който ще се появи преди Второто идване 
на Христа със сила и власт, ще противодейства 
на Христовото учение и с коварство ще увлече 
мнозина след себе си, стремейки се да унищожи 
християнството: всякъ бо убо не повýдая и с¥на 
божи и бога пришедъша плътию и суща бога 
съврьшена и чловýка съврьшена съ преб¥тиемь бога, 
супостатъ есть христу. Обаче своеобразнý и собьнý 
антихрьстъ глаголеть с, иже въ коньць вýка 
прид¥и.  
 с©постатъ 
Ап Супр 

АПОСТОЛЪ (42) a)po/stoloj ‘пратеник’ (passim)  
1. св.-ист. Апостоли се наричат в тесен смисъл 
12-те най-приближени ученици на Иисус 
Христос, а в широк освен тях и останалите 
седемдесет и двама Негови последователи, 
които Той изпратил да проповядват учението 
Му: все убо еже есть предано намъ законъмь и 
пророк¥ и апостол¥ и еваньгелист¥ приемлемъ 16а  
прен. метафор.: почьтýм¥ прýдтечу иоана ко 
пророка и крьстителя, апостола же и м©ченика 
297б*  
*В приведения контекст се натъкваме на метафорична 

(преносна) употреба на термина апостолъ към денотат, 
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който не принадлежи към кръга на Христовите ученици, на 

базата на функционално сходство 

2. мист. Един от харизматическите дарове на 
Св. Дух: прьвое апостол¥, въторое пророк¥, третиею 
пастух¥ 298а, срв. Кор 12:14 
3. библ. прен. метоним. Апостол – една от 
богослужебните книги, която включва “Деяния 
апостолски” и посланията от Новия Завет: 
апостола прýлагая изборъ 1б  
Често 

Срв. още сълъ в Зогр Мар Сав Супр 

АПОСТОЛЬСКЪ (3), tw¤n a)posto¢lwn (259а, 
342а), a)postoliko/j (60а)  
св.-истор. Който принадлежи или се отнася до 
апостол: ~ повýдани¬, tw¤n a)posto¢lwn 

kh¿rugma (342а ~ое прýдание) 
 апостольско¬ прýдани¬ 259а, h( para/dosij 

tw¤n a)posto¢lwn – гнос. Един от изворите на 
християнското вероучение 
 апостольская црьк¥ 60а, a)postolikh£ 

¡Ekklhsi/a – еклесиол. Едно от определенията 
на Църквата в Никео-Цариградския символ като 
основание на Христа и Апостолите, получило от 
тях всичко необходимо за съществуванието си и 
поддържащо със същите неразривно постоянно 
общение посредством учредената от тях 
непрекъсната приемствена йерархия, учение, 
свещенодействия и управление.  
Често 

АРЕИ (2)  )/Arhj 

косм. Планетата Maрс: седмь бо планитъ рýша: 
слЃнце, луню, дию, ермию, ареа, афродити и крона 
123б  

АРХАНГЕЛЪ (2) a)rxa/ggeloj (113б, 268а) 
ангел. Осмата от деветте ангелски степени: 
третья же sc. утварь же и послýдьня 
начтъци, архангЃли и ангЃли 113б. 
*Терминът е новозаветен неологизъм, незасвидетелстван в 

класическия гръцки и еврейския езици. 

Ас Остр Евх Клоц Супр 

АРХИЕПИСКУПЪ (1)  
еклесиол. Старши епископ*: велик¥и бЃжии 
архиепискупъ ме»одии 2а 
*Епископът е първата и най-висока степен на 

свещенослужение. Той има власт не само да извършва 

тайнствата, но и чрез ръкоположение да преподава 

благодатния дар и на други да ги извършват. Ако и всички 

епископи да са равни по власт, още Апостолските правила 

предвиждат за съхранение на единството в Църквата някои 

от епископите да получават правото на върховен надзор.  

Ас Ен Клоц Супр 

АРХИИЕРЭИ (1), a)rxiereu/j (274б) 

еклесиол. Първосвещеник, архийерей: та трапеза 
сию таиную проwбразоваше трапезу, якоже и онъ 
чиститель истовааго архиереа христа образъ бяаше и 
подобье 274б 

Зогр Мар Ас Сав Боян Ен Евх Клоц Супр 

Срв. старýишина жрьчьскъ в СЗ (ХIѴв.) 

АФРОДИТЬ (4), )Afrodi/th  
косм. Планетата Венера: седмь бо планитъ рýша: 
слЃнце, луню, дию, ермию, ареа, афродити и крона 
123б  
= звýзда заходьняя, дьньница 
Срв. прýходьница ЙоЕШ, КирЙерусХIIв., утрьняя звýзда 

ЕфрКрм 

 

Б 
БЕЖЕНЬСТВО (3), a)gami/a (332с11, 335а, 336а) 

Безбрачие – 
1. общоупотр. Невстъпване в брак поради 
естествени причини или по лично решение  
2. етич. Доброволно невстъпване в брак заради 
следване на Иисуса Христа и Неговите 
апостоли: беженьствоангельско есть подрагъ 
335a III безбрачное бо чистое житие англьскаго 
жития образъ есть.  
 неженьство  
 дýвьство, дýвичьство, чистота, чистость 
 женьство 
 
Срв. безбрачи¬ Изб1073г., безбрачени¬ Догм 

БЕЗ 
без болýзни a)nwdi/nwj, вж. болýзнь; 
без вин¥, a)nai¿tioj  вж. вина;  
без врýда a)paqh¿j, a)paqw¤j, a)¢trwtoj вж. врýдъ; 
без грýха a)nama¿rthtoj вж. грýхъ; 
бе-з-ависти a)gaqo¿j вж. зависть;  
бе-з-ълоб¥ a)¿kakoj вж. зълоба;  
без изврата a)¿treptoj  a)tre¿ptwj вж. извратъ;  
без измýна, без измýнения, a)nalloi¿wtoj  вж. 
измýнъ, измýнени¬;  
без исплова a)rreu¿stwj вж. испловъ;  
без истока a)¿rreustoj, a)rreu¿stwj вж. истокъ; 
бес коньца a)teleu¿thtoj  a)teleuth/twj  
a)teleu¿thta  a)¿peiroj вж. коньць; 
бес количьства a)¿posoj, вж. количьство;  
áåç ëèöà a)xrwma¿tistoj вж. лице; 
без лýта безъ лýтъ a)¿xronoj, a)xro¿nwj вж. лýто;  
без мЃтре a)mh/twr  вж. мати; 
без начла a)¿narxoj вж. начло; 
без начтъка a)¿narxoj вж. начтъкъ;  
без образа a)sxhma¿tistoj, вж. образъ;  
без обтия a)peri¿lhptoj обти¬, вж. обти¬; 
без отъл©чения a)xwri¿stwj, вж. отъл©чени¬; без 
отъпуста sic!, вм. отъступа, a)diasta¿twj вж. 
отъст©пъ;  
без отьца a)pa/twr, вж. отьць;  бес плъти 
a)sw¿matoj, вж. плъть;  
бес постига a)katalh¿ptwj, вж. постигъ; 
бес примýса sunafei¿aj a)¿neu, вж. примýсъ; 
без раздрýшения a)dia¿lutoj, вж. раздрýшени¬; 
без различьства a)paralla/ktwj, вж. различьство;  
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без расхода a)diasta¿twj, вж. расходъ; 
без рожьства a)ge¿nnhtoj, вж. рожьство;  
бе ск©дьства, вж. ск©дьство; 
бестрасти a)paqh¿j, a)paqw¤j, вж. страсть;  
бе съвъкупа a)sundua¿stwj,  вж. съвъкупъ; 
бесъврьшения a)telh¿j, вж. съврьшени¬;  
бе съмьрти a)qa¿natoj, вж. съмьрть;  
без размýса, бесъмýса a)sugxu¿twj, вж. размýсъ, 
съмýсъ;  
бе състава su¿stasij, u(po¿stasij, вж. съставъ; 
бе сýмене a)spo¿rwj, вж. сýм;  
бес тьл a)fqo/rwj, вж. тьля; 
бес тьлýния, безъ истлýния a¿)fqartoj, вж. 
тьлýни¬, истьлýни¬; 
без упостаси a)nupo¿statoj, вж. упостась; 
без устава a)o¿ristoj вж. уставъ;  
бес чувьства a)nepai¿sqhtoj,  вж. чувьство; 
бес чсти a)¿moiroj,  вж. чсть 

БЕЗАКОНЬНЪ (4), th¤j a)nomi¿aj (339а II-V 
безакония, 342б); a)¿nomoj (336б, 340а).  
етич.1. Който не спазва закона, който върши 
дела против Божия закон: чловýкъ безаконьн¥ґ 
339а и 342б;  
2. Присъщ на безаконник: безаконьная дýла 
336б 

 законьнъ 
Син Клоц Супр Рил Парим Пс Догм 

БЕЗБЛАЗНЬНЪ (2), a)di¿staktoj (272б III 
нес©мнýнъ) 
етич. Неизкусим, който не се поддава на 
съблазни и изкушения: безблазньна вýра 272б 
Вж. още блазнъ и искусъ  
 неискусьнъ 
 блазньнъ 
НиконПанд; ПролXIVв.; ПандАнтXIв. 

БЕЗБЛАЗНЬНЭ adv., (1) a)sfalw¤j (244а I 
безблазна) 
етич. Без изкушение: подоба¬ть же всею силою 
безблазньнý съблюсти с самýмъ чистомъ § 
сквьрнъ дýлъ 244а 
 без блазна 

БЕЗВЕЩЬСТВЬНЪ (4), a/)u+loj (104а III 
невещьствьнъ, 105а II, IV, V безвещьнъ, 105б I, II, 
IV, V безвещьнъ, 172а I-V безвещьнъ).  
Нематериален – 
а) теол. В абсолютен смисъл свойство на 
Божествената природа: Едино по истинý 
безвещьствьно божьство 105а, срв. 172а;  
б) ангел. В относителен смисъл свойство на 
духовните твари – ангелите: аньгелъ  
бесплътьнъ же  и безвещьствьнъ, еликоже къ намъ 
прележящее 105а, срв. 104а.  
 вещьствьнъ 
  

Срв. безвещьнъ в Супр; невещьствьнъ в Догм 

БЕЗВИНЬНЪ (4), a)nai/tioj (51б, 83б, 326а); ou)k 

ai)¿tioj (85а)  
1. тринит. Безусловно съществуващ (ипостасно 
свойство на Бога Отца): отьць без начла се же 
есть безвиньнъ 83б.  
 без вин¥, невиньнъ  
 безначльнъ  
 виньнъ1, виновьнъ, повиньнъ  
2. юрид./етич. Невинен: нъ и скотъ аще въ преровъ 
въпадеть въ суботу иже извлечеть, безвиньнъ, а 
презрýв¥и wсужденъ 326а.  
= без грýха 
 виньнъ2 

Супр Парим 

БЕЗВРЭДЪ (1), a)pa¿Jeia (166а)  
етич. Безстрастие, неподвластност на 
отрицателни душевни емоции*: нага бяста, 
адамъ же и евьга, не ст¥дяшете себе. тацýмь бо 
безъ вреда намъ веляше б¥ти бѓъ – безврýда бо 
доконьчьнаго се есть 166а.  
 врýдъ, страсть 
  
* Терминът a)pa¿Jeia е едно от основните понятия на 

стоицизма, където означава ‘безметежно състояние на 

духа’, ‘липса на емоции, както положителни, така и 

отрицателни’, ‘душевно спокойствие, ненарушено от 

каквото и да е външно въздействие’, ‘равновесие’, 

състояние, при което чувствата не пречат на дейността на 

разума (Heyne, Epikt. 12, 29; Sext. Emp.10, 224). У Й. Екзарх 

терминът е употребен в значение ‘безстрастие’, 

‘неподвластност на страстите, мислени като отрицателни 

душевни състояния и нравствени недъзи’ 

Срв. безврýди¬ у ЙоЛествXIIв.; бестрасти¬ в Евх Супр 

Изб1073г. Догм  

Leskien 61; Sadnik, ZfslPh, 30, 243 ff 

БЕЗВЭРЬСТВО (2) a)pisti/a (271а, 355б V 
бесмрьтьство)  
етич. Неверие, лична форма на отричане на 
Бога, един от смъртните грехове: будеть убо 
иже вýрою достоинý приимуть наставление (sic! – 
бел. Т. И., чети оставление) грýховъ и въ жизнь 
вýчьную и въ съблудение души же и плъти, а иже 
безвýрьствъмь недостоинý приемлють въ томление и 
мучение 271а  
 вýра 
  
Срв. безвýри¬ в Евх.; невýри¬ в Зогр Мар Ас Сав Супр Догм; 

невýрьстви¬ в Зогр Мар Ас Сав Супр Боян Ен; невýрьство в 

Зогр Мар Ас Хил Супр;  невýровани¬ в СЗ (ХIѴв.) 

БЕЗДУШЬНЪ (7) a)/yuxoj (passim, 129б II, IV 
недушьнъ)  
косм. Неодушевен  
 субст. n  бездушьно¬ - Неодушевен  обект: 
трýбý есть вýдýти, яко чловýкъ и бездушьн¥имъ 
обьщьствуеть и бесловесьн¥ихъ приемлеть животъ 
и словесьн¥ихъ прия разумъ 180б  
 душьнъ 
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Супр Слепч Шиш Изб1073г. Догм 

БЕЗМ¥СЛЬНЪ (2), субст. n sg безм¥сльно¬ 
a)¢logon (183аbis) 
антроп. Неразумната част на душата: 
раздýляють же ся сил¥ дшьн¥я въ м¥сльно и 
безм¥сльно 183а.  
 бесловесьнъ, безумаи, неразумьнъ 
 м¥сльнъ 
 
Срв. несъм¥сльнъ в Лк24:25 Зогр Мар; Пс48:13 Син; Пс48: 

21Син; Клоц Супр Изб1073г. Мин1097г. ГрНазXIв. Догм 

БЕЗМЭРЬНЪ (1), a)/peiroj (19а) 
теол. Неизмерим, безграничен, диференциален 
признак на Божествената природа*: а якоже есть 
богъ безмýрьнъ и вýмь исповýдаемъ 19а  
*Понятието a)/peiron е въведено от Анаксимандър за 

означаване на безграничната, неопределена, безкачествена 

материя, намираща се във вечно движение. Цялото 

многообразие на нещата, всички светове според 

древногръцкия философ са възникнали чрез отделяне от 

апейрона на противоположностите (горещо и студено, 

мокро и сухо) и тяхната борба. Понятието апейрон е важно 

постижение на античния материализъм в Срв. с 

представите за тъждествеността на материята с 

конкретното вещество (вода, въздух). В питагореизма 

апейронът, безформеното, безграничното начало, заедно с 

неговата противоположност – “границата”, е основа на 

всичко съществуващо. Както се вижда от приведените 

концепти, в християнството понятието a)/peiroj губи 

първоначалния си материалистически смисъл и придобива 

съвсем ново значение. Тук то изразява идеята за безкрайно 

съвършенство на Божествения Дух, Неговото 

превъзходство над цялото съществуващо и мислимо битие, 

несъизмеримостта Му със света. Безкрайното в този 

мироглед означава съвършена форма на битие, липса на 

ограничения в Божиите съвършенства. С други думи като 

a)/peiroj се определя абсолютността на Субективното 

битие, неговото вътрешно нравствено съвършенство, а не 

съвокупността, физическата сборност и универсалност на 

обективно съществуващото. 

Супр Слепч Шиш ГрНазXIв. 

= никоеюже мýрою зна¬мъ 

Срв. без мýр¥ в Супр, Изб1073г. ГрНазXI в.  

БЕЗНАЧЛЬНЪ (7), a)/narxoj (33б I, II, IV, V 
безначтка, срв. също 18б, 86б, 89а, 225б); 
a)na¿rxwj (335б); a)nai/tioj (71б V безвиньнъ).  
Безначален – 
1. теол. Общо  свойство на Божествената 
природа, което принадлежи в еднаква степен и 
на трите Ипостаси по същество и ги 
характеризира като изконно битие: аще убо 
нетворено то безначльно 86б.  
 без начла, безначтъчьнъ, без начтъка 
 подълýтьнъ 
2. тринит. Лично свойство на Първото Лице на 
Пресветата Троица, което го характеризира като 
необусловено от никаква предхождаща го и 

външна Нему причина: отьць бо безначльнъ 71б 
(срв. още 14а, 33б, 86б, 89а,335а).  
 безвиньнъ, без вин¥, невиньнъ  
 виньнъ, виновьнъ 
Евх Супр ГрНазXIв., Изб1073г., ЗлатострXIIв., ЕфрКрм 

Догм 

БЕЗНАЧТЪЧЬНЪ (1), a)/narxoj (107а rel. 
безначльнъ)  
теол. Безначален – диференциален признак на 
Божествената природа: свýтове вътории 
разумьнии чини, отъ прьваго и безначтъчьнаго 
всýмъ свýта освýщение имуще 107а 
 без начла, безначльнъ, без начтъка;  
 подълýтьнъ 
 

БЕЗОБРАЗЬНЪ (2), a)sxhma/tistoj (178а, 302а)  
теол. Който няма външна форма, образ 
(свойство на Божествената природа). Като чист 
дух, лишен от всякаква материалност, Бог не 
притежава и външна форма. Той е безòбразен: 
невидимаго и бесплътьнаго и неисписанааго и 
безъобразьнааго бога кто можеть сътворити подрагъ 
302а;  
 субст. n sg безобразьно¬ – безвидно същество, 
диференциален признак на духовните същества: 
бесплътьна же и невидими безъобразьна на дъвое 
разумýваемъ: ово сущьствомъ, а другое 
благодатьемь178а  
 необразьнъ, без образа 
 образъ им¥  
Изб1073г. Догм. Срв. ни въображенъ ЗлатострХIIв. 

БЕЗУМАИ (1), a)¿logoj (161а II, IV безума)  
етич. Безразсъден, вж. безуми¬: безумае 
хотýние 161а 
 безумьнъ 
 За образуванието безумаи срещу a)¿logoj срв. също 197б 

излихаи срещу peritto¿j, бел. Л. Садник 

Супр 

БЕЗУМИЕ (1), a)¢noia (144б)  
етич. Безразсъдство, липса на здрав разум – 
немощ на човешкия разсъдък, причинена от 
извращаването на ума вследствие 
грехопадението на прародителите: омрачить же 
ся слъньце и луна, иже тварьмъ покланють с, а 
не творьцю, безумие ихъ являюще, наказающе 
якоже извратьни суть  
 безумьство, несъм¥шл¬ни¬ 
Зогр Мар Син Евх Клоц Супр Парим Изб1073г. Догм 

БЕЗУМЬНЪ (2) a)¿frwn (24а, 100б)  
етич. Нездравомислещ, безразсъден: рече 
безумьнъ въ срьдьци своемь: нýсть бога 24а. 
 безумаи, несъм¥слъ 
Зогр Мар Ас Син Евх Клоц Супр Парим Изб1073г. 

Срв. безумль в Зогр Мар Сав Супр Догм 
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БЕЗУМЬСТВО (1) a)frosu¿nh (24а, II, IV 
безумие)  
етич. Вж. безуми¬: ихъже безумьство вля 
двѓдъ рече: “рече безумьнъ въ срьдьци своемь: нýсть 
бога 24а 
 

БЕЗЪЛОБЬНЪ (1) a)ke¿raioj ‘несмесен, чист, 
неповреден, незасегнат’ (233а) 
антроп./етич. У когото няма злоба – благодатно 
състояние на първоздания човек: образи суть 
божьствьнуму естьству: беспечальное и 
безвьрьтьное и безлобьное 233а 
 безлоб¥ 
 зълъ 
Супр Ен Слепч Охр Догм 

Срв. безълобивъ в Хил; незълобивъ в Син Евх Супр; безлоби в 

Супр 

БЕСКВРЬНЬНЪ (2), a)mo¿luntoj (286а), 
a)nai¿maktoj (274б)  
1. мар. Неосквернен физически или душевно: 
въплътити ся и въчьловýчити wтъ чист¥ихъ еи и 
бесквьрньн¥ихъ плъти и кръвии 286а;  
 нескврьнавъ, нескврьньнъ  
 чистъ 
 скврьнъ, скврьньнъ 
2. мист. В израза бескврьньная трýба 274б, qu¼i¿a 
a)nai¿maktoj – безкръвна жертва, евхаристия.  
 бескрьвная трýба 
Евх Ен Супр. 362,  приносити бескврьньную трýбу  

БЕСКОНЬЦАИ (1)  
Вж. бесконьчьнъ: бесконьци свýтъ 2а 
 

БЕСКОНЬЧАНИЕ (1), a)teleu¿thton, to¿ (102а) 
онт. Безконечност: вýчьная же жизнь и вýчьна 
мука бесконьчани¬ будущаго являеть 102а 
= вýкъ 
 
Срв. бесконьчи¬ в ГрНазXIв.  

БЕСКОНЬЧЬНЪ (3), a)teleu¿thtoj (49а), a)¿peiroj 
(226а), a)da¿panoj (309б) 
теол. Безкраен, диференциален признак на 
Божествената природа и на Нейните 
проявления*: бесконьчьно¬ црство, 49а, 
бесконьчьная сила, a)¿peiroj du¿namij 226а, 
благодать бесконьчьна, xa¿rij a)da¿panoj  
 бес конца, бесконьци, бес коньчания  
= безмýрьнъ, вýчьнъ  
 коньчьнъ 
*Свойството безкрайност, приложено към Божеството, 

характеризира:  

 Неговата пространствена индетерминираност. Бог 

съществува вън от пространствените граници. Той е 

неизмерим и стои над всяка крайна пространственост, така 

че пространството не може да го ограничава;  

 Неговата времева индетерминираност. Бог съществува 

вън от границите на времето: Той е вечен, т. е. няма нито 

начало, нито край;  

 липсата на ограничения в Божиите съвършенства.  

Категориите безкрайно и крайно са били познати още в 

античната философия (Анаксимандър). Ако обаче в 

християнската мирогледна система безкрайното 

характеризира трансцендентната действителност, а 

крайното – иманентната реалност, у древногръцкия 

материалист те изразяват неразделно свързани помежду си 

противоположни страни на обективния свят. Безкрайното 

означава безграничната, неопределена, безкачествена 

материя, намираща се във вечно движение. То 

характеризира:  

 съществуването на света в пространтвото като отворена 

материална система;  

 съществуването на света във времето като несътворена 

и неунищожима материя;  

 количествената неизчерпаемост на материята, 

безкрайното многообразие на нейните форми на битие.  

Супр Ен Догм 

БЕСКРЪВЬНЪ (1), a)nai¿maktoj (274б) 

мист. В израза бескръвьная трýба, qu¼i¿a 
a)nai¿maktoj ‘безкръвна жертва’ тайнството 
Евхаристия. 
 бескврьная трýба 
Супр Служ  

Срв. неокръвавл¬ньнъ в Догм 

БЕСЛОВЕСЬНЪ (11), a)¿logoj (passim)  
антроп./ косм. Безсловесен, лишен от 
способност за словесно общуване, 
диференциален признак на одушевените 
същества: бесловесьная часть души 184а;  
 субст. n sg бесловесьно¬ – безсловесно 
същество: бесловесьная не суть самовластьна 202а  
= безм¥сльнъ 
 словесьнъ, словьнъ  
Супр Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

БЕСПЛЪТЬНЪ (18), a)sw¿matoj (19а, 30б, 33а, 
59а, 48а, 86б, 89а, 104а, 105аtеr, 105б, 106б, 
172аbis, 177а, 301б, 334б) 
Безплътен –  
а) теол. Свойство, принадлежащо в абсолютна 
степен на Божествената природа. Като чист Дух 
Бог е лишен от всякаква материалност. Той е 
безплътен, невеществен: едино по истинý 
безвещьствьно божьство есть и бесплътно  прен. 
метоним. бесплътьная бжЃьствоy дýтельства 93б, 
a)¿uloi e)ne¿rgeiai 
б) Свойство, принадлежащо в относителна 
степен на духовните твари:  
– ангел. Диференциален признак на ангелската 
природа: 105а аньгелъ бесплътьнъ же глЃеть ся и 
безвещьствьнъ, еликоже къ намъ прележащее;  
– антроп. Свойство на човешката душа: 105а 
душа убо есть сущьство живо, проста и 
бесплътьна 177а 
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 бес плъти  
 безвещьствьнъ 
 плътьнъ, плътьскъ 
Ен Евх Супр ГрНазXIв. ЗлатострXIIв. Догм 

Срв. бестýлесьнъ у ГрНазXIв. Догм; бес тýлесебес тýла СЗ 

(ХIѴв.) 

БЕСТРАСТЬНЪ (1), a)paqh¿j (220а) 
христол. Неподлежащ на страдания, свойство 
на Божествената природа на Иисуса Христа: 
страстьнъ б¥сть, бестрастьнъ б¥въ 220а.  
 бе страсти, без врýда, неприимьнъ, не приемли  
 страстьнъ, врýдъ приемли, приимьнъ 
Евх Супр Служ Изб1073г. Догм  

Срв. неврýжденъ и нестрастьнъ в Догм 

БЕСТЬЛЭНИЕ (5), a)fqarsi/a (219а, 241а, 271б, 
355б I безъистлýнно, V безъистлýни¬); to£ 

a)¿fqarton (233а) 

Нетление – 
а) антроп. Възприето по благодат свойство на 
първосъздадената, непоразена още от греха, 
човешка природа въ бестьлýние сего sc. чловýка, 
бел. Т. И. сътвори 233а, срв. още 219a, 241a, 
355б;  
б) сотир. Свойство на обновената след 
изкупителната жертва на Иисуса Христа 
човешка природа: вýрующиимъ бűсть жизнь и 
бетьлýние въ приятье 271а.  
 бестьля, нетьля, нетьлýние, нетьльное  
 тьля, тьлýние 
Супр Изб1073г.  

Срв. още бестьльство у ЙоЛествXIIIв.  

БЕСТЬЛЯ (3), a)fqarsi¿a (219б); to£ a)¿fqarton 

(219а, 233б III, V бестьлýние)  
сотир. Вж. бестьлýние: своимь wбьщениемь 
възведе и sc. чловýка, бел. Т. И. в бестьлю 233б. 
 

БЕСТЬЛѦИ (1) a)fqarti/zomai  
сотир. Който притежава свойството 
нетленност, вж. бестьлýние: въстанемъ же убо 
пакű дЃшамъ въшьдъшиимъ въ плъти, 
бестьлящемъ ся и съвлекущемъ тьлю 357б 

БЕСЪМРЬТИЕ (2) a)qanasi¿a (354а I, II, IV, V 
бесъмрьтьство), to£ a©qa¿naton (105а)  
Безсмъртие – 
а) ангел. Благодатно свойство на ангелската 
природа: аньгелъдаръмь въ естьствý бесъмьртие 
приемъ 105а  
б) сотир. Свойство на обновената след 
Христовата изкупителна жертва човешка 
природа: подобасъмьртьнууму сему облещ·и 
ся въ бесъмьртие 354а.  
= бестьлýни¬, бестьля, нетьля, нетьлýни¬, 
нетьльно¬ 
 съмрьтьство, тьля, тьлýние 
Клоц Супр Евх Изб1073г. Догм 

Срв. още бесъмрьтьство в Евх 

БЕСЪМРЬТЬНЪ (8), a)qa¿natoj (passim)  
Безсмъртен – 
а) теол. Свойство, принадлежащо в абсолютна 
степен на Божествената природа: вýруемь въ 
единъ бЃъбесьмьртьна 48а;  
б) Свойство, принадлежащо в относителна 
степен на духовните твари:  
– ангел. Диференциален признак на безплътните 
духове: sc. анъгелъ) бесъмьртьнъ не естьствъмь, 
нъ благодатьемъ 106а  
– антроп. Диференциален признак на 
човешката душа: душа убо есть бесъмьртьна 
177а, срв. още 175а 
 бе съмьрти  
 бестьли 
 съмрьтьнъ 
Ен. Евх Клоц Супр Рил Изб1073г. ЕфрКрм СЗ (ХIѴв.) 

Догм 

Срв. още несъмрьтьнъ в Евх Клоц  

БЕЧУВЬСТВЬНЪ (1), a)nai/sqhtoj (129а) 
косм. Комуто не принадлежи свойството 
сетивност, безчувствен, диференциален признак 
на неодушевените същини: бездушьни бо соyть 
sc. нбЃса и свýтильник¥, бел. Т. И. и 
бечувьствьни 129а 
 безъ чувьства  
 чувьствьнъ  
Супр 

Срв. нечувьствьнъ в Догм 

БЛАГОВОЛИТИ (1), eu)doke¿w (213б) 
иконом. Проявявам добра воля, любов, 
разположение. С това понятие се означава актът 
на изпълненото с доброжелателство отношение 
на Бога към творението: же въ насъ добра 
прьвицею хощеть и благоволить 213б 
 благоизволити 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр Парим Догм 

БЛАГОВОЛЬНЪ (2), th¤j a)reth¤j (345б); 
e)na¿retoj (312б) 
етич. Отнасящ се до добродетелта: благовольнъ 
трудъ 345б 
 благоизвольнъ, добротьнъ 
ПандАнтXI в. ЙоЛествXIIв.  

Срв. добродýтельнъ в Догм 

БЛАГОВОЛЬСТВО (4), eu)doki¿a (92б III 
благоволение, 213а); a)reth/ (235б, 335а)  
Вж. благовол¬ни¬ 

1. иконом.: прьвое предъгрд¥е хотýние и 
благовольство § него (sc. бога) с¥ 213а;  
2. етич.: и въ благовольствýхъ соyть больства и 
хуждьства 335а. 
 благовол¬ни¬, благоизвол¬ни¬, извол¬ни¬  
ГрНазXIв. ЙоЛествXIIв. 

БЛАГОВОЛЕНИЕ (4) eu)doki¿a (207бbis); a)reth/ 
(237а, 325а II-V благодати)  
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1. иконом. Благоволение – проява в 
отношението към творението на едно от 
необходимите свойства на Божията воля – 
нейната благост, състояща се в това, че волята 
Божия в своите стремежи и действия се 
ръководи от представите за най-висшето добро; 
те съвпадат с вътрешния нравствен закон на 
Божията съвършена природа: пром¥сльна wâà 
по блѓговолению, ова по съмýщению  207б;  
2. етич. Добродетел, вж. доброта: избирати 
благоволение 237а. 
= благовольство, благоизвол¬ни¬, извол¬ни¬ 
Зогр Мар Сав Ас Син Евх Супр Рил ЙоЛествXIIв. Догм 

Срв. доброволени¬ в ГрНазXIв., добровольстви¬ в 

ЙоЛествXIѴв., доброизволени¬ в ЙоЛествXIIв. 

БЛАГОВЭСТИТИ (3), eu)aggeli¿zomai (227б, 
248а, 285б)  
св.ист. Благовестя, съобщавам добра новина: 
анѓгльблаговýст глаЃше: радуи ся 227б 
Зогр Мар Ас Сав Син Клоц Супр Парим Изб1073г. 

Срв. благовýствовати в Догм 

БЛАГОВЭЩЕНИЕ (1), Eu)agge¿lion (235б) 

Блага вест, благовестие – първите четири книги 
от Новия Завет, написани от апостолите Матей, 
Марк, Лука и Йоан, в които се разказва за 
раждането, живота и дейността на Иисуса 
Христа, Неговата кръстна смърт, Възкресението 
и Възнесението Му: По всеи земли блЃговýщение 
блЃговýдению повýда с 235б  
 евангели¬ 
Супр ПандАнтXIв. ГрНазXIв. Изб1073г. 

Срв.благовъзвýщени¬ в ГрНазXIв.; благовýсть в Догм 

БЛАГОДАТИЕ (12), a)gaqo¿thj (238а); xa¿rij 
(rel.)  
иконом. Вж. благодать: водý духовьн¥иимъ 
блЃгодатиемь плъть грýховьную wм¥вающи 242б; 
неизглаголаное благодатие 238а. 
 Instr. благодати¬мь, kata£ xa¿rin по благодат: 
бесъмьртьнъ не естьствъмь нъ благодатьемь 
106б, срв. още 111б  
 благодать«, даръмь 
 ¬стьствъмь, ¬стьствьнý, fusikw¤j, вж. 
¬стьство, ¬стьствьнъ 
 с©щьствомь, ou)siwdw¤j (44а), вж. сущьство 
 

БЛАГОДАТЬ (15), xa¿rij (155б, 178б, 208б, 
216а, 238а, 309б, 327б I благодýти¬, 332с14); 
a)gaqo¿thj (214б, 319бbis); a)reth¿ (215б, 237б)  
иконом. Благодат*: благодать прити 155б, 
xa¿rin proslamba¿nw – Възприемам Божията 
благодат; съвратити ся § благодати 215б, e))k th¤j 
a)reth¤j e)kkli¿nw – отстъпвам, отпадам от 
благодатта 
* Дар от Бога, подаван на човека безвъзмездно, единствено 

по Божия милост, без каквито и да било заслуги от страна 

на човека. Като естествено присъщо свойство на Бога, 

благодатта се изразява в особена сила, която Той дарява на 

падналия човек, за да извърши тя в душата му присъщите 

й спасителни действия. 
 благодати¬, благодатьно¬  
даръ 
 Instr. благодати«, xa¿riti – по благодат  
подъ благодати« 327б, u(po£ xa¿rin – под 
благодатта  
 подъ законъмь, подъзаконьнъ 
Мар Остр Супр Хил Изб1073г. 

Срв. подарени¬ СЗ (ХIѴв.); подари¬ в СЗ (ХIѴв.) 

ГрНазХIѴв.; даровани¬ в Изб1073г. ПандАнтXIв. Догм; 

БЛАГОДАТЬНЪ (6), a)gaqo¿j (224аб, 249а, 250а, 
314б) 

иконом.: Благодатен, изпълнен с благодат: 
съсудъвъ дýло благодатьно уготовленъ 314б;  
 субст. n sg благодатьно¬, to£ a)gaqo¿n (224аб); 
xa¿rij (238а) – вж. благодать: бЃжи¬ благодатьно¬ 
224а; възъмъшемъ намъ благодатьн¥имъ тожде 
дýеши неизглаголанаго дýльма блѓгодýтия 238а, 
xa¿rin lamba¿nwn.  
Мар Остр Зогр Хил 

БЛАГОДЭИСТВО (1) a)reth/  етич. Вършене на 
добро, благодеяние, добрина: не нуждею ведű 
въ блЃгодýиство ... нъ кротостью 237а 

БЛАГОДЭИЦЬ (1), eu)erge¿thj (175б II-V 
благодавьць) 
иконом. Благодетел, определение на Бога в 
отношението му спрямо творението: славить 
благодýица 175б  
= добродавьць  
 зълодýи 
 
Срв. благодýтель в Супр Зогр Клоц ГрНазXIв. Догм 

БЛАГОДЭТЬНЭ (1) met ) eu)xaristi¿aj 212а 
иконом. С благодарност: напасти, иже 
благодýтьнý приемл¹ть, на съпасъ ведуть 212а 
 

Срв. благодарьно в Догм 

БЛАГОДЭЯНИЕ (4), eu)ergesi¿a (320а); to£ 

a)gaqo¿n (358а III блѓготворени¬); a(giosu¿nh 
(341а); a)reth¿ (215б)  
етич. Вършене на добро, благодеяние, добрина: 
иже суть благодýани сътворили въсияють ак¥ 
слнѓце 358а. 
 добродýиство 
Супр Евх ГрНазXIв. ЗлатострXIIв. Догм 

БЛАГОДЭЯТИ (1), eu)ergete¿w (213б)  
иконом. Върша благодеяния. С този глагол се 
означава проявлението на Бога като благодетел 
в отношението Му към творението: бЃъ о всеи 
твари и всею тварью благодýя 213б 
Син Евх Супр Изб1073г. Догм 

БЛАГОИЗВОЛИТИ (1), eu)doke¿w (103а) 
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Вж. благоволити: преблѓг¥и бѓъ пребольшею 
блгѓотою блѓгоизволи б¥ти етера 103а 
Зогр Мар Ас Сав, Син Евх 

БЛАГОИЗВОЛЬНЪ (1), e)na¿retoj (307а)  
Вж. благовольнъ: дýло благоизвольно 307а  
Супр. 

БЛАГОИЗВОЛЕНИЕ (2), eu)doki¿a (225а, 285б) 
иконом. Вж. благовольство: прия сѓна бжѓия 
§оѓча блѓгоизволени и дýиства стѓго дѓха 285б 
Супр 

БЛАГОСЛОВИТИ (3), eu)loge¿w (126б, 256а I 
благословестити)  
култ.рит. Благославям – правя определен 
външен знак, чрез който преподавам благодат: 
иковъ блѓгослови сѓна 256а 
Често 

БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ (1), eu)logi¿a (263б) 
култ.рит. Благословение – външен знак, чрез 
който се преподава благодат: благословлени¬ 
прити 263б  
 клтва 
Супр Евх Ен ГрНазXIв. Догм 

 
БЛАГОСТЬ (6), a)gaqo¿thj (37б, 79а III, II, IV 

благодать, 204б, 212б); a)gaqo/n to¿ (116а, 203а)  
1. теол. Свойство на Бога да преподава на 
творението присъщото Му по природа благо в 
степен, в която то (творението) може да го 
възприеме: вýчьно¬ приятие блѓгости его 204а 
2. етич. Добродетел: благость свýтъ есть 
разумьн¥и 116а.  
 благодать, благодати¬, благота, блажьство  
 зъло, зълоба, зъль 
Син Евх Супр Ап СЗ (ХIѴв.) Догм 

Срв. благост¥ни в Догм 

БЛАГОСТЬНЪ (2), a)gaqo¿j (206б III благостьно, 
233а)  
Вж. благъ: с¥ благостьнъ пром¥шляеть 206б 
Син 

БЛАГОТА (2), a)gaqo¿thj (103а III благость, V 
благодать, 319а II-V благодать)  
Вж. благость /1/: бѓъ блѓготою отъ неб¥тья въ б¥ти¬ 
 преводить 319а 
МинЧетАпр. ПатерXIVв. СЗ (ХIѴв.) 

БЛАГЪ (16), a)gaqo¿j (passim, 225а I-IV 
блѓгодатн¥и, V блѓгогодн¥и) 
1. теол. Благ, определение на Бога по 
отношение към творението, вж. благость: единъ 
бѓъ ¬сть естьствъмь блѓг¥и 
 благодатьнъ, благостьнъ, милосрьдъ 
2. субст. n sg благо, a)gaqo¿n, to/ n sg 
етич. Най-общо понятие за означаване на 
положителна ценност, предмет или явление, 
което задоволява определена човешка 
потребност, отговаря на интересите, целите и 

стремежите на хората. В зависимост от това, 
какви потребности се задоволяват, благата 
биват материални и духовни: сътворьшеи блага 
350б, срв. още 45б, 184б 
 добро, благодатьно¬, благость, блаженьство, 
благостьно¬, благодýяние  
Често 

БЛАГЫНИ (2), makario¿thj (218а III 
блѓгодать); a)gaqo¿thj (259б III-V блѓгии)  
Вж. блажьньство  
а) теол. блѓжн¥и и всеблѓжн¥и и преблѓжн¥и бѓъ и всь 
с¥ благ¥ни 259б; 
б) етич. присносущую прииметь блѓг¥ню 218а 
Супр ЙоЛествXIIв. МинЧетАпр ЗлатострXIIв.  

БЛАЖЕНЪ (12), a)gaqo¿j (91б); maka¿rioj (rel., 
15а II, V бжѓственн¥и) 
Блажен – 
а) теол. Този, Който обладава върховното благо 
– атрибут на Бога: не § насъ есть пренесено къ 
блѓжноому бѓжству отьчьства и снѓовьства 65б  
б) агиол. Този, който е възприел по благодат в 
някаква относителна степен Божието 
блаженство – определение на светиите: Блѓженъ 
есть иже кротък¥хъ зьмлю прииметь 162б. 
Често 

Срв. блаженьнъ в Догм 

БЛАЖЕНЬСТВО (10), makario¿thj (271б I 
блѓжню) makarismo¿j (303а I, II, IV блѓжн¬); 
a)gaqo¿thj (38а II, IV, V бжѓство, III или 
блаженьство или бжѓство, 48б, за значението срв. 
38а бел. 9, Л. Садник; 79а, 103б, 260а); to£ 
a)gaqo¿n (259б, Л. Садник смята, че в 
подложката е стояло първоначално a)gaqo¿thj, 
а не to£ a)gaqo¿n; 260б)  
Блаженство – 
а) теол. У Бога то се състои в това, че Той, 
обладавайки висшите съвършенства на разума и 
волята, чувствува благо от съгласуваните 
действия на всички сили и свойства на Своята 
безкрайна природа: бѓъ  не рачи единому б¥ти 
блѓженьству, рекъше своемоy естьствоy, ник¥мьже не 
приемлему;  
б) етич. При човека блаженството се явява 
вътрешно удовлетворение от изпълнението на 
нравствения закон. Изпълнявайки своето високо 
духовно-нравствено назначение, религиозният 
човек изпитва вътрешно равновесие и 
доволство при своята, съобразена с Божия 
закон, записан в сърцето му, деятелност, като 
осъзнава нейния дълбок смисъл и огромно 
значение: вýровавъше получимъ блаженьство гѓне:  
 благ¥ни, добр¥ни  
Супр Догм 

Срв. блажени¬ в ПандАнтХIв. МинЧетАпр; блажьньстви¬ в 

АпХIIIв. 
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БЛАЖИТИ (2), makari¿zw (344б), a)gaqu¿nw 

(257б)  
Облажавам, признавам някого за обладател на 
върховното благо: аще нýсть въстания, то 
блажимъ звýря польскааго иже беспечальное имать 
житие 344б 
Зогр Мар Ас Сав Клоц Супр ПатСинXIв. Догм 

Срв. облажати в Чис24:17 по ръкопис от XIVв.  

БЛАЖЬСТВО (1) a)gaqo/thj (79а) 
теол. Качество на благ, вж. благъ: блажьства 
тождьство 79а  

БЛАЗНИТИ (1), dista¿zw (272б) 
етич. възвр. Поддавам се на изкушение, вж. 
блазнъ: веру¬мъ не блазнще ся 272б 
= искусити, съблазнити  
Супр Зогр Мар Ас Остр Ап Евх ГрНазXIв.  

Срв. скандалисати в Мар Зогр; съблажняти в Зогр Мар Ас 

Ен ЗогрПал  

БЛАЗНЪ (1)  
етич. Съблазън, изкушение – изпитание, при 
което се разкриват истинските свойства на 
човешката душа: без блазна съказати 342б, II-V 
съблазна, a)sfali¿zw, 
 искусъ, искушение 
Евх Супр Изб1073г. ПандАнтXIв. 

Срв. блазна в Супр; блажнени¬ в ГрНазХIв.; блазньба 
в ЕфрСир съблазнъ в Зогр Мар Ас Сав Унд Син Евх Супр 

Рил; съблажнени¬ в Мин1097г. ПандАнтХIв.; 
съблазнени¬ (Срезн), съблазнь в СтихирХIIв. СЗ 

(ХIѴв.); сканъдалъ в Мар Син  

БЛАЗНЬНЪ (2), sfalero¿j (137а), e)pisfalh¿j 
(169б)  
етич. Съблазнителен – който води към грях, 
предизвиква съблазън, вж. блазнъ: адаму 
блазньно то бýше 169б  
Супр Изб1073г. ГАм 

БЛИЗНЬЧЬНИКЪ (1), di/dumoj (138а) 
естеств. Близнак, зодиакално съзвездие 
Срв. близньць Срезн Догм; дидyмъ Изб1073г. ЙоЕШ 

БЛЮДО (1), В израза яко и блюдо, kwnoeidh/j 

(162а) 
естеств. Плосък, определение на формата на 
земната повърхност 
 обьлъ 

БЛ©ДЪ (3), pornei¿a (336б, 340б, 341а)  
етич. Блудство, незаконна сексуална връзка 
между мъж и жена, които не са свързани с 
брачен съюз – грях против седмата Божия 
заповед. Осъжда се едновременно като 
физическа и духовна сквернота: добро женитво 
блуда ради 336б.  
 бл©дьство  
 скврьна 
Евх Супр Хил Изб1073г. СЗ (ХIѴв.) Догм 

БЛ©ДЬНИКЪ (1), po¿rnoj (334а)  
етич. Който върши блудства, вж. бл©дъ. 
= любодýи 
Супр Изб1073 ПандАнтXIв. Догм 

БЛ©ДЬНЪ (1), po¿rnoj (337а, II-V бл©дьникъ)  
етич. Комуто е свойствено да върши блудства, 
вж. бл©дъ: блудьн¥имъ  судить бѓъ 337а 
Евх Супр Парим Слепч Шиш ГрНазXIв.  

БЛ©ДЬСТВО (1), lagnei¿a (б)  
Вж. бл©дъ: въ сладостýхъдруг¥я не нуждьн¥ 
ни естьствьн¥, якоже есть пьяньство и 
блудьство б 
Срезн ГрНазXIVв ГАм 

Срв. бл©ждени¬ в Супр СЗ (ХIѴв.); бл©дьничьство в Супр 

БОГОВЭДЭНИЕ (2), qeognwsi¿a (234б, 235б 
бѓлговýдýни¬, в първоначалната версия – 
богувýдýни¬, I боговýдý¬, II, III, IV, V 
боговидýни¬) 
гнос. Познание за Бога*: въ бѓговýдýние н¥ 
позъвавъ 234б,  
 увýдýние бога 24б I, V увидýние; бога 
увýдýние 235а II, III, IV богоувýдýние, V 
богувидение 
*Християнската църква учи, че богопознанието е 

относително. Ограниченият човешки разум не може да 

вникне в тайната на Божеството – какво е То по същество. 

Но Бог не е оставил човек в съвършено неведение за Себе 

Си. Всичко, което е полезно и необходимо като 

богопознание за нас, доколкото можем да го възприемем, 

Той ни е открил в творенията Си, чрез закона и пророците, 

и чрез Боговъплъщението. 
 
Срв. богопознани¬ в Супр.; къ богу познани¬ в Супр; 

богоразуми¬ в Евх, Супр Изб1073г. Догм; богоразумýни¬ в 

Изб1073г. Догм; разумъ божии в Клоц СЗ (ХIѴв.); познани¬ 
божи¬ в СЗ (ХIѴв.)  

БОГОДУХОВЬНЪ (2), qeo¿pneustoj (322б) 
библ. Боговдъхновен – определение, с което се 
означава особеното свръхестествено 
въздействие на Св. Дух върху писателите на 
Божественото Откровение. Също така свойство 
на Писанието, по силата на което то се 
възприема като истинно и непогрешимо слово 
Божие, а не като лично творение на свещените 
писатели*: богодуховьное писание 322б.  
= богодушьнъ; богомь духовьнъ 306б V 
богодуховьнъ, II, IV богодухновенъ 
*Терминът богодуховьнъ изразява концепта за мистико-

религиозния характер на творческия акт у 

свещенописателите, според който те достигат до истината 

не по рационално-логически път, а единствено по 

вдъхновение свише, т.е. посредством мисъл, подсказана на 

човека отгоре, във вид на божествено внушение. 

Вдъхновението е двустранен процес. Духовната сила, 

мъдрост и прозрение се изпращат от Бога, за да извършва 

човек полезни за хората и угодни за Бога дела. 
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Вдъхновението е Божи дар, който човек може да приеме 

или да отхвърли 

Шиш 

Срв. богодъхновенъ в Ен ПандАнтXIв.; богодъхньнъ в 

ПандАнтXIв.; богодъшьнъ в Изб1073г.; въдъхновенъ в 

Изб1073г.; богомь въдъшенъ /Срезн/; богодъхновеньнъ в 

Догм 

БОГОДУШЬНЪ (1), qeo¿pneustoj (322б) 
Вж. богодуховьнъ: писание богодушьно 322б 
 

БОГОНОСИВЪ (2), qeo¿foroj (168б III 
богоносьнъ, 308б, II, IV, V богоносимъ)  
агиол. Богоносен, който носи Бога, т.е. 
пребивава в таинствено вътрешно единение с 
Него: богоносивии оѓци 168б. 
 богоносьнъ, богоносьць 
Супр Изб1073г. ПандАнтXIв.  

Срв. бога нос Евх  

БОГОНОСЬНЪ (1), qeo/foroj (298б) 
агиол. Вж. богоносивъ: преподобьн¥я оѓца наша, 
богоносьн¥я постщая ся... 298б 
Супр ЗлатострXIIв. Догм 

БОГОНОСЬЦЬ (2), qehgo¿roj (300а), qeo/foroj 
(287а)  
1. агиол. Вж. богоносивъ: богоносьць василии 300а;  
2. христол.: не богоносьць члѓкъ, нъ бѓъ въплъщенъ 
287а 
Ас Остр Супр Охр Слепч Шиш Изб1073г. 

БОГОРОДИЦА (11) Qeoto¿koj (passim)  
христол. Почетно наименование на Пресв. Дева 
Мария, като майка на Богочовека, с което се 
подчертава, че Иисус Христос е въплътен Бог, а 
не просто боговдъхновен човек, в противовес на 
христологическите ереси, които отричат 
боговъплъщението и приемат Мария за 
човекородица*: въ истину богородица; како убо 
не бЃц, якоже бЃа въплъщьша ся отъ себý роди 288а 
 бѓжия мати 
* Срещу употребата на този термин се обявил особено 

остро Несторий, изхождайки от църковно-полемически и 

философско-догматически съображения:  

 от църковно-полемически поради това, че този термин 

не се среща никъде в Свещеното Писание, за него не 

споменават и отците на Никейския събор и че арианите го 

употребяват, отричайки двете природи в Иисуса Христа;  

 от философко-догматически поради това, че той е 

неточен. В буквален смисъл означава, или че от Дева 

Мария се родило и получило Своето битие самото 

Божество, или че Иисус Христос по Своята божествена 

природа се родил от Дева Мария.  

 И едното и другото било неправилно. Понеже Дева Мария 

е родила не Божеството, а човека Христос, по-правилно 

било да се нарича човекородица, a)nqrwpo¿tokoj или 

христородица Xristo¿tokoj. Понеже Роденият от нея е 

храм на Божеството, можела да бъде наричана 

Богоприемница, Несторий не изключвал съвсем 

употребата на термина ‘Богородица’ по отношение на св. 

Дева Мария, макар да считал, че онтологически той е 

приложим единствено и изключително само към Бога 

Отца. Той допускал употребата му в литургически, но не и 

в догматически смисъл. На Несториевото становище се 

противопоставил св. Кирил Александрийски. Спорът 

между двамата и присъединилите се към църковни водачи 

бил отнесен към компетенцията на Вселенски събор – 

трети по ред, проведен през 431г. в Ефес под главенството 

на византийския император Теодосий II 408-450г.). На този 

събор била утвърдена употребата на термина ‘Богородица’ 

като напълно православен по своето съдържание. Св. Дева 

Мария е носила божественото Дете в своята утроба. Син 

Божи е понесъл заради човеците рождение от жена и е 

сукал от майчини гърди. Той е бил човек, роден като нас. 

Той е храм, носещ в Себе си живия Логос. Св. Дева Мария 

е носила физически свързания по плът Бог Слово. Тъй като 

въплътилото се Слово не е престанало да бъде Бог, то тя с 

право се нарича Богородица. Точният текст на 

вероопределението на Третия вселенски събор за св. 

Богородица гласи: “ние изповядваме, че светата Дева е 

Богородица, защото Бог Слово се е въплътил и въчовечил 

и в самото зачатие съединил със Себе Си възприетия от нея 

храм.” 

Ас Сав Унд Ен Служ 

Срв. богородительница в СтихрХIIв.; богорожаница в 

Мин1096г., богомати в ГАм, МинПразнХIIв. Догм; 

родительница г Ѓда  ПатСинXIв.; родительница б Ѓжия 
Мин1096г.; гЃня рожаница Мин1097г. 

БОГОСЛОВЕСТВИЕ (1), qeologi¿a (18а V, V 
бѓгословесие,  бѓгословие) Богословие, учение за 
Бога и богопочитанието изобщо, в тесен смисъл 
учение за Пресветата Троица: ни вьсе ¬сть глѓано 
и о бѓгословестии и о члѓвкостроиствý 18а. 
Охр 

Срв. богословлени¬ в Супр ГрНазXIв.; богослови¬ в Слепч 

Изб1073г. ПандАнтXIв. НиконПанд Догм; богословесьство в 

ГрНазXIв.; богословесени¬ (Срезн.) 

БОГОСЛОВЕСЬНЪ (3), qeologiko¿j superl. (112а); 
qei¤oj (156б, , V богословьн¥и)  
1. Богословстващ, който се занимава с 
богословие: богословесьн¥и дионисии 112а; 
богословесьн¥и давидъ 156б; 2. Богословски, 
който се отнася до богословието: субст. n pl вс 
богословесьна, qeologi¿a (112б,  
богословьная)  
 Според Л. Садник тази употреба на ср. р. мн. ч. от 

прилагателното богослов[ес]ьная в превода на ЙоЕБ може 

да се обясни с изпускане на писанья (grafh¿. Бодянски 

отбелязва в S. 114 елипса от седем букви от писанья.  
 богословьнъ 
ЕфрКрм Догм 

БОГОСЛОВЬЦЬ (4), qeolo/goj (113б  
богословъ), qehgo¿roj (173а)  
Богослов, наименование на църковни писатели, 
допринесли особено за развитието на 
теологията: богословьць григорь 113б 
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Ас Сав Остр Ен ПандАнтXIв. Изб1073г. 

Срв. богословъ в Ен Слепч; богоглаголивъ в Догм  

БОГОУВЭДЭНИЕ (1), qeognwsi¿a (235а) 
Вж. боговýдýние 
 

БОГОЯВЛЕНИЕ (1), qeofani¿a (222б,  явление)  
св. ист. Явяване на Божеството в сетивни 
образи: образьн¥ми богоявлении 222б 
= явлени¬ 
Ас Остр Охр Слепч Шиш Евх Супр Догм 

БОГЪ (347), qeo¿j (passim) 
1. теол. sg Бог, свръхестествено лично 
Същество, което притежава разум, воля и 
чувства, и въздейства по таинствен начин върху 
всички материални и духовни процеси, вкл. и 
върху личния и обществения живот на 
хората,Творец на небето и земята и 
Промислител на вселената, абсолютна пълнота 
на битието и най-висша ценност. Всичко, което 
става в света, е осъществяване на Божията 
всемъдрост. Този концепт за Божеството, който 
признава “личността” за първична реалност и 
архетип на цялото духовно творение, се 
отличава от пантеистическите възгледи, 
представящи Бога като безлично начало, което 
не се намира извън пределите на природата, а е 
тъждествено с нея. Така, като разтваря бога в 
природата, пантеизмът отхвърля 
свръхприродното начало: единъ есть бѓъ рекъше 
същьство едино 19б 
 божьство 
често  
 богъ богъмъ ‘бог на боговете’ – синтактична 
калка на еврейския суперлатив, в буквален 
превод, = най-великият бог (срв. още небо 
небесьно¬, вýкъ вýковъ, господь господьмь, цѓрь 
цѓремь и пр.), вж. и Пс83:8 Син 
 w бозý, katafatikw¤» (35б) –  
гнос. Катафатически, посредством катафазис, 
положително богопознание*.  = о немъ бЃзý, бел. 
Т. И., при немъ 35а, б 
  Съгласно църковното учение за относителността на 

богопознанието са възможни две насоки на мисълта при 

съставянето на общо понятие за Бога – метод на 

отрицанието (апофазис) и метод на аналогията (катафазис). 

Катафазисът си служи със сравнения от областта на 

достъпното за човешкото познание творение при описание 

и дефиниране на Божията същност. Той основава 

възможността за положително познание на Бога върху 

учението за образа Божий в творението, в частност у 

човека, и изгражда гносиса за трансцендентния Бог върху 

опосредствани заключения относно последиците от 

дейността Му в света. Според катафатическото богословие 

Бог притежава всички положителни качества и свойства на 

човешката природа в абсолютна степен. Ето защо 

положителните определения на Бога са предимно 

елативни. Съгласно обективно-идеалистическия 

християнски мироглед те разкриват притежание във висша 

степен на позитивни качества, които тварите възприемат в 

по-ниска, относителна степен като бледо отражение на 

Божиите съвършенства. 

2. pl Езически божества: бог¥ смýшьн¥ и 
кощун¥ щуждя 310а 
= капище 
3. прен. метафор.: не сѓтии ли мужи бЃзи и 
господье и цѓсри 291б, вж. и Йо10:34 Зогр Мар Ас 

БОГЪ-ОТЬЦЬ (1), qeopa¿twr (347б)  
св.-ист. Богоотец – наименование на св. цар 
Давид към чието коляно възхождат 
родословията на праведния Йосиф и на пресв. 
Богородица богъ-отьць двѓдъ 347б 
Често 

Срв. боготьць в Догм 

БОЖИИ (128), tou¤ Qeou¤ (15а, 20а, 21б, 35б, 
40а, 41б, 43аб, 47б, 52а, 53а, 55аbis, 57а, 61б, 
62бbis, 63б, 70a, 93a, 94a, 117а, 128а, 130а, 
148аб, 163б, 164аб, 166с2, 194б, 205аbis, 207а, 
210б, 211а, 212а, 216б, 222а, 224б, 225б, 226а, 
228б, 229аб, 231б, 232абbis, 237аб, 242б, 248а, 
249аб, 252а quater, 252б, 263а, 265б, 269б, 270а, 
284а, 285б, 286а, 287а, 291аter, 292б, 293аб, 
294аbis, 295а, 297а, 300а, 316а, 313б, 319бbis, 
326а, 328а, 333б, 337б, 338б, 339bis, 341б, 347а, 
350б, 355а, 356а); qei¤oj (16аб, 17б, 44аб, 47а, 
92а,110б, 125б, 126а, 132б, 142б, 154а, 157б, 
169а, 235а, 330б); au)tou¤ (33б),  (227а)  
Принадлежащ или отнасящ се до Бога: бѓжьемь 
повелýньемь въ то время съставлють ся и пак¥ ся 
рас¥пають 142б; домъ божии 284а; бѓлгодать 
божия 319б; црѓьквь божия 339б, 341б 
 субст. n sg: все бЃжи¬ в¥ше ¬стьства и словесе 
¬сть 249б, ta£ tou¤ qeou¤ 
 с¥нъ божии, ui(o£j tou¤ Qeou¤ – а) христол. sg 
Терминът Син Божи указва, че Богочовекът 
Иисус Христос е именно въплътеното Второ 
Лице на Пресв. Троица, идентичен с Бога Слово, 
единосъщен на Отца, единороден Божи Син 
(Йо1:18; 3:16), чрез Когото Бог Отец проявил 
Своята божественост, равен на Бога (Фил. 2:6): 
сего ради сѓнъ бѓжии сѓнъ чѓлвчь будеть, да 
преб¥ваеть своиство непостюпимо. СнЃъ бо с¥ бЃжии 
сѓнъ чѓлвчь б¥сть, въплъщь ся отъ сѓт¥ дѓв¥ 232а 
б) сотир. pl сѓн¥ бѓжии – така се наричат 
изкупените по заслугите на Божия Син човеци, 
получили правото да бъдат чеда Божии по 
благодат и да наследят Небесното царство 292б 
 чадо бѓжие (251б, 291а, 327а)  
бѓжия мѓти, qeomh¿thr (304а); qeou¤ mh¿thr (297а)  
мар. Вж. Богородица 
 слово бЃжи¬, Lo¿goj tou¤ Qeou¤ 

1. тринит. sg t Второто Лице на Пресветата 
Троица, вж. слово: слово бЃжие ¬сть живо и 
дýиствьно 265б, срв. 270а; бѓжье слово б¥с плъти 
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упостась 229б; добрý же о хЃý, бЃжие слово и 
премудрость и сила 237б 
2. Дума, реч: бЃжиемь словъмь упъвавъше 330б 
мн. ч. аще бЃжиемь словесемь окаменение не даеть 
вýровати... 356а 
 дѓхъ бжѓии (47а, 70б)  
тринит. Вж. дѓхъ стѓ¥и 
 плъть и кръвь божия – мист. Хляба и виното 
в тайнството Евхаристия след тяхното 
пресъществяване 269б 
страхъ божии, вж. страхъ 
 божьскъ, божьствьнъ, господьнъ 
Често 

БОЖИТИ (4), qeo¿w (70б1 III обожаа, V бѓгъ б¥ти; 
70б2 rel. wбожати, 176аbis)  
сотир. Въздигам в божеско достойнство: бѓжии 
дѓхъбожя, а не божимъ 70б 
 обожити 
МинЧетАпр 

БОЖЬСКЪ (2), th¤j qeo¿thtoj (20б, 221а III 
бѓжественъ, V бѓжественьскъ)  
Свойствен или отнасящ се до Божеството: бѓъ 
съврьшенъ есть купьно и члѓовýкъ съврьшенъ § двою 
естьству, бжѓска и члѓчьска. 
 божии, божьствьнъ, господьнъ 
Супр Изб1073г. СЗ (ХIѴв.) 

БОЖЬСТВО (42), to£ qei¤on (14б, 15а, 33а, 33б, 
34б, 37б, 86б, 91б, 94а, 105б, 112а, 120а, 128а, 
176б, 302а); qeo¿thj (21а, 64б, 80б, 90а, 93б, 50б, 
64б, 65б, 80б, 82а, 82бbis, 224а, 229а, 231б, 235а, 
269а, 273б, 274аbis, 277б)  
1. теол. Божествена природа: въ дъв¹ естьству 
бжѓству р¬ку и члвѓчьству 21а;  
2. Вж. богъ: незданое божьство служьбу приемлеть 
235а 
Служ Евх Супр Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

БОЖЬСТВЬНЪ (86), th¤j qeo¿thtoj 231а, б); 
qei¤oj (rel.)  
1. теол. Божествен – свойствен или отнасящ се 
до Божеството: не преложивъ божьствьнааго своего 
естьства 231а;  
2. Свят, свещен: божьствьно¬ писани¬ ;  
библ. Определение, което се дава на 
библейските писатели, за да означи тяхната 
боговдъхновеност и богоотдаденост, а също и за 
да изрази достопочитаемостта им в очите на 
вярвашите божьствьн¥и двѓдъ а, 169б III 
блажен¥и), божьствьн¥и апѓлъ 240а, божьствьн¥и 
данилъ а) 
 божьскъ, божии, господьнъ;  свтъ 
Евх Клоц Супр Хил Рил Изб1073г. 

БОЛЬСТВО (3), e)pita¿sij (335а); u(pere¿xon 

(110а III величьство); krei¤ton (334б II, IV 
вольство, V добровольство)  
онт. Понятие за количествени съотношения 
между еднородни обекти, характеризиращи 

сътворените същини – превъзходство, 
първенство, преднина: въ благовольствýхъ сyть 
больства и хуждьства 335а; больство чиновно¬, 
110а 
 хуждьство 
Изб1073г. Догм 

БОЛЭЗНЬ (7) В израза без болýзни a)nwdi/nwj 
(287а) 
мар. С този термин се означава начинът на 
Христовото раждане без болка: без болýзни мимо 
законъ ражяющи 287а  

БОЯЗНЬ (4), fo¿boj (8б, 184б, 323а, 327б)  
етич. Страх божи, богобоязън – съзнаване 
неузнаваемостта на Божието вечно битие, сила 
и светост и на нашата сътвореност, слабост и 
греховност; респект пред Божието величие: 
работающе гѓу бознью 327б. 
= страхъ 
Супр Ен Син Парим Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

БРАКЪ (3), ga¿moj (250б, 332с10, 336б)  
Вж. женитва 
Зогр Мар Ас Охр Сав Ен Евх Супр Остр Изб1073г. 

ГрНазXIв. Догм 

БРАТЪ (8), a)delfo¿j (passim)  
1. общоупотр. Брат – синовете на един баща 
и/или една майка по отношение към другите им 
деца: късттинъ философъ ... архиепискупъ 
ме»одии, братъ его 2а 
2. етич. В религиозен смисъл братя и сестри се 
наричат всички хора, като произлезли от общи 
прародители – Адам и Ева. Още Мойсеевият 
закон забранява на юдеите да хранят злоба към 
сънародниците си, считайки ги всички за братя, 
и повелявал любов към ближния като към самия 
себе си. В духа на Новия Завет братя се наричат 
и лица в тясно духовно общение помежду си, 
каквото имат истинските Христови 
последователи. Те се явяват братя един на друг 
и в качеството си на Божии чеда и сънаследници 
на Царството Божие: § руку всякого члѓка брата 
сего въпрошу дѓшу сего 346а. 
Често 

БЫТИ  
PtcPraesAct m с¥и, o( w)¿n (87б, 88а)  
теол. Съществуващият – едно от Божиите 
имена, изразяващо самобитността, на Божието 
Същество: с¥и посъла м 88а;  
Изб1073г.; Ап  

 присно с¥и, a)i+¿dioj (19а I присно соyщии, 
приснос¹щенъ, 37б); a)ei£ w)¿n (40б, 41а, 57а); 
sunai+¿dioj (70а III присносущьнъ с¥и); me¢nwn 

a)ei¿ (62а); с¥и присно, w)¿n a)ei/ (113б) 
теол. Вечно съществуващият – определение на 
Бога, разкриващо вечността и неизменността на 
Неговото Същество 
 приснос©щьнъ 
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 въ сво¬и упостаси упостасьно с¥и, e)n i))di¿# 
u(posta¿sei e)nupo¿staton u(pa¿rxwn ( (((71а V в се 
съставно упостасно III все съставно в своем составý); 
по упостаси с¥и, kaq ©u(po¿stasin (45а II, VIII по 
устаси, III по съставу, V в съставý); w собý б¥ти, 
kaq )e(auto¿n u(fista¿nai (41б);  
онт. Който има самостойно битие, в противовес 
на акцидентно съществуващото. 
 без упостаси, несъставьнъ 
 сьде с¥и миръ, o( parw£n ko¿smoj (101б, I вм. 
миръ вýкъ)  
косм. Настоящият свят, в противовес на 
бъдещия, който ще настъпи след Второто 
пришествие;  
 PtcPraesAct n с¬ ta£ o)¿nta (26б, 34а, б, 49б, 
50а, 204б, 205а, б, 219б ) 
онт. Съществуващите неща, обективното битие 
в неговата целокупност: тъ же источьникъ есть 
б¥тью соyщиимъ 50а; все с¬ 49б, ta£ pa¿nta Vat. 
491 ta£ o)¿nta 
Супр 

БЫТИЕ (49), to£ eiÅnai (25б, 26а, 50а, 52б, 55а, 
57аб, 58а, 65а, 71б, 88а, 103б, 104а, 119а, 178а, 
200б, 223а, 231а, 238а, 249б, 250а, 260ater); 
ge¿nesij (50б, 141б, 195а, 200б, 204а, 217аbis, 
227а, 311б, 332б); to£ gene¿sqai (53б); u(¿parcij 
(63б, 80а, 91а, 171а, 346а)  
онт. Битие: 1. Най-общо и абстрактно понятие, 
означаващо съществуването на нещата изобщо 
в цялото многообразие на техните връзки и 
взаимодействия: надъ всýмь б¥тьемь с¥ 34б 
 § неб¥тия въ б¥ти¬ прýвести, e)k tou¤ mh£ 
o)¿ntoj ei)j to£ eiÅnai para¿gein (29б въ б¥ти¬ 
извести, б § нес©щьства въ б¥ти¬ прýвести, 55а, 
57а, 57б въ б¥ти¬ прýвести, 58а, 103б, 104а, 119а, 
155б из неб¥тья извести, 200б § неб¥тия въ 
б¥ти¬ прити, 249б, 250б, 260а, 319а § неб¥тия 
въ б¥ти¬ приводити)  
косм. Извиквам в съществувание, сътворявам от 
нищото. 
 с©щьство1  
 неб¥ти¬, нес©щьство 
Евх Супр ЙоЕШ Догм 

Срв. б¥шьство АтАлекс 

2. Възникване, създаване, мислено като процес, 
= ge¿nesij, to£ gene¿sqai: прьвое бо здание б¥тье ся 
глѓеть, а не рожьство 217а  Киев Евх Клоц Супр Парим 

Изб1073г. СЗ (ХIѴв.) 
 вьсеи твари б¥ти¬, kosmogenei/a ‘мироздание’ 
120б, срв. мирьско¬ б¥ти¬ Догм 
3. Битийност – едно от свойствата на тварното 
битие, философска категория, изразяваща 
способността на нещата и явленията да се 
изменят – тяхното непрекъснато преминаване в 
нещо друго. Битийността като единство на 
битието и небитието изразява всеобщата 
абстрактна форма на възникването, 
пораждането, съществуването на 

всевъзможните неща и явления. 
Противопоставя се на понятието с©щьство, 
с©щи¬/ ou)si¿a в значението му ‘завършена 
форма на битие’, ‘същина’. 
4. Живот: на добро б¥ти¬ члѓвку 223а 
5. библ. прен. метоним. Първата книга от 
Мойсеевото Петокнижие 311а 
Срв. б¥тиискűª къниг¥ в ГрНазXIVв., родьство в Изб1073г. 

БЭСОВЬСКЪ (3), tw¤n daimo¿nwn (235а, 301б); 
daimoniw¿dhj (249б)  
ангел. Свойствен или отнасящ се до бесовете: 
§паде бýсовьская слюжьба, 235а; бýсовьско¬ 
вýдýни¬ 249б 
Супр Сав Изб1073г. Догм 

Срв. бýсовидьнъ в Догм 

БЭСЪ (15), dai¿mwn (passim)  
ангел. Демон, бяс. Така се наричат злите духове, 
които служат на дявола и заедно с него 
съставляват царството на тъмнината, чиято 
глава е сатаната: дьяволу и бýсомъ ему 
оготовленъ есть огнь неугасим¥и и мука вýчная 
118а 
Често 

Срв. демонъ в Евх Син  

 

В 
 

ВЕЛИЧЬСТВО (8), me¿geqoj (130а, 175бbis, 188б, 
189а, 192а); megalei¤on (16а, 44б] I величи¬)  
1. онт. Големина, величина, количествена 
характеристика на материалните субстанции: 
чувьство ¬сть слухъ гласмъ и тъпътъмь с¥ 
чуительно, разумý¬ть же ихъ тъность и тяжесть 
и величьство 189а; 
2. аксиол. прен. метафор. Величие: величьство 
естьства бѓжия 16а 
 величи¬  
 хуждьство, мальство 
Супр Ен Киев Син Слепч Охр ГрНазXIв. Изб1073г. 

ВЕТЪХЪ (28), palaio/j  
св.-ист. Вж. завýтъ:  завýтъ 264б  
Срв. ветъхűи законъ Клоц; ветъхűª кънигű Супр; ветъхо¬ 
писани¬ Изб1073г.; палея в ГАм, ПалХIѴ НиконПанд 

ВЕЩЬ (28), stoixei¤on 31а, 121б, 130б, 148а, 
155а, 179аbis, 179б, 180аб, 326б); u(¿lh (57б, 
119а, 188а, 200б, 219б, 220аб, 254б, 255б, 
303бbis, 321б, 322а); sw¤ma (122а) 
InstrSg вещи«, pra¿gmati (76бbis)  
косм. 1. Елемент, всяка от първичните съставки 
на материята, от комбинацията на които се 
образува цялото многообразие на предметите на 
материалния свят*: всýко же тýло § чет¥рь вещии 
състоить с 179а.  
 вещьство, стyхи¬  
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*Учението за четирите елемента на природата е наследено 

от материалистическата философия на Емпедокъл (ок. 483-

23 пр. Хр.) 

ГрНазXIв.  
2. Материя, сътворената сетивно възприемаема 
реалност в противовес на духовната ноуменална 
действителност*: члѓкъ, бел. Т. И. посереду же 
бѓмь и вещи сея б¥въ 219б 
* Концептът за сътворената и подчинена на духовното 

начало материя противопоставя християнския възглед на 

съществуващите материалистически и дуалистически 

учения, които възприемат материята като самостоятелно 

начало, източник на всичко сетивно и грубо в света 

(гностици)  

Супр ГрНазXIв.  
 неуготованная  готова вещь, u(¿lh 

proupokeime¿nh (119а, 200б, 57б) – първична 
материя, недиференцирана праматерия в 
противовес на нейните многообразни конкретни 
форми. 
3. Част от материалния свят, имаща относително 
самостоятелно и устойчиво съществуване, 
материална субстанция, тяло, предмет: льгък¥я 
вещи 122a Ta£ kou¤fa kai£ e)lafra£ tw=n 

swma¢twn.  

 тýло  
вещь /1/ Евх 6а 3; Догм  

ВЕЩЬНЪ (5), u(liko¿j (104б, 358а] III 
вещьствьнъ), th¤j u(¿lhj (178аб), pragmatiko¿j 
(81а] III вещью)  
косм. Свойствен на или отнасящ се до 
материята, материален, веществен: (анѓгл¥) все 
вещьн¥ м¥сли §лyчени 104б.  
 вещьствьнъ  
 безвещьствьнъ 
Супр Слепч Изб1073г. Догм 

ВЕЩЬСТВО (1), stoixei¤on (122а] I-V вещь) 
Вж. вещь /1/: льгъчае и горý гряд¥и вещьство wгнь 
122а 
Супр ГрНазXIв.  

ВЕЩЬСТВЬНЪ (2), fusiko¿j (54а] V есѓтвенъ, 
което според Л. Садник е първоначалната 
версия - срв. ЙоЕШ79с знамения вещьствьн¥хъ 
/реконстр. ¬стьствьн¥хъ/ вещии), u(liko¿j (105а) 
косм. Свойствен на или отнасящ се до 
материята, материален: немощьно бо бѓа рещи без 
вещьствьнаго рожьства суща 54а 
 вещьнъ 
 безвещьствьнъ 
ГрНазXIв. Догм 

Срв. съставьнъ (Срезн) 

ВИДОВЬНЪ (4), qewrhtiko/j 

гнос. Умозрителен: словесьнаго бо ово есть 
видовьно, а другое дýиствьно, да видовьное по 
уму якоже суть сущьства, дýиствьное же 
съвýтуи... 201а  

 дýиствьнъ 

ВИДЪ (19), eiÅdoj* 64б, 105а] III видъ образъ, 
211а, 223а, 246б, 247б, 302а), o(¿rasij** (181а, 
188б, 192б), o)¿yij (191б, 193а), qewri¿a*** 
(167бbis, 103а, 307а, 217б)  
1. онт. Вид – категория, изразяваща 
отношението между обемите на понятията, 
особеното (специфичното) в границите на 
общото при еднородни обекти: а оставлению вида 
еста дъва 211а, вж. и Изб1073г.: Видъ же ¬сть 
подчин¬мо¬ подъ родъ. 
2. гнос. Зрение (сетиво): видъ по прав¥имъ 
чрьтамъ видить 193а 
3. гнос. прен. Съзерцание, боговдъхновено, 
неопосредено от логическото мислене и 
сетивния опит, мислено (ноуменално) 
възприемане на трансцедентното като форма на 
свръхразумно мистично познание: своимь 
видъмь съслажя ся и веселуя 217б.  
 видýни¬ /4./ 
Супр Изб1073г. Догм 
 За възможността eiÅdoj да се превежда посредством 

видъ или образъ вж. Weiher, Studien 158, 161; 
 За употребата на стб. видъ в значение на o(¿rasij Срв. 

Weiher, Studien 163; 
 За превода на qewri¿a посредством видъ Срв. Weiher, 

Studien 158 

ВИДЬЦЬ (2), e)po/pthj (175a) 

антроп. Съзерцател: сътвори убо бЃъ чЃлка ... 
видьцý видимýи твари 175° 

Срв. съмотритель в Мин1097г.; видитель в ГрНазXIв.; 

видовьникъ в ГрНазXIѴв.; видýтель в ГрНазXIв. 

ВИДÝНИЕ (10), o(¿rasij (94а), qewri¿a166б, 
166с16, 168а, 169а, 185а), gnw¤sij (110б)  
гнос. 1. Зрение, способност за виждане, едно от 
петте сетива (активна семантика): слýп¥имъ 
видýнье 9а;  
 видъ  
2. Видимостта, външността на нещата (пасивна 
семантика): наше вленье и видýни¬ лицьмь 
б¥ваеть 96а, e)mfanei¿a 
 видимо¬  
3. Знание: явý же ¬сть ко большии меньшиимь 
подають свýтъ и видýнье 110б. Този превод 
вероятно се дължи на паронимията между 
видýни¬ и вýдýни¬. Пример за обратна замяна: 
wчи бо убо божи и вýцý и вýдýнь¬ вьсему 
творенью видщую силу и не утаяе с 94а;  
4. прен. Съзерцание: дѓшьн¥ сладостии 
суть ¬ликоже w учениихъ и видýниихъ 185а; и 
тýмь единýмъ слаждьшимъ wвощемъ 
видýнием его питаше ся яко и анѓглъ друг¥и 
167а, срв. също 166б, 169а 
 видъ /3./ 
Срв. в¥сокъ разумъ, дальнии разумъ, божии 
разумъ, видýни¬ и разумъ в СЗ (ХIѴв.) 
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5. Видение, откровение, един от чудесните 
способи, посредством които Бог благоволява да 
открива и съобщава волята Си на пророците. 
Човек получава видение в будно състояние, 
изпадайки в екзалтация под особеното 
въздействие на Св. Дух 
Зогр Мар Ас Син Евх Супр Парим ГрНазXIв. Догм 

ВИДÝТИ (68), o(ra¿w (78б, 89б, 108бbis, 111б, 
116a, 129б, 193а, 146с8, 209а, 273б, 297а, 345а, 
348б, 300б, 302б, 303б, 332с3, 353аб, 358аbis), 
kaqora¿w (42а, 169а, 320б), ble¿pw (117б, 290б, 
315б), qea¿omai (258б, 342б, 356б), qewre¿w 

(39а, 44б, 76бbis, 78б), oi)¤da (76б, 313б) 
PtcPraesAct види, e)poptiko¿j (94а) 
1. общоупотр. Виждам, възприемам чрез 
зрението: очи якоже не видýти и уши якоже не 
сл¥шати; 
2. гнос. прен. Съзерцавам, възприемам 
умозрително трансцедентното: ту бо ¬же обьще 
то и правьдою ся видить за неже присно ¬сть и 
тождьство сущьства и дýтельства и хотýния и 
нраву ¬динодушьство 78б 
3. РtcPraesPass видимъ (29), ai)sqhto¿j (120а, 
164а, 166с 9, 11, 171бbis); o(rato¿j 48б, 103бbis, 
119аб, 131а, 163а, 173аб 175аbis, 252б, 259б), 
o(rw¿menoj (297а, 358аbis); qewrou¿menoj (39а, 
44б), qewrhto¿j (77б) 
 РtcPraesPass n видимо¬ eiÅdoj (74бbis), вж. 
видъ 
гнос. Видим, диференциален признак на 
материалния свят, означаващ неговата сетивна 
възприемаемост: вьсего зданья видимаго и 
невидимаго 48б.  
 невидимъ 
Често 

ВИНА (18), ai)ti¿a (71б, 82б, 83а, 169б, 194а, 
200а, 203а б, 213а, 214б, 220а, 321б), ai)¿tion to¿ 
(66б] V виновьно¬, 67а, 80а), ai)¿tioj 196а)  
1. онт. Причина, необходима връзка между 
нещата, при която едното обуславя, поражда 
другото: самъ же богъ отьць, бел. Т. И. ¬сть 
начало и вина б¥тью 71б. 
 виновани¬, виньство 
 прьвая вина, prw¿th ai)ti¿a – първопричина. 
Всичко, което съществува, има източник, 
причина на своето битие вън от себе си. Всеки 
предмет по произход и съществувание е 
обусловен от други предмети, а цялото 
ограничено битие чрез веригата на условните 
причини има последно достатъчно основание и 
причина за своето съществувание в Този, Който 
единствено има истинско битие и съществува 
безусловно: 82б, 83а;  
 безъ вин¥, a)nai¿tioj (83б) 
тринит. Индетерминиран, причинно 
необусловен – диференциален признак на 

първото Лице на Пресв. Троица: ¬динъ сѓнъ сѓнъ 
и без начала, се же ¬сть не без вин¥, отъ оѓца бо 83б 
 безвиньнъ /1/, невиньнъ;  
= безначльнъ, без начла 
 виньнъ /1/, виновьнъ /1/ 
2. етич. Вина. От религиозно-нравствено 
гледище вината се ражда чрез греха и е негова 
последица. Грехът обременява с тягстно 
чувство за нарушение на Божиите заповеди 
човешкото съзнание, което изисква личността 
да понесе нравствена отговорност за 
извършените престъпления и да страда от съда 
на наказващата съвест. Всеки стремеж за 
непризнаване собствената вина, за 
освобождаване без страдание от нейното бреме, 
предизвиква възмущение в обществото.  
 безъ вин¥, a)nai¿tioj (326а) 
етич. Освободен от вина, невинен: не и ли иереи 
и левгити дýлъмъ скинии раскажають суботу, ти 
без вин¥ суть 326а 
 безвиньнъ /2/ 
Зогр Мар Ас Сав Остр Боян Евх Клоц Супр ГрНазXIв. 

Догм 

ВИНОВАНИЕ (1), ai)¿tion to¿ (142а) 
Вж. вина /1/: не винование знамения и творитво 
въздушьное творимо слѓнцемь и луною и звýздами 
... 142а 
 

Срв. виновати в Изб1073г. и ГАм 

ВИНОВЬНЪ (8), ai)¿tioj (170а, 194б, 141б, 313а, 
316а, 317а); ai)tiato/j (80а) 
онт. Който причинява, обуславя – определение 
на Бога като първопричина на всичко, вж. вина: 
нýсть зл¹ виновьнъ бѓъ 313а. 
 виньнъ /1/ 
виновьно¬ субст. n sg, to£ ai)tiato¿n (80а) 
онт. Обусловеност, зависимост: по винý же и 
виновьну и съврьшению и упостаси 80а  
Супр Изб1073г. Догм 

ВИНЬНИКЪ (2), ai)¿tioj (295а); ai)ti¿a (51б); 
Причинител 1. онт. Наименование на Бога като 
първопричина на всичко, вж. още вина /1/: жизни 
виньникъ 295а;  
2. тринит. Диференциален признак на Първото 
Лице на Пресв. Троица по отношение на другите 
две: единъ оѓць всему начатъкъ и виньникъ 51б. 
Супр 

Срв. виновьникъ в Догм 

ВИНЬНЪ (4), ai)¿tioj (146с6] V виновьнъ); 
ai)tiato¿j (90б); ai)ti¿a (50б, 66б] II, VIII виновьнъ, 
III вина + глоса виньнъ) 
1. онт. Който е причина, първопричина: всýмъ 
добр¥имъ виньнъ 50б.  
 виновьнъ /1/ 
2. тринит. субст. n sg виньно¬ – причинно 
обусловено, характеристика на Второто и 
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Третото Лице на Пресв. Троица по отношение 
към Бога Отца: разлучьнý же оѓць и сѓнъ и сѓт¥и 
дѓхъ, и невиньно¬ и виньно¬ и нерожьствьно¬ и 
рожьствьно¬ и исходьное 90б, to£ ai)tiato¿n. 
 повиньнъ 
 невиньно¬ 
Супр Изб1073г. ГрНазXIв.  

ВИНЬСТВО (1), to£ ai)¿tion (81а)  
Вж. вина /1/: въ едино виньство сѓню и дѓху 
възносимома 81а 
 

Срв единовиньство /Срезн/ 

ВЛАДЫКА (14), Despo¿thj (144а, 216б, 248б, 
293а, 294а, 304а, 314а, 315а, 323а), e)cousiasth¿j 
(19б), a)¿rxwn (160а, 161а)  
1. общоупотр. Управник, владетел: иже бý бѓмь 
поставленъ влад¥ка 161а 
2. теол. Владика, Господ – наименование на 
Бога като властелин над цялото творение: 
источьник¥ намъ спѓсения влдѓка хѓъ мощи стѓ¥хъ 
дасть 294а  
Често 

ВЛАДЫЧЬНЬ (1) despotiko/j   
теол. Който се отнася до владика: влЃдчнемь 
повелýньемь 149а  
Догм 

ВЛАСТЬ (19), e))cousi¿a (50б, 76а, 79аб, 106а, 
113а, 116б, 173б, 176б, 202б, 260б, 291а, 313б, 
327а, 132с 1, 5); a)rxh¿ (49бbis, 216б)  
1. общоупотр. Власт, господство: · власть дати 
291а, 327а; власть приªти 260б 
2. ангел. прен. метоним. pl t Шестата ангелска 
степен: въторая же утварь гдѓьсти и сильнии 
власти 113а;  
Супр Слепч Шиш 

3. етич. В израза своею властью 203а, 
au)tecousi¿wj – чрез самоопределение, без 
външна принуда, по своя воля. 
Често 

ВЛЬГЪКЪ (2), u(gro¿j (155б, 192а)  
субст. n sg вльгъко  
естеств. Влажното – физическо свойство: 
подълежимо же есть посязанию вългъко 192а 
ХронЙоМал 

ВОДА (89), u(¿dwr (passim)  
косм. 1. Един от градивните елементи на 
материята: како бо противьная естьства, огня, 
реку, и вод¥, въздуха ж¬ и земл, въ ¬дину 
тварь наконьчати 28а; 2. Световен океан: въ 
начало убо вода плаваше по всеи земли прежде же 
сътвори бЃъ твьрдь, разлучая посредý вод¥, яже 
врьху твьрди, и вод¥, яже подъ твьрдию149а; 
3. pl водĽ ‘воден басейн’: члвѓку влдѓку бо и бѓъ 
постави всýмъ иже на земли и въ водахъ 160а 

4. В израза рождьство водою 264а – мист. 
Тайнството кръщение. 
Често 

ВОД©ЛЭªИ (1), u(droxo¿oj (138б] II-V 
водолýªи)  
естеств. Водолей, зодиакално съзвездие. 
 

Срв. водолýиць Изб1073г. ДПК; водолýи Догм; идрухои 

ЙоЕШ; yдрихоосъ Изб1073г.; удрихъ ДПК 

ВОЛЯ (5), proai¿resij (26б,115б), qe¿lhma 
(110б)  
Воля – съзнателна целеустременост на 
личността към изпълнение на едни или други 
действия, една от основните изяви на духовната 
природа – 
1. теол. Като  духовно Същество Бог обладава 
по аналогия с човешкия дух, сътворен по образ 
Божий, ум, воля и чувства. Божията воля е 
автономна. Тя има вътрешна основоположба в 
Самия Бог, Който Сам за Себе Си е законодател 
и има Свои собствени вътрешни 
самоопределения. Божията воля също така е 
свята, защото в своите стремежи и действия се 
ръководи само от представите за най-висшето 
добро, които съвпадат с вътрешния нравствен 
закон на Божията съвършена природа. Тя е и 
всемогъща, понеже във властта й е да извършва 
всичко, което не противоречи на Божията 
природа: бжѓствьная воля 110б 
2. етич. Вж. изборъ: ангѓл¥ реку и дѓша и бýс¥, по 
воли своеи доброприти любо добра отъити 26б; 
самовластьная воля 115б, au)tecou¿sioj 
proai¿resij;  

 вол¬ни¬, извол¬ни¬, хотýни¬  
 изборъ 
Често 

 по своеи воли 314б, e(kousi¿wj; волею 264а, 
e(kou¿sioj ‘по свободната си воля’ 
= самохотью 
Срв. свое« воле« (Срезн);самохотьнý в Супр; самохотьно в 

ГАм.; самовольно в Мин1097г.;  

ВОЛЕВРАТЬНЪ (1), e))qelo¿treptoj (105б] III 
едва прелагаемъ)  
етич. С изменчива воля, характеристика на 
сътворените същини: анѓглъ есть убо естьство  
хотýньемь извративо еже с речеть волевратьно 
105б. 
 хотовратьнъ, хотýни¬мь измýня с 26а, 
хотýньемь извративъ 
 

ВОЛЕНИЕ (1), ai(¿resij (201б) 
 Вж. воля /2/ 
ПандАнтXIв. Догм 

ВРАГЪ (5), e)xqro¿» (97а, 220б, 224а, 284б), 
dusmenh¿j (328а)  
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Враг, противник, в съчетанието съпасьнъ врагъ 
220б – едно от наименованията на сатаната, срв. 
още 224а, 284б 
Често 

ВРЭДЪ (21), bla¿bh (187б, 275а] III нед©гъ и 
врýдъ), pa¿qoj (182б, 210а, 292а] III страсть)  

1. естеств. Телесен ущърб, физическо 
страдание: естьствьнии суть вреди и алчь и 
жядание 182а 
2. етич. прен. Душевен недъг, афект*: добр¥ же 
сладости трýбý есть мьнýти, же не суть съ 
печальми, ни покаании творять ни иному вреду 
родительн¥и. 
= страсть, приªти¬ 
 безврýдъ 
* Този пренос възниква на базата на античното схващане, 

че афектът е повреда на душата. 

 без врýда (14), a)paqh¿j (16б] III бестрастьнъ, 
31а] III бестрасти 48а] III бестрастьнъ, 56аtеr] III 
бестрастьнъ 58а, 59а, 166а); a)paqw¤j (58б, 60б] III 
бестрастьно, 62а] III бестрастьно); a)¢trwtoj (288а); 
 (354б) 
1. онт. Неподлежащ на външно въздействие*: 
вýруемъ убо въ ¬динъ бѓъ, въ единъ начатъкъ, без 
начала, нездана, не б¥вающа, не г¥блюща и 
бесьмьртьна, вýчьна, недовýдома, не въ уставý, 
неwписана, многосильна, проста, несложьна, 
бесплътьна, неисточьна, без вреда, неизвратьна, 
неизмýньна, невидима 48а.  
 врýдъ пр·емли 31а, paqhto¿j (срв. още 56а 
приимьникъ врýда] III пр·атенъ страсти) 
* В обективно-идеалистическите философски системи 

духът се възприема като творческо активно начало 

(poihtiko¿j, e))nergo¿j) в противовес на инертната и 

пасивна материя (paqhtiko¿n). В качеството си на 

действен субект Бог е по необходимост a)paqh¿j 

‘неподлежащ на външно въздействие’ (Срв. )Arist. Top. 

6, 10, 2; Meta£ ta£ fus. 1, 9, 19 Peri£ yux. 1, 4, 15; 3, 

5, 2; Plut. 2, 765A; Heyne Epict. 12, 2 D)  

ГрНазXIв.  
2. етич. Неподвластен на душевни страсти: 
добродавьць богъ с¥ всем¹ доброy давьць есть, не 
зависти, ни зъли никоеиже повиньнъ с¥. далече бо 
¬сть бЃжия ¬стьства зъль всяка. того бо ¬дино 
¬стьство бЃжи¬ без врýда и безавист·, 16б; нага 
бяста, адамъ же и евьга, не ст¥дяшете себе. 
тацýмь бо без вреда намъ веляше б¥ти бѓъ 166а; 
3. мар. Диференциален признак на 
свръхестественото раждане на Иисуса Христа 
от девица, при което не се накърнява 
приснодевството на св. Богородица: такоже и 
родивъ ся сея дЃвичьство съхрани без вреда единъ 
прошьдъ ю заключену съблюдъ ю 288а; 
4. есх. Диференциален признак на възкресеното 
човешко тяло, което не подлежи на физически 
страдания: въстанеть тýло дѓховьно неизвратьно, 
без вреда 354б  
 бе страсти, бестрастьнъ, неприимьнъ, не приемли  

Евх Супр Парим ГрНазXIв., ЗлатострXIIв., Изб1073г. 

Срв. неврýжденъ и нестрастьнъ в Догм 

Sadnik, ZfslPh.30, 243ff. 

ВРÝМ (6), w(¿ra (133б), kairo¿j (132с32, 142б, 
187а, 349а, 43а)  
онт. Време, една от основните форми на 
съществуване на материята заедно с 
пространството:  
а) безотносително време, = xro¿noj: во времена ... 
и в лýта 132с32, вж. още 133б; 
б) определен период от време: бЃжьемь 
повелýньемь въ то время съставлють ся 142б, срв. 
още 43а; 
в) субективно възприемаемо време – удобно 
време, подходящ момент, = kairo¿j : клучимое 
врýм 187а]  подобьное) 
= годъ 
 вýчьность 
Често 

ВЪДУШЕВЬНЪ (1) e)yuxome/noj   
косм. Одушевен, който притежава душа – 
свойство на живата материя: плъть въдушевьна 
229б  
= душьнъ 
 бездушьнъ 

ВЪЗВРАТЪ (9), troph/ (132с33, 133а, 134а, б, 
135аbis, 136а, 137а) 
 Сезон: възвратъ жятвьнъ, есньнъ, зимнии, 
весньнъ.  

ВЪЗДВИЖЕНИЕ (2), eÃparsij (175б) 
metew/risma 332с сотир. Възвишаване, 
въздигане на човешката природа в делото на 
спасението до ангелско достойнство: чЃлкъ 
свýдетельствова с воздвижение 332с 
Догм 

ВЪЗДРЬЖАНИЕ (2), parqeni¿a (186б); 
e)gkra¿teia (337а) 
етич. Лишаване от плътски удоволствия с цел 
нравствено очистване и духовно възвисяване: 
добро женитва имьже нýсть въздрьжани 337а 
= пощени¬, алкани¬, алчьба 
Супр Догм 

Срв. удрьжани¬ в Евх Супр Сб1076г. ПандАнтXIв. 

ВЪЗДУХОВЪ (2), tou¤ a)e¿roj (132а, 146с16) 
косм. Отнасящ се до въздуха: · мýсто въздухово 
есть 146с16.  
 въздушьнъ 
Догм 

ВЪЗДУХЪ (33), pneu¤ma (42б] V духъ), a)h¿r 
(rel.) 
1. косм. Един от градивните елементи на 
материята: въздухъ есть стих·е тонко и легко же и 
тепло 146с5; 
2. естеств. Дъх, дихание: иже есть въ насъ 
въздухъ 42б 
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Евх Супр Апост Служ ГрНазXIв. Изб1073г. Догм 

ВЪЗДУШЬНЪ (3), tou¤ a)e¿roj (42б, 127а, 142а) 
Вж. въздуховъ: творитво въздушьное 142а 
Супр Догм 

ВЪЗИТИ (5), a)nafoita¿w 21б, 
a)nalamba¿nomai 269б, e))pibai¿nw 257б, 
a)nate¿llw (227б)  
христол./ св.-ист. 1. Възнасям се*: въспоите гѓви, 
въсшьдъш¹уму на нѓбо нѓбу 257б  
= възносити с 
 сънити, съходити 
*Църквата учи, че Господ Иисус Христос се възнесъл на 

небето с човечеството Си, защото с Божеството Си Той 

винаги е пребивавал и пребивава на небесата. Актът на 

възна-сянето не се разбира като отдалечаване на Иисус 

Христос в космическото пространство или като оттегляне 

в някакво друго място, защото “небе” не означава място. 

Това е по-скоро метафизично отдалечаване от света. 

“Небето” в случая е божественото, надестественото, 

свръхтварното битие – това е самата Св. Троица в Нейната 

слава. 

2. Възхождам (за произход): § июд¥ възиде гѓь 
227б  
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Изб1073г. Догм 

ВЪЗНАШАТИ (1) a)nalamba/nomai  
христол./ св.-ист. 1. Възнасям се, вж. възити: 
възносимъ къ въстоку възношааше ся 258б 

ВЪЗНЕСТИ (1) a)nafe/romai  
христол./ св.-ист. Вж. възити: възносимъ къ 
въстоку възношааше ся 258б 

ВЪЗНОСИТИ С (3), a)nalamba¿nw (258б); 
a)nafe¿romai (81б, 258б) 
PtcPraesPass. възносимъ, a)naferh¿j (130б)  
косм. Въздигам се, издигам се нагоре: 
Огньвещьвъзносимý есть прочиихъ 130б 
Зогр Мар Ас Сав Боян Ен Син Евх Клоц Супр 

Срв. възти, възимати в Догм 

 горý възносимъ, a)nwferh¿j естеств. 
Издигащ се нагоре, лек, летлив 
Срв. горýносьнъ в Догм 

ВЪКУСЪ (4), geu¤sij (passim)  
естеств. 1. Вкус, едно от петте сетива: дŤ 
чувьство въкусъ есть 190а;  
2. Вкусване: прýжде въкуса нага бяста адамъ же 
и евьга, не ст¥дяшете себе 166а  
 въкушени¬, окусъ 
Супр 

ВЪКУШЕНИЕ (1), geu¤sij (191а) 
Вж. въкусъ: сихъ сладости, бридости, 
к¥сýльства, оцьтьства, трьпости, горести, сланости, 
тукости, сопльства, ск. Т. И.) бо есть въкушени¬ 
съвýдýти¬ 191а 
Евх Супр Хил Шиш ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм 

ВЪМЭСТЪ (1), perixw¿rhsij*, circumincessio 
(81б) 
тринит. Взаимно проникване на Божествените 
Лица, съпребиваването им една в друга: 
съвъкуплют бо сне якоже измýсити ся нъ 
якоже дрьжяти ся самýмъ себý и сами в себý 
въмýстъ имуть 81б 
*Този термин св. Йоан Дамаскин заимства от св. Григорий 

Богослов, който го използва в христологичен аспект за 

означаване тясното съединение на двете естества на 

Господа Иисуса Христа.  

 

Срв. въмýщени¬ Догм 

ВЪНИМАТИ (5), ei)se¿lkomai (42б); prose¿xw 
(207а); mete¿xw* (70бbis]  пр·имати) 
онт. Възприемам: вънима¬мъ, а не вънимая 70б] 
 пр·имаемь, а не пр·емли, (определение на Св. 
Дух).  
* Л. Садник счита, че не може да се приеме за авторски 

преводът на mete¿xw с вънимати тъй като Йоан Екзарх с 

този глагол обикновено предава грц. prose¿xw. 
 прити 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Супр Рил Остр Изб1073г. 

ПатСинXIв. Догм 

ВЪПЛЪТИТИ С (7), sarko¿omai (passim) 

христол. med. t Въплъщавам се*: бес примýса 
въплътити с 336а 
 оплътити 
* За второто Лице на Пресв. Троица – приемам човешка 

плът в ипостасно съединение неслитно, неизменно, 

неразделно и неразлъчно на съвършеното Божеско 

естество със съвършената човешка природа. Словото 

станало подобен на нас човек, съединявайки се не с 

отделна човешка личност, но възприе-майки човешкото 

естество ведно с божествената Си природа, като по този 

начин го осветило. 

Евх Супр Киев Изб1073г. СЗ (ХIѴв.) Догм 

Срв. въплъщати с в Догм; въ плъть одýти с 
(Срезн) 

ВЪПЛЪЩЕНИЕ (3), sa¿rkwsij (92б, 227б, 262б)  
христол. Въплъщение*: своимь же рожьствомь, 
рекъше въплъщениемь 262б  
 wплъщени¬  
*Първият важен момент от изкупителното дело на Иисус 

Христос, състоящ се в ипостасното съединение неслитно, 

неизменно, неразделно и неразлъчно на съвършеното 

Божеско естество със съвършената човешка природа в 

лицето на Иисус Христос, което означава, че в случая не се 

касае за просто и моментно общуване между божеството и 

човечеството, каквото е налице при боговдъхновение, а за 

постоянно и неразривно единство на двете природи в една 

личност – личността на Богочовека. Словото става плът, 

т.е. подобен на нас човек, възприемайки в единство със 

своята Божествена ипостас човешката природа, която 

получава своето битие и своя център на съществувание в 

нея (в божествената ипостас, ск. Т. И.). Този концепт се 

противопоставя на редица еретически учения, които по 
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един или друг начин отричат факта на боговъплъщението 

(докети и маркионити, според които тялото на Христа е 

недействително, призрачно; монархиани, смятали Иисус 

Христос за обикновен човек и пр.). 

Евх Супр Изб1073г., ПандАнтXIв. СЗ (ХIѴв.) Догм 

ВЪСАДИТИ (7), futeu¿w (164б, 235а, 256а, 
257б] III насадити, 284а, 306б] III засадити, 
331а)  
1. общоупотр. Засаждам: въсади бѓъ породу въ 
едомý 257б. 
2. гнос. прен. метафор. Влагам знание*: бѓа 
увýдýние въсади ся 235а (срв. още 331а чистота 
испръва въсади с въ ¬стьствý члѓчьстý).  
* С този термин се означава априорното знание, т.е. това, 

което не зависи от опита, а е изначално присъщо на 

човешкото мислене . Този термин стои в тясна връзка с 

теорията за вродените идеи, всеобщо присъщи на целия 

човешки род, заета от Платон 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр Изб1073г. Догм 

ВЪСКРЬСЕНИЕ (16), a)na¿stasij (passim)  
христол./ св.-истор./ есх. Възкресение, ставане 
от мъртвите, отново оживяване*: обьще¬ 
въскрьсени¬ 289б 
 въскрýшени¬;  въстани¬, въстанъ 
*В христологията това е един от най-важните моменти от 

изкупителното дело на Иисус Христос, а в библейската 

история – най-великото събитие в живота на човечеството, 

свързан с освобождението му от робството на сатаната. 

Възкресението се представя като наново съединяване на 

душата с тялото, което възкръсва духовно и безсмъртно 

Ас Сав Евх Клоц Супр Хил Парим Служ СЗ (ХIѴв.) Догм 

ВЪСКРЬСН©ТИ (3), a)ni¿sthmi (302б, 348а), 
e)gei¿rw (352б)  
христол./есх. Възкръсвам, ставам от мъртвите, 
оживявам: ходи же по земли и съ члѓвк¥ поживе, 
чудотвори прия, расп с, въскрьсе, възиде и вьсе 
се по истинý б¥с 302б 
= въстати 
Често 

ВЪСКРЭШЕНИЕ (5), a)na¿stasij (234б]  
въскрьсени¬, 235б] , V въскрьсени¬, 253б] -V 
въскрьсени¬, 350б]  , V въскрьсени¬, 353б] -
V въскрьсени¬)  
Вж. въскрьсени¬: начало б¥въ нашего въскрýшени 
234б 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Супр Рил Остр Изб1073г.  

ВЪСПАРЪ (3), a)tmo/j 
естеств. Изпарение: обоняни¬ ...есть чуительно 
и приимьно въспаръмь 189б  
Срв. въспар¬ни¬ в Догм 

ВЪСТАВИТИ (12), e)gei¿rw (281а, 297а, 330б, 
332с 13, 351а1] II, III, V въскрьсити, 351а2, 351б); 

a)ni¿sthmi (283а, 347а, 356а); e)pani¿stamai 

(341а) 

1. общоупотр. Поставям в изправено 
положение, издигам, изправям: образъ ихъ 
въставимъ 297а  прен. Възстановявам: 
въставити сýм 281а, 283а, 330б  med. t 
Въставам, вдигам се срещу нкг, 
противопоставям се: въставити ся и супротивити 
ся 341а; 
2. св.-ист. Възкресявам: кто мѓртв¥ востави 
с 13, срв. 330б, 332с 13, 351а1, 351а2, 351б 
Евх Супр Изб1073г. Догм 

Срв. въскрýсити СЗ (ХIѴв.) 

ВЪСТАНИЕ (18), a)na¿stasij (passim) 
1. общоупотр. Ставане, изправяне: въстание бо 
¬сть въторо¬ падъшааго стани¬ 343а; лежящихъ 
въстани¬ 253а 
2. Вж. въскрьсени¬: съвýдýтельствуеть же и 
бжѓствьное писание, яко ¬сть плътьмь въстани¬ 
346б; въстани¬ суждению 350б  
Зогр Мар Ас Сав Боян Клоц Супр Изб1073г. Догм                                         

ВЪСТАНЪ (6), a)na¿stasij (343а] II-V въстани¬, 
343б] II-V въстани¬, 345б] II-V въстани¬, 350а] II-
V въстани¬, 350а] I-V въстань, 351а, (вер. 
първоначално въстань, бел. Л. С.)  
Вж. въскрьсени¬: въскрьсение же глѓюще плътии 
рýхомъ въстанъ 343а 
 

ВЪСТАНЬНЪ (1), a)nasta¿sewj (329а]  
въскресьн¥и)  
Който се отнася до възкресението: въстаньн¥и 
дьнь 329а ‘ден неделя’*.  
*За възпоменаване на Христовото възкресение първият 

ден от седмицата е наречен възкресен – празник, установен 

от св. апостоли вм. ветхозаветната събота (Деян.20:7; 

Откр1:10).  
Евх  

ВЪСТАТИ (18), a)ni¿sthmi (21б, 254б, 329б, 
343бbis, 353а, 357б), e)gei¿rw (297б, 348а, 352а, 
бbis, 354а), e)cegei¿rw (349б, 350а), turanne¿w 

(320б); e)pani¿sthmi (161а) 
1. общоупотр. а) Появявам се: ни въ рождении 
женьстý болии ·оана въстанеть 297б б) Въставам, 
противопоставям се: етеръ богатьство и славу отъ 
князя приимъ въстанеть на добро сътворьшааго 
князя 320б (срв. още 161а) 
2. христол./есх. прен. метафор. Възкръсвам, 
ставам от мъртвите, оживявам: въстанемъ же убо 
пак¥ дѓшамъ въшьдъшиимъ въ плъти 357б 
= въскрьсн©ти 
Често 

Срв. въстаяти в Догм 

ВЪСТОКЪ (26), a)natolh/   

естеств. Изгрев: срýдьнии въстокъ въсходъ 
133а, б, 134б, 135б 

ВЪСХОДЪ (7), a)nagwgh/ 170a, e)pa/nodoj 

216a, 251б, a)natolh// 257a  
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1. естеств. Вж. въстокъ 
2. мист.: на прьвую добр¥ню управи ся въсходъ 
251б 
Догм 

ВЪСХОТÝТИ (7), e))qe¿lw (57б, 206аbis, 202б, 
265б, 266а), o)re¿gomai (202а)  
етич. Проявявам съзнателна целеустременост 
към изпълнение на едни или други действия 
(акт, присъщ на личните същества): все ¬ликоже 
въсхотý бѓъ сътвори 265б  
Зогр Мар Ас Сав Охр Боян Син Киев Евх Клоц Супр Остр 

Изб1073г. Сб1076г. Догм 

ВЪСÝЯТИ (1), e))gkataspei¿rw (23б]  
возс·ти) 
гнос. прен. метафор. Влагам знание*: въ 
¬стьствý въсýно нашемь вýдýни¬ ко есть бѓъ 
23б 
 въсадити 
*С този термин се означава априорното знание, т.е. това, 

което не зависи от опита, а е изначално присъщо на 

човешкото мислене. Този термин стои в тясна връзка с 

учението за вродените идеи, присъщи на целия човешки 

род и дадени му от Всевишния Отец (Срв. още Plout. 

)Hq. 1061В). 
Зогр Мар Ас Сав Унд Супр Остр Изб1073г. Догм 

ВЪТОРЫИ (25), deu/teroj 
1. мист. В израза въторо¬ рождьство 262а, 
deute/ra ge/nnesij – духовно новораждане в 
тайнството кръщение 
 въторая съмьрть – духовна смърт (задгробната 
вечна мъка) 
Срв. породьство и порождьство в Супр; бан пак¥б¥тииская 
Мин1096г.; бан пак¥б¥тия ЕфрКрм 
2. библ. В израза вътор¥и законъ, deuterono¿mion 
(311б) – Второзаконие, последната книга от 
Мойсеевото петокнижие  Срв. въторозакони¬ в 

Изб1073г., девтерономия в ЕфрКрм 

ВЪУПОСТАСЬНЪ (2), e))nupo¿statoj (53а] V 
съставно въупостасьно, III съипостасьное, 252а) 
онт. Личен, ипостасен, комуто е присъщо 
частно субстанциално битие:  
а) тринит. Диференциален признак на Лицата 
на Пресв. Троица, означаващ Тяхното 
самостойно субстанциално битие в противовес 
на тринитарните лъжеучения: слово въупостасьно 
53а;  
б) христол. В христологията терминът 
въупостасьнъ означава субстанциалното 
съединение на Божествената и човешката 
природа в Лицето на Иисуса Христа. 
 упостасьнъ, въ упостаси, въ сво¬и упостаси 
упостасьно с¥и; в своем составý с¥и; по упостаси 
с¥и, в съставý с¥и 
 без упостаси, несъставьнъ, бе състава 
 
Срв. въсъставьнъ в Догм 

Podskalsky, WdSl 15, 156f. 

ВЪЧЛОВЭЧИТИ С (4), e))nanqrwpe¿omai (231б, 
232а,б), a)nqrwpi¿zomai (286а)  
христол. (за Второто Лице на Пресв. Троица) 
Въчовечавам се, възприемам човешката 
природа,: въчлѓвчи же ся снѓъ бѓжии да егоже дýльма 
сътвори члѓвка пак¥ дасть ему 232б. 
Супр Изб1073г. 

Срв. въчловýчени¬ в Изб1073г. 

ВЫШЕ (15) u(per u(pe¿r  
1. общоупотр. якоже в¥ше съказахомъ 68б; 122б, 
164а, 332с  
2. теол. В следните изрази, определения на 
Бога:  
а) в¥ше съврьшения 74а, u(pertelh¿j = Догм, вж. и 
в¥шии съврьшения 39б, надсъвършен  
б) в¥ше насъ 18б, над човешката природа в) в¥ше 
вýдýния 34б, над познавателните възможности 
на човека  
г) в¥ше с©щьства, u(pe\r ou)si/an (34б), 
u(perou¿sioj (49б) свръхсъщностен  
3. мар. В израза в¥ше естьства, u(pe\r fu/sin 

‘свръхестествено: Все еликоже сътвори бЃъ стЃго дЃха 
дýиствомь сътвори, тако и н¥н дЃховьномь 
дýиствомь в¥ше естьства дýлаеть 267б. Вж. също 
268б  

ВЫШЬНЬ (1) uÀyistoj   
теол. Всевишен, Който стои над всичко в света 
– свойство на Бога: бЃа вűшьняго 229а  
Догм 

Срв. съвűшьнь в ПсТкХIв. 

ВЬСЕБЛАЖЕНЪ (1), pana¿gaqoj (259б]  
прýблаженъ)  
теол. Всеблажен – свойство на Бога, състоящо 
се в това, че Бог, обладавайки висшите 
съвършенства на разума и волята, чувствува 
благо от съгласуваните действия на всички сили 
и свойства на Своята безкрайна природа, ще 
рече, че той е същество любящо върховното 
благо и обладаваще го.  
 

Срв. вьсеблагъ и вьсеблаженьнъ в Догм 

ВЬСЕВИДЬЦЬ (1), pantepo¿pthj (19б] , , IV 
вьсевýдьць, V всемy видьць)  
теол. Всевиждащ (всезнаещ), свойство на Бога, 
характеризиращо Го като Същество, което 
обладава абсолютно знание за намиращата се 
вън от Него даденост.  
 вьсевýд¥и 
Ирм1250 г. Догм 

ВЬСЕГУБИ, o(loqreu/wn (253а) 
ангел. Определение на сатаната: да не прикоснеть 
с насъ всегуби 253а 

ВЬСЕМОГЫ (1), pantodu¿namoj (236а)  
Вж. вьсемощьнъ: вьсемогущая сила 236а  
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Супр Киев, Евх Догм 

ВЬСЕМОЩЬНЪ (8), pantodu¿namoj (19а] , V 
вьсесиленъ; 28б, 44а]  вьсесильно, 70б]  
вьсесиленъ, V вьсесиленъ мощьнъ, 249а, 250а, 267а, 
270а)  
теол. Всемогъщ, свойство на Божията воля, 
състоящо се в силата й да извърши всичко, което 
не противоречи на Неговата природа: бжѓии дѓхъ 
 вьсемощьнъ 70б  
 вьсемог¥, мъногосильнъ 
Догм 

Срв. вьсемогаи ТриодХIIIв.; безмýрьносильнъ, 
бесчисльносильнъ и вьсесильнъ в Догм 

ВЬСЕСВТЪ (1), pana¿gioj (52а) 
теол. Всесвет, свойство на Бога, състоящо се в 
това, че в Своите стремежи и действия Бог се 
ръководи само от представите за най-висшето 
благо; те съвпадат с вътрешния нравствен закон 
на Божията съвършена природа вьсесвт¥и дѓхъ 
52а. 
Догм 

ВЬСЯЧЬСКЪ (2), kaqoliko¿j (60б), pantoi¤oj 
(308а)  
1. общоупотр. Всякакъв: вьсячьск¥ птиц¥ 
308а  
2. еклесиол. Вселенски – определение на 
Христовата Църква, характеризиращо я като 
институция, неограничена по място, време или 
народ, а приемаща в себе си повярвалите в 
Христа от всички места, времена и народи: 
учить убо всчьская и апостольска црьѓк¥ стѓая 
60б  
Супр 

ВЭДЭНИ¬ (12), gnw¤sij (23а]  видýни¬, 34б 
tеr, 94бbis, 110б, 165аbis, 249б, 309а)  
гнос. 1. Знание, изначално вложена от Твореца в 
човешкото мислене понятийна даденост или 
усвояване обективните истини в резултат на 
съзнателна мисловна дейност и на 
индивидуално познавателно усилие: въ естьствý 
нашемь вýдýни¬ ко есть бѓъ 23б  
2. Способност на разумните същества да 
постигат същината на нещата. В знанието се 
концентрира и кристализира духовната сила на 
човека: всяко в¥ше вýдýни, то и в¥ше сущьства 
есть, и въспять пак· иже в¥ше сущьства, то и в¥ше 
вýдýни есть 34б  
 познани¬, разумъ, разумýни¬, вýдýти  
 видýни¬ 
 невýдýни¬, недовýдýни¬, недостижьство  
дрýво вýдýнию  
св.-ист. Дърво на познанието  
 дрýво вýдýти добро и зъло 
Супр Изб1073г. Догм 

Срв. знани¬ в Зогр Мар Ас Сав Син  

ВЭДЭТИ (91), oiÅda (15аter, 61а, 64а, 93а] II, 
IV, V видýти, 109б, 110а, 117а, 118а, 129а, 137а, 
159б, 179а, 182а, 212аб, 216б, 243б, 268б, 280б, 
281а, 285а, 291б, 293б, 295а, 303а, 313б, 321б, 
332бbis, 334б, 358а) gignw¿skw (16б, 18а] I, V 
видýти, 19б, 80а, 85а] II, V видýти, 91бbis, 118б, 
143б, 146б] I, V видýти, 165а, 171а, 180а, 183а, 
184б, 192б, 193а, 199б, 202б, 210б, 212а, 214аб, 
270а, 321б, 334б, 335а, 337а e)pi¿stamai (105а), 
e)pigignw¿skw (15а] I съвýдýти),  (72б) 

Inf. вýдýти, gnw¤sij (15б, 167б) 
вýдомо да будеть  ¬сть, i)ste¿on (65б, 289а, 
317а)  
вýдýти ¬сть, i)ste¿on (310а, 316б) 
гнос. Притежавам изначално вложени от 
Твореца в човешкото мислене понятийни данни 
или усвоявам в резултат на съзнателна мисловна 
дейност и на индивидуално познавателно 
усилие обективните истини: въ естьствý дая 
разумъ вýдýти яко ¬сть бѓъ 15б. 
Наблюденията върху ЙоЕБ показаха, че 
терминологичният глагол вýдýти се 
употребява:  
1) в контексти, означаващи абсолютното Божие 
всезнание, независещо от пространство-времето 
(15а, 17а, 50б, 105а, 110а, 199б, 207б, 216б, 321б, 
332б); 
2) с отрицание (109б, 117а, 270а, 303а); 
3) в модалния израз трýбý ¬сть вýдýти (118б, 
143б, 179а, 182а, 183а; 
4) за догматически установено знание (15б, 16б, 
19б); 
5) в гномични съждения (15а, 118а, 137а, 243а). 
 знати, познати, познавати, разумýти, 
разумýвати  
 вýровати  
Често 

 вьсе вýд¥и 17а, 50б, pa¿nta ei)dw¿j  
теол. Всезнаещ – свойство на Бога, 
заключаващо се в съвършеното и пълно знание 
на всичко, което е било, е и ще бъде  
 PtcPraesPass вýдомъ, gnwsto¿j (17б, 18аbis, 
207б)  
гнос. Познаваем, до чиято същност може да се 
стигне в резултат на съзнателна мисловна 
дейност и на индивидуално познавателно 
усилие: м¥сли наша и дýла и грядущая тýмь 
единýмь ведома 207б (срв. още 17б, 18а). 
 довýдомъ, довýдьнъ, дом¥слимъ, достижимъ  
 невýдомъ, непостижимъ, недостижимъ, 
недостигомъ, неислýдимъ 
Срв.  вýдимъ в ГрНазХIв. 

ВЭКЪ (47), ai)w¿n* (passim)  
онт. 1. Век, дълъг времеви отрязък, едно от 
понятията за време като основна форма на 
съществуване на материята наред с 
пространството;  
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2.Трансцендентна извънвременна вечност. Още 
св. Йоан Дамаскин е отбелязал многозначността 
на думата: требý е убо вýдýти яко вýчьно¬ им 
многоименьно есть" много бо нарече: вýкъ бо речеть 
с и когожьдо члѓка житье; речеть ся пак¥ вýкъ 
т¥сящи лýтъ вýкъ единъ; пак¥ глѓеть с вýкъ все 
с¬ житье и пак¥ придаи вýкъ, иже по въскрьсении 
бес коньц будеть 99а 
н¥нýшьнии вýкъ; вýкъ приходи 
вýкъ вýчьн¥и, вýци вýчьнии 102а 
*Гръцката дума ai)w¿n (a)ei£ w)¿n ‘вечно съществуващ’) е 

един от основните термини в гностицизма, където означава 

еманация, изтечение от божеството. Всички еони са 

разположени в класове под формата на символически 

числа и образуват пълнотата на духовния живот. В 

зависимост от времето на изтичане на еоните те се делят на 

по-съвършени и по-малко съвършени. Към първите спадат 

изтеклите (еманиралите) по-рано, а към вторите тези от по-

късно време. Последният еон като най-слаб сам паднал в 

материята. Като разумно начало той се стреми да внесе 

порядък в нейния хаос, превръщайки се в Демиург (творец 

на видимия свят) и негова душа. Бог изпратил най-висшия 

еон Христос да освободи духовното начало от веригите на 

материята. Той се съединил при кръщението с човека 

Иисус, живял с него и го напуснал при страданията му. 

= бесконьчани¬ 
Често 

ВЭРА (23), pi¿stij (passim)  
гнос./етич. Признаване истинността на нещо, 
без да са налице доказателства на разума за 
него*: вýра же ¬сть немногоп¥тьно¬ приятье 250б. 
 безвýрьство 
*Вярата е своего рода алогизъм, отрицание на логическото 

мислене като средство за достигане на истината. То може 

да обясни само явленията, фактите, вторичните 

(естествени) причини на нещата, но не е в състояние да 

разкрие първата (свръхестествената) причина на битието. 

“Свръхопитната реалност” се постига чрез средствата на 

ирационалното, на вярата като мистическа интуиция. По 

думите на ап. Павел вярата е увереност в съществуванието 

на невидимото като на видимо. Вярата се счита за една от 

трите главни християнски добродетели, защото тя е 

свободно признаване истинността на всичко, съобщено ни 

в Откровението. Основание на вярата е таинствената 

връзка на душата с Бога и изобщо с истината (Йоан 5:6). 

Вярата е своеобразна априорна предпоставка на знанието, 

която без доказателства изначално признава Бога за 

действително съществуващ и с това определя цялата по-

нататъшна познавателна дейност. 
Често 

ВЭРОВАТИ (24), gignw¿skw (37а), pisteu¿w 

(rel.)  
гнос./етич. Признавам истинността на нещо, без 
да са налице доказателства на разума за него: 
вýруемъ убо въ ¬динъ бѓъ 47б 
Често 

Срв. вýр© имýти в СЗ (ХIѴв.) 

ВЭЧЬНЪ (25), tw¤n ai)w¿nwn (101б, 102а), 
ai)w¿nioj (rel.)  
Терминът вýчьнъ има двояко значение. 
Употребен в значение на диференциален 
признак на несътворената природа, той маркира 
нейната темпорална индетерминираност, т. е. 
съществувание извън границите на времето, без 
начало и без край, една и съща, тъждествена на 
Себе Си, постоянно пребиваваща в едно 
неизменно настояще, лишено от крайните точки 
на започване и свършек. Приложен към 
обективната действителност, същият термин 
означава безкрайно продължаващ във времето. 
С една дума може да се употребява, отнесен към 
трансцендентното или към иманентното: бѓъ 
вýчьн¥и и преждевýчьн¥и 101а 
 безъ лýта, безъ лýтъ; приснос©щьнъ. приснос¥ 
 подъ лýтъмь, подъ лýтьнъ 
 жизнь вýчная (223б, 238б, 271а, 272а, 309б)  
вж. жизнь: исповýдаемъ же едино крьщение на 
оставление грýхомъ и въ жизнъ вýчную 238б 
 жити¬ вýчно¬  
Често 
 

Г 
ГЛАГОЛАТИ, PtcPraetPass глаголанъ (2), r(hto¿j 

(17б, 18а) 
гнос. Изречим, който може да бъде изказан, вж. 
неоглаголанъ 
 неизглаголанъ, неизглагол¬мъ 
Често 

Срв. глагол¬мъ и  изглагол¬мъ в Догм 

ГЛАДОСТЬ (1), leio¿thj (189a) 
естеств. Гладкост, физическо свойство на 
телата: разумýеть же ихъ тъность и тяжесть, 
гладость и мальство и величьство 189a 
НиконПанд ПандАнтXIв. Догм 

ГЛАДЪКЪ (3), lei¤oj (189a, 192а, 250а)  
общоупотр. Гладък: обрщеть все гладъко и 
равьно и путь правъ 250а 
 n sg абстр. гладъко¬  
естеств. Гладкото – физическо свойство на 
телата: обьще же посазанью и виду грудивое и 
гладъкое 192а  
Зогр Мар Ас Сав Парим ГрНазXIв. Догм  

ГЛЭНЪ (2) fle/gma 
естеств. Слуз – една от телесните течности: 
глýнъ примýшая ся водý 179б 
Догм 

ГЛ©БОСТЬ (2), ba/qoj   
онт. Дълбочина – пространствен параметър, 
характеристика на материалните обекти: плъть 
есть на трое растощи, рекъше же имать длъгость 
и ширость и гл©бость, еже есть тълъстина 78а  
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= гл©бина 
Догм 

ГНЭВЪ (8), qumo¿j 181а, 184а, 220б, 327б, 
328а); o)rgh¿ (318а, 18б, 97б)  
1. етич. Гняв, ярост: любъвъ § бѓа  гнýвъ § 
спѓсьнааговрага 220б; гнýвъ на бѓжи враг¥ 328а. 
Божият гняв е катафатически израз на крайното 
отвращение и негодувание на Господа против 
деянията на нечестивите: гнýвъ же и рость отъ 
зъли ... небонъ и м¥ супротивьная изволенаго не 
любще гнýваемъ с 97б, срв. 18б. 
2. естеств. Дразнимост, свойство на 
животинските организми: 181а 
= ярость 
*Силно, афектно състояние на духа против ближния, което 

съобразно подбудите, целите и степента си може да бъде 

(вж. 220б) или да не бъде (вж. 328а) греховно. 

Често 

ГОДЪ (6), kairo¿j (279а, 287а, 349аbis), 
xro¿noj (289б)  
онт. 1. В Свещеното Писание kairo¿j е едно от 
понятията за време и назовава ‘благоприятното 
време, подходящият момент, определеният от 
Бога час на изкуплението’ (Мк1:15; Гал4:4; 
Лк19:44; IIКор6:2)*: въ прежеуставьн¥и годъ § 
двѓдьскааго прозябе корене 279а]  в 
преждеуставлен¥я лýта и врýмена; а еже “даже” и 
уставьнааго года уставьная знаменаеть 289б; въ 
годъ тъ спасуться людие твои 349а  
* Терминът kairo¿j в древногръцката философия означава 

преживяна криза в границите на определено време, през 

което човекът е призван (длъжен е) да вземе решение и да 

действа. С този термин се означава субективно 

възприемаемото време за разлика от лýто  грц. xro¿noj – 
понятието за обективно съществуващото и реално 

протичащо време. Кairo¿j е израз на Божията 

суверенност, на свободното разпореждане на Бога с 

времето и на човешките свободни, съгласувани с Божия 

промисъл, действия. 

2. Определеното, установеното от Бога време в 
природните цикли: преже пришьствия году 
болýния ... роди отрокъ 287а 
въ добръ годъ, eu)¿kairoj (159а] II,IV доброгодъ, 
V доброходъ, III доброугодьнъ)  
 врýм  
Зогр Мар Ас Сав Евх Супр Парим Изб1073г. ЙоЛествXIIв. 

ЙоЕШ ГрНазXIв. Догм 

ГОСПОДЬ (81), Ku¿rioj (passim)  
1. теол. Едно от наименованията на Бога, 
окачествяващо Го като Господар на цялото 
творение*: небонъ господован¥имъ речеть ся гѓь 
90а 
*Евреите до такава степен считали за свещено и 

тайнствено името на Бог Йехова, че се бояли да го 

произнасят и в книгите си го заменяли с Адонаи, т.е. 

Господар, Владика. Името Йехова произнасяли само 

свещениците и първосвещениците в храма. След смъртта 

на Симон Праведни ( 292г. пр. Хр.) наименованието 

Йехова било заменено и в богослужебната му употреба от 

името Адонаи. LXX (ок. 271г. пр. Хр.) последователно 

заменят навсякъде Йехова с Ku¿rioj – Господ. Така, 

въведено почти 300г. пр. Хр., това наименование било 

осветено посредством постоянната му употреба в Новия 

Завет от Самия Иисус Христос и апостолите, като 

собствено име на истинния Бог, принадлежащо само Нему. 

 господь господьмь 291б – синтактична калка на 
еврейския суперлатив и в буквален превод  
гласи ‘господар на господарите’, ‘най-велик 
господар’ (срв. още небо небесьно¬, вýкъ вýковъ, 
богъ богъмъ, цѓрь цѓремь, пýснь пýсньмь и пр.) 
2. агиол. прен.: не сѓтии ли мужи бѓзи и господье и 
цѓсри 291б 
Често 

ГОСПОДЬНЪ (41), Qeou¤ 304a, Kuri¿ou (rel.) 
теол. Отнасящ се до или принадлежащ на 
Господа, Господен: гѓне пришьстви¬ 299а 
Често 

ГОСПОДЬСКЪ (2) 
Вж. господьство  
Евх Клоц Супр 

ГОСПОДЬСТВО (2), kurio¿thj (51а, 83а] III 
властельство) 
1.тринит. Власт, господство – свойство на 
Божеството, окачествяващо Го като Господар на 
творението: господьству тожьство 83а;  
2. ангел. pl t Господства, название на първата 
ангелска степен във втория чин на безплътните 
сили според небесната йерархия на св. 
Дионисий Ареопагит: въторая утварь гѓдьсти и 
сильнии власти 113а]  гѓдьства. Според Л. Садник 

тук се касае за по-стара повреда. Тя предлага първоначална 

версия господьствии и силъ и властии, Т.2, с.17, 

бел.113a-b 11) 

Супр Охр Слепч Шиш Служ ГрНазXIв. Догм 

ГОСПОДЬСТВЬНЪ (1), ku¿rioj (69б)  
тринит. Комуто принадлежи свойството 
господство: вýру¬мъ и въ единъ дѓхъ сѓт¥ґ, 
гѓьствьн¥и 69б 
 

ГОСПОЖДА (4), kuri¿a (283бbis, 288а), 
de¿spoina (299б)  
мар. Владичица, почетно наименование на св. 
Богородица 
Ас Син Супр ГрНазXIв. Догм 

ГРЭХОВЬНЪ (3), th¤j a(marti¿aj (242б] I 
грýшьнъ, 262б, 328а)  
етич. Греховен, отнасящ се до греха: своимь же 
рожьствомь свободи естьство грýховьное 262б 
Ен Евх Супр Хил Изб1073г. Сб1076г. Догм 

ГРЭХЪ (32), a(marti¿a (passim, 243б] III 
съгрýшени¬; 317б III съгрýшени¬)  



31 

 

етич. Съзнателно или несъзнателно погазване 
на нравствения закон (нарушаване на Божията 
воля): оставлени¬ грýховъ 265а, 271а  
Често 

Срв. грýхопадани¬ и грýхъпадани¬ (Срезн) 

 без грýха, a)nama¿rthtoj ‘непричастен на 
греха’ (176а, 223б) – 1. антроп. Определение на 
човека преди отпадането му от Божията 
благодат вследствие грехопадението: сътвории и 
его sc. члѓка, бел. Т. И. ¬стьство без грýха и 
хотýние самовластьно, без грýха же, реку, не якоже 
не приемлющу грýха ... нъ не ¬стьствъмь 
съгрýшенья им¥ 176а 
2. христол. Определение на Иисуса Христа, 
подобен във всичко на нас, човеците, освен в 
греха – против христологическите ереси, според 
които Христос е обикновен човек: понеже 
грýхомь съмьрть въ миръ въниде ... подобяше же 
¬муже хотящи издьржати то без грýха б¥ти, а не 
съмьрти грýхъмь повиньна 223б)  
 прýгрýшени¬, съгрýшени¬, прýст©пъ 
прýст©пл¬ни¬ 

ГРЭШЬНИКЪ (2), a(martwlo¿j (345а] III 
грýшьнъ)  
етич. Извършител на грях, нарушител на свет 
закон: молити бѓа за мя грýшьника 11б 
Често 

ГРЭШЬНЪ (2), a(martwlo¿j (102а, 358а] I, III, 
V грýшьникъ) 
етич. Комуто е присъщ грехът, субст. грешник: 
антихрьстъ, и нечьстиивии и грýшьнии въ огнь 
вýчьн¥и 358а  
= грýшьникъ 
 без грýха 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Супр Рил СЗ (ХIѴв.) Догм 

ГУБЛЕНИЕ (1), mei/wsij (27а) 
онт. Унищожение, едно от свойствата на 
тварното битие: а проча по рожьству и тьлýнью, 
растенью же и гублению и въ творивьн¥и прýлогъ и 
въ мýстьно¬ шьстви¬ 27а 
Новг.  л. 6926 г. /по ак. препис/ (Срезн.) 

Д 
ДАЛЬСТВО (1), dia¿sthma (132с6] III растоание) 

онт. Времеви параметър продължителност: 
дальство нощи 132с 6 
Изб1073г.  

ДАРОВЬНЪ (1), xa¿ritoj 107б 

иконом./мист. Който се отнася до благодат. Вж. 
даръ: анЃгли ... по чьсти сановьнýи и чину свýтъ 
даровьн¥и при¬млюще 107б  

ДАРЪ (14), xa¿rij (24бbis] III, V даровани¬, 
25а, 105а, 109а] III даровани¬, 175б, 243б, 246б, 

257а, 269а, 307б*); xa¿risma (25а); dwrea¿ 

(290а)  
иконом./мист. Благодат, особена Божия сила, 
която Бог дарява на човека, за да извърши тя в 
душата му присъщите й действия: даръ стѓго дѓха 
приимъше 25а; даръ дѓховьн¥и 244а, 257а, 269а; 
прýестьствьнъ даръ 290а 
= благодать, благодати¬, благодатьно¬ 
 даромъ, xa¿riti (24б, 59б, 105а, 109а, 175б) – 
по благодат, вж. благодати¬: аньгелъ даръмь 
въ естьствý бесъмьрть¬ приемъ 105а.  
 даровани¬мь, благодати¬мь, благодати«  
 ¬стьствъмь, ¬стьствьнý  
 с©щьствомь 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Киев Служ Евх Клоц Супр 

ГрНазXIв. Догм 

Срв. даровани¬ в Изб1073г. ПандАнтXIв. Догм; подарени¬ 

СЗ (ХIѴв.); подари¬ в СЗ (ХIѴв.) ГрНазХIѴв. 

Jagić Аp. II 14 

ДЕБЕЛЬСТВО (4), paxu¿thj (passsim) 
естеств. Дебелина, физическо свойство: 
противу вещьнуму дебельству 178аб 
Супр Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

ДИЯ (3), Zeu/j, Dio/j 

косм. Планетата Юпитер: седмь бо планитъ 
рýша: слЃнце, луню, дию, ермию, ареа, афродити и 
крона 123б  

Догм 

ДИЯВОЛЪ (6), dia¿boloj ‘клеветник’ (passsim) 
ангел. Духовно лично същество от висок ранг, 
но напълно зависимо от Бога, Негов противник, 
предводител на последвалите го в бунта срещу 
Бога ангели (по-късно демони), наречен дявол 
поради своето коварство и стремеж да 
прелъстява хората и да им внушава лъжливи 
мисли и зли желания: w дьяволý еже ся наречеть 
съвадитель ли клеветьникъ и бýсъхъ 114б 
 сотона, клеветьникъ, съвадитель неприязнь  
Често 

ДИЯКЪ (1), в израза прьв¥и , 
prwtodia/konoj 

еклесиол. Дякон, църковна длъжност: пьрв¥и 
дьякъ хЃвъ 298бP 
Срв. служитель в Догм, дияконъ в ЕфрКрм НиконПанд 

ЗлатострХIIв. 

ДЛЬГОСТЬ (2), mh=koj   
онт. Дължина – пространствен параметър, 
характеристика на материалните обекти: плъть 
есть на трое растощи, рекъше же имать длъгость 
и ширость и гл©бость, еже есть тълъстина 78а  
Догм 

Срв. длъгота в Догм 

ДОБРО (31), to£ a)gaqo¿n (16б, 50б, 115а, 115б, 
116б, 163а, 170а, 171а, 176б,184б, 185аbis, 210а, 
214б, 215аб, 253а, 261а, 319б), to£ kalo¿n (26б, 
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27а, 115б, 165а, 167б, 168б, 170а, 171а, 176б, 
315б), a)reth¿ (140б), to£ eu)sebe¿j (43б)  
етич. Добро, основна морално-етическа 
категория, чрез която се изразява нравствената 
оценка на поведението на човека*: древо вýдýти 
добро и зъло 165а  
ненавиди добра, miso¿kaloj 221а 
 зъло 
*Под добро се разбира съзнателното осъществяване на 

нравствените ценности в живота, изпълняването на своя 

дълг и назначение. Християнският мироглед разглежда 

тази категория метафизически, търсейки вечните и 

неизменните основи на доброто в Божията воля и 

абсолютния Дух. Критерий на доброто е нравственият 

закон, вложен от Твореца във всяко разумно същество и 

независещ от усло-вията, в които човек живее. 

Ев Пс Евх Клоц Супр Рил Апост Парим ГрНазXIв. СЗ 

(ХIѴв.) 

ДОБРОВОЛЬСТВО (1), a)reth/ (316а) 
Вж. благоволени¬: зъло ... еже супротивьно есть 
добровольству 316а 
КирилЙерусXIIв. ГрНазXIв. 

ДОБРОДАВЬЦЬ (1), a)gaqo/j   
иконом. Благодетел, определение на Бога в 
отношението му спрямо творението: 
добродавьць бЃъ с¥и, вьсему добру давьць 16б 
Срв.  блЃгодавьць (Срезн) и блЃгодатель в НиконПанд 

СтихХIIв. 

ДОБРОДАРЬСТВИЕ (1), eu)xaristi/a   
иконом. Вж. благодать: кто ... въ лýпоту 
добродарствия (творьца) доидеть дающаго толико 
добро 163а  
Срв. благодарени¬ в Догм 

ДОБРОТА (17), a)reth/ (177а, 182а, 208а, 210а, 
213б, 214а] III добродýтель, 215аbis] II, IV добро, 
III добродýтель, 219а, 223б] III добродýтель, 
284а, 307а, 332с14, 346а); ka¿lloj, to¿ (130а, 
164б)  
1. етич. Добродетел*: всякои бо добротý увýтъ 
и зьли всеи §вращение всýмъ обрящемъ 307а.  
 добро извол¬ни¬, благовольство, благовол¬ни¬, 
изборъ, изборъ добр¥и, благодать, благодýяние, 
добро, добровольство  
 зьль  
* Трайно разположение на човека към извършване на 

добри дела, съзнателно и целенасочено правене на добро. 

В християнската етика всяка нравствена сила се разглежда 

като получена от Бога и почиваща в Него. Така тази 

естествена склонност на човека към извършване на добро 

придобива под въздействието на Божията благодат 

свръхестествени измерения. В основата на човешките 

взаимоотношения християнската етика поставя любовта, 

за разлика от философската етика, за която 

основополагаща в човешките взаимоотношения е 

справедливостта, признавана разбира се и от 

християнството, но разтваряна в любовта. Християнската 

етика възприема четирите главни добродетели на 

античната етика (мъдрост, мъжество, въздържание и 

справедливост) и трите богословски (вяра, надежда и 

любов). 

Срв. добродýтель в Догм 

2. естет. Красота, изящество, великолепие: нѓбса 
повýдають славу бѓжию  ихъже доброту 
расмотрще творьца якоже х¥трокозньца наставимъ 
130а 
Син Клоц Супр ГрНазXIв. Изб1073г. Догм 

Срв. добродýтели¬ в Мин1097г. МинПутХIв. ГАм; 

добродýтельство в Мин1096г. ЙоЛествХIѴв.; добродýяни¬ 
в ГрНазXIв. ПандАнтXIв.; добронрави¬ в ПатСинXIв. 

МинЧетФевр; добрость в ПандАнтXIв. МинЧетФевр 

МинЧетАпр; добрая дýтель в ГрНазXIв.; добр¥и нравъ в 

ПсТК СЗ (ХIVВ.) ГрНазXIв. 

ДОБРОТЬНЪ (7), ka¿llistoj (155а, 205а, 306б, 
307б, 310а), th¤j a)reth¤j (199б), e)na¿retoj 
(234а)  
1. етич. Добродетелен: добротьная и злая 
дýла 199б;  
 благовольнъ, благоизвольнъ  
2. естет. Прекрасен: добротьна же есть вещь вода 
155а. 
ЗлатострXIIв. ЙоЛествXIVв. Догм 

Срв. добродýтельнъ в Догм 

ДОБРОЧЬСТИЕ (2), eu)sebei¿a (182б] III 
благочьсти¬ 237б] III благочьсти¬)  
етич. Набожност, религиозност, 
богобоязливост, изпълнение на религиозните и 
църковните установления, истинско 
богопочитание. Под благочестие в Стария Завет 
се разбират главно добри отношения между 
хора, изразяващи се в зачитане достойнството и 
честта на другите. В Свещеното Писание на 
Новия Завет и в светоотеческата литература 
благочестие означава деен християнски 
добродетелен живот според възвишените 
евангелски истини: особи¬ же дѓши доброчьсти¬ и 
разумý-ни¬ 182б 
Супр ГрНазXIв. 

ДОБРЫНИ (1), makario¿thj (251а] I, III, V 
доброта) 
Вж. блаженьство: на прьвую добр¥ню въсходъ 251а 
ПандАнтXIв.; МинЧетМайXIIв.  

ДОВЭДЬНЪ (1) С отрицание ни довýдьнъ, 
a)¿gnwstoj (63а] III довýдомъ) 
гнос. Познаваем: инъ wбразъ 
сущьствунедостижьнъ же ни довýдьнъ 63а  
 довýдомъ, дом¥слимъ, достижимъ  
 невýдомъ, непостижимъ, недостижимъ, 
недостигомъ, неислýдимъ 
 

ДОЛУПЕРИВЪ (1), katwferh/j (148а) 
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естеств. Който се спуска ниско, физическо 
свойство на водата: вода есть стухие мокро и 
студено, тжько и долупериво 148а 
Срв. долуносьнъ и долýносьнъ в Догм 

ДОМЫСЛИТИ (3), fe¿rw (17а); e)nnoe¿w (327а) 
гнос. Осмислям, разбирам, опознавам: нашь 
умъ не можяше дом¥слити 17а; бѓъ ¬сть 
сущьствьмъ или ¬стьствьмъ недовýдомъ ни 
дом¥слимъ 30б 
 вýдýти, знати, познавати, разумýвати 
 Отрицание ни  PtcPraesPass дом¥слимъ, 
a)¿gnwstoj (30б] II, III, IV недом¥слимъ) 
 невýдомъ, непостижимъ, недостижимъ, недости-
гомъ, неислýдимъ 
 довýдомъ, довýдьнъ, достижимъ 
Зогр Мар Ас Остр Изб1073г.; ЙоЕШ ГАм.  

ДОСТИГН©ТИ (3), fai¿nomai (259а) katalam-
ba¿nw (212а) 
1. Идвам до, достигам: якоже млънии изидеть § 
въстока и достигнеть до запада 259а 
2. гнос. прен. Умопостигам: ни умъмь могуще 
достигнути 212а 

ДОСТИЖИМЪ (1), kata¿lhptoj (35а] III пости-
жимъ) 
Вж. довýдьнъ: недовýдомо бо божьство и 
недостижимо. ти то ¬дино ¬мy дост·жимо 
недовýдýни¬ недостижьство 35а.  
 довýдомъ, довýдьнъ, дом¥слимъ;  
 невýдомъ, непостижимъ, недостижимъ, 
недостигомъ, неислýдимъ 
Срв. постижьнъ в Догм 

ДРЕВЛЬНИИ (2), palaio/j 
св.-ист. древльнии адамъ 246а – първият човек, 
когото Бог създал от пръст. 
 нов¥и адамъ 
Срв. древьнь в Догм  

ДРЬЖАВА (1), pantokratoriko¿j (70б II, IV, 
VIII всем¹ держатель, V всемоy держ·тель, III 
вседержителенъ, A вьсему дрьжавьнъ  
иконом. Вседържител, определение на Бога, 
Който държи всичко в Своята власт, всичко 
управлява, всичко ръководи. Със Своята 
всемогъща воля Той поддържа съществуването 
на света, действуването на природните закони и 
порядъка във вселената: бѓжии дѓхъ всему 
дрьжава 70б  
Зогр Мар Ен Син Евх Клоц Супр ГрНазXIв. ГАм 

ДРЭВО (24), u/lon 
св.-ист. В словосъчетанията:  
 дрýво животьное 253б,  жизньное 256а,  жизни 
167а,  жития вýчьнаго 253б – дървото на 
живота;  
 дрýво вýдьно¬ 217б,  вýдýнию 165а;  
вýдýти добро и зъло;  разумýнию добру и 

неприязнину 170а – дървото на познаване на 
доброто и злото. 

ДУХОВЬНЪ (26), tou¤ pneu¿matoj (42б, 46а] III 
духа, 242б, 244а, 246б, 267б, 269а] III даръ стѓго 
духа), pneumatiko¿j (263б, 321б, 322а, 328б, 
329б, 330б, 333б, 354б] I душьнъ, II, III, IV 
душевьнъ)  
Свойствен на или отнасящ се до духа: пýти¬ 
дѓховьно 296б; благодать дѓховьна 332с13;  
а) мист. даръ дѓховьнűи 244а, 246б, 269а – 
харизматична способност;  
б) христол. дЃховьн¥и адамъ 263б pneumatiko/j 
– наименование на Господа Иисуса Христа като 
възстановител на първозданата човешка 
природа. в) есх. тýло дѓховьно: въстанеть тýло 
дѓховьно 354б 
субст. n pl дѓховьная (sc. дýла, бел. Т. И.): 
седм¥и убо дѓнь праздьнование дýяти о 
плътьнűихъ, а дѓховьнűихъ прилежяти 330б 
Често 

ДУХЪ (133), pnoh¿ (44а] I д¥хани¬), pneu¤ma 
rel.) 
1. теол. Дух, диференциален признак на 
Божествената природа. Бог е Дух, ще рече 
Същество живо, лично, Което има вътрешен 
живот, обладава разум и свобода, самосъзнание, 
воля и чувства в абсолютна степен, 
свръхразумно, познавано непосредно, 
интуитивно 
2. тринит. sg t В съчетанието духъ сѓт¥и – 
Третото Лице на Пресв. Троица: вýру¬мъ и въ 
единъ дѓхъ сѓт¥и, гьсѓтвьн¥и животворен¥и 69б  
 дѓхъ бжѓии 
3. ангел. Диференциален признак на 
безплътните твари: по сво¬му wбразу сътворивъ 
я естьство бесплътьно, якоже и дѓхъ или огнь 
безвещьствьнъ 104а 
4. антроп. Най-разумната част на душата, 
разпростряна по цялото тяло, безплътното и 
безсмъртно активно начало на човешката 
природа, сътворена по Божий образ и подобие: 
по подобью нашего дѓха 44а 
 душа 
5. естеств. Дихание, дъх: не духа pnoh¿n безъ 
упостаси разумýва¬мъ 44а; тъщеть бо ся мокро¬ 
и сухо¬, и духъ 182б  
 д¥хани¬ 
Често 

ДУША (53), pneu¤ma (15а); yuxh¿ rel.)  
1. антроп. Безплътното и безсмъртно активно 
начало на човешката природа, което съществува 
самостоятелно, независимо от тялото в 
отвъдния свят*: дѓша убо ¬сть сущьство живо, 
проста и бесплътьна и плътьн¥има очима по своему 
¬стьству, невидима 177а 
*Свещеното Писание учи, че, сътворявайки първия човек 

Адам от пръст, Бог вдъхнал в него жизнено дихание, т.е. 
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душа (Бт1:26, 27), коетo означава, че душата била 

създадена като нещо отделно, самостоятелно и отлично от 

материалния свят, нещо, което притежава съвършенства, 

родеещи го с духовните същества, в противовес на 

животинската душа, сътворена от началата на материята. 

След смъртта на човека душата се връща при Бога, Който 

я е дал (Екл13:7). Особени свойства на човешката душа, 

сътворена по Божий образ и подобие са простотата, 

невеществеността, разумността, самоопределението и 

словесността. 

 души успýшьнъ етич. душеполезен, 
yuxwfelh/j 306б 
Срв. душепользьнъ в Догм 2. естеств. прен. 
метоним. Жива твар: прьвое убо водý повелý бѓъ 
извести дѓшю живу, имьже б¥ти хотше водою 
Често 

ДУШЕВЬНЪ (3), th¤j yuxh¤j (188а] I душьнъ; 
346б] II-IV душьнъ); yuxiko¿j (155б)  
антроп. Който се отнася до или принадлежи на 
душата: чувьство ¬сть сила дѓшевьная 188а 
 душьнъ  
 духовьнъ 
Евх Супр Апост Служ 

ДУШЬНЪ (18), e))¿myuxoj (129б] III 
душевленъ; 230б] III, V душевьнъ 294а, 297а); 
e)myuxome¿noj (77а] III одѓшевленъ V въдѓшенъ, 
129а] III одушевленъ); yuxiko¿j (185а] II-V 
душевьнъ, 249аб, 333б] III духовьнъ, V 
душевьнъ); th¤» yuxh¤j (183а] II-V душевьнъ, 
218а] I-V душевьнъ)  
1. косм. Одушевен, който притежава душа – 
свойство на живата материя, = e))¿myuxoj, 

e)myuxome¿noj: къжьдо плъть есть дшѓьна 77а;  
 бездушьнъ 
Срв. одушевленьнъ в Догм 
2. антроп. Отнасящ се до душата, = yuxiko¿j, 

th¤» yuxh¤j, вж. душевьнъ: раздýляють же ся 
сил¥ дшѓьн¥я въ м¥сльно и безм¥сльно 183а 
Супр Изб1073г. СЗ (ХIѴв.) 

ДУШЬСТВО, (1) pnoh/    
естеств. прен. метоним. Жива твар: дЃшьства же 
всего съдрьжителя 47а III, V д¥хани¬ 
Срв. д¥хани¬ в Догм 

ДЬНЬНИЦА, (1)  (Ewsfo/ron 
косм. Зорница: афродитъ же гЃлють иже овъгда 
дЃньница, овъгда заходьная 123б  
Срв. прýходьница в ЙоЕШ КирилЙерусХIIв.; утрьня 

звýзда ЕфрКрм; дьньничьная звýзда Мин1097г., 

МинПутХIв. 

ДЭИСТВО (20), sunergi¿a (20а, 285б); e)ne¿rgeia 
(44а, 50б, 76а, 79б, 81а, 89а, 91б, 92а, 159а, 
166с7, 313б) 
1. онт. Действие специфичен само за личните 
същества начин на съзнателно отношение към 
външния свят, e)ne¿rgeia : ¬динодушьство и сам¥ 

в себý суть упостаси и тождьство ихъ хотýнью же 
и дýиству и силý и власти и постyпу 76а;  
добро дýиство, eu)ergesi¿a (294б] II, IV, V 
добродýиства; III благодýяни¬) 
*Действието е акт, при който личността влияе по един или 

друг начин на околната действителност, като прави себе си 

деен субект, а повлияното – обект на своето действие. 

Действията са свойствените наклонности на естеството на 

личните същества, чрез които се разкрива качеството на 

тяхната природа. В действието личността не влиза в просто 

взаимодействие с външния свят като част от него редом с 

други негови части. Чрез него тя се проявява като сила, 

която съзнателно изменя и преобразува действителността 

съобразно своята природа.  
2. Съдействие: дýиствъмь стѓго дѓха 20а, 
sunergi¿# tou¤ panagi¿ou Pneu¿matoj  

 дýтельство, дýлани¬, дýяни¬, дýло 
Супр. Изб1073г. Догм 

Срв. дýистви¬  в Догм 

ДЭИСТВОВАТИ (4), e)nerge¿w (162, 315б) 

PtcPraesAct дýиствуи, e))nerghtiko¿j (21а); 
e)nergo¿j (91б) 
онт. Комуто е присъща активността 
(действеността) – диференциален признак на 
личните същества /вж. дýиство/: дýиствующе 
¬стьство 21а; дýиствующе бѓжьство 91б  
 дýиствьнъ, дýтельствьнъ 
 приимьнъ, врýдъ приемляи 
Супр Догм 

ДЭИСТВЬНЪ (9), e))nergo¿j (44а, 45б), e))nergh¿j 
(265б, 270а), praktiko¿j (201аter, 201б)  
1. онт. Активен, диференциален признак на 
духовните същини. В обективно-
идеалистическите философски системи духът се 
възприема като творческо активно начало 
(poihtiko¿j, e))nergo¿j) в противовес на 
инертната и пасивна материя (paqhtiko¿n): слово 
бѓжи¬ ¬сть живо и дýиствьно 265а; 
сущьстводýиствьно и всемощьно (за Св. Дух, ск. 
Т.И.) 44б 
2. гнос. Практически, действен: словесьнаго бо ово 
есть видовьно, а другое дýиствьно, да видовьное 
по уму якоже суть сущьства, дýиствьное же 
съвýтуи... 201а  
 дýиствуи, дýтельствьнъ 
 видовьнъ 
Супр Слепч Шиш Изб1073г. Догм 

Срв. дýиствительнъ и дýятельнъ в Догм 

ДЭТЕЛЬСТВО (3), e))ne¿rgeia (79а] III дýиство, 
93б] III дýиство, 96б III създательство)  
Вж. дýиство: бѓжьствy дýтельства 93б; тождьство 
сущьства и дýтельства и хотýнья и нраву 79а  
  

Срв. дýтельстви¬ ГАм; дýяньство КирилЙерусХIIв. 

ДЭТЕЛЬСТВЬНЪ (1), e))nergo¿j (177б] I-V 
дýист-вьнъ)  
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Вж. дýиствьнъ: дѓша хотящии же и дýтельствьна.  
 
 

ДЭЯНИЕ (5), pra/cij 
1. Вж. дýиство /1/ 
Догм 

2. библ. pl Наименование на книга от 
новозаветния канон: а новаго завýта евангелия дŤ, 
матфеино, маръково, лучино, иоаново; дýяния 
стЃűхъ апЃлъ лукою же евангЃлистъмь и кафоликия 
епистолия: ияковля ¬дина, петровý двý, иоановű 
три, иудова wдина, павьлова апЃла епистолия дŤ¶. 
явление иоаново евнгЃлиста. ЙоЕБ313а 
Срв. Дýяния апостолъ, Дýяния апЃлска, Дýяния 

Е 
ЕВАНГЕЛИСТЪ 6, eu)aggelisth¿» (passim) 

‘благовестител’  
библ. Евангелист. 1. Евангелисти били наричани 
тези от апостолите и техните сътрудници в 
Християнската църква, които не само устно 
проповядвали благата вест, но я 
засвидетелствали и писмено, а именно: Матей, 
Марк, Лука и Йоан. Първият и последният били 
измежду 12-те, а вторият и третият от 70-те: 
дýяния сѓт¥ихъ апѓлъ лукою же еванглистъмь 
313а, срв. още 16а, 280а, 281а;  
2. В древната Църква евангелисти били 
наричани и други сътрудници на апостолите и 
техните приемници, служещи на делото на 
евангелската проповед, макар и да не са 
оставили писмени свидетелства. По данни от 
апостол Павловите послания служението на 
евангелист в Апостолската църква е заемало 
високо положение, поставяно непосредствено 
след апостолите и пророците, редом с пастирите 
и църковните учители. В този смисъл 
евангелист означава изобщо разпространител на 
благата вест: евѓнглсти и апѓли и пастуси глѓаша и 
учителе 306б 
Aс Сав Служ Евх Клоц Супр Остр Мин1096  

Срв. благовýстьникъ в ПандАнтXIв.; благовýстьць (Срезн) 

ЕВАНГЕЛИЕ 12, eu)agge¿lion ‘блага вест’ (37а, 
117а, 166б, 281a-б в А обяснителна глоса към 
евангели¬ писани¬, 291б, 313а, 338а, 340а, 350а, 
353а)  
1. Блага вест – така се нарича известието за 
изкупителното дело на Иисуса Христа: подоба 
же убо повýдати ся еваньгелью въ вьсýхъ 
яз¥цýхъ 338а;  
2. библ. Всяка от четирите книги на 
евангелистите Матей, Марк, Лука и Йоан, в 
които се благовести за Божеството на Господа 
Иисуса Христа, за Неговото пришествие тук на 
земята, за живота и делата Му, за спасителното 
Му учение и накрая за кръстната Му смърт, 
славното Му възкресение и възнесение на 

небето: новаго завýта еванѓгли дŤ, матфеино, 
маръково, лучино, иоаново 313а;  
3. Четириевангелие: послухъ же достоино чистое 
¬внѓглие 353а 
 благовýщение, писани¬, хѓвъ законъ (вж. законъ)  
Често 

Срв. евангелия и Еyаггелииско писани¬ в Супр; 

благовýстовани¬ в Слепч ГрНазXIв.; благовýсти¬ и еyангели¬ 
в Изб1073г; Тетроевангелие, Тетраевангело, Евангелие тетръ 
(Срезн); благовъзвý-щени¬ в ГрНазXIв.; благовýсть в Догм 

ЕВАНГЕЛЬСКЪ 1, tou¤ eu)aggeli¿ou (303б)  
библ. Отнасящ се до Евангелието: не вещи 
евангелстýи, ни крьстьнýи вещи покланемъ ся 
303б 
Супр Клоц Слепч Шиш 

Срв. евангелиискъ в Супр 

ЕГОКЕРЪ 1, Ai)goke¿rwj (138б)  
косм. Козирог, зодиакално съзвездие 
ГрНазXIв. ЙоЕШ Изб1073г. ДПК 

Срв. козорожьць в ДПК; козьльрогъ в Изб1073г. козорогъ Догм 

(Срезн) 

ЕКЛИСИЯСТЪ 1, ¹Ekklhsiasth¿j (312а)  
библ. Старозаветна учителна книга, за чийто 
автор се приема Соломон: вътора птериця 
стихирьск¥: иовов¥, псалът¥рь, паримия 
соломоня, ¬клисистъ сего же, азма азматьска 
тогожде 312а. 
Срв. Съборьникъ в Изб1073г., Цьрквьникъ в ПандАнтХIв. 

Догм 

ЕКСАРХЪ 1,   
еклесиол. Църковна длъжност: прологъ сътворенъ 
иоаномъ презвитеромъ ексархомъ 1а 

ЕЛЭИ ЕЛЕИ 2, e))¿laion  241а, 248а  масло   
култ.-рит. Дървено масло, маслиново олио*: 
елýи въ крьщени¬ приимлеть ся помазани¬ 
поминая и помазаник¥ н¥ творя248а 
*Елеят в чист вид или като съставка на различни 

благовония заема важно място в култовата практика както 

на евреите, така и на християните. Символ е на радост, 

затова да бъде помазан някой с елей, означавало да му се 

пожелае радост и щастие, да му се окаже внимание и 

почит. Специално осветен елей се използува при 

тайнството Миропомазване. 

 дрýвно масло 
Срв. олýи в Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх ГАм, 

маслодрýви¬ ЙоЛествХIIв.; дрýвномасли¬ 
ЙоЛествХIIв.; масло дрýвно¬ ЕфрКрм СЗ (ХIVВ.) 

ЕПИСТОЛИ 4, e))pistolh¿ (305б, 313а, бbis) 
библ. Послание. Някои от посланията на светите 
апостоли до поместните църкви са включени в 
канона на Новия Завет като боговдъхновено и 
душеспасително четиво: гѓлеть апостолъ въ 
¬пистолии, яже къ р¹момъ 313б 
 посълани¬  
Ап Догм 
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Срв. послания апостольская, епистолии апостольскűª, 
посűлания, апльЃская писмена 

ЕПИУСИИНЪ 1, e)piou¿sioj (276а I, V 
епиусионъ) насъщен, жизнено необходим 
мист. Наименование на евхаристийния хляб*: 
сь хлýбъ ¬сть начатъкъ придоyщяго хляба, иже 
¬сть присносущьн¥и, епиусинъ 276а 
* Това определение е заето от Господнята молитва, в която 

вярващите измолват ежедневно необходимата за 

поддържане живота на човека храна. Хлябът на 

безкръвната жертва е наречен така, защото чрез него се 

подхранва не само тялото, но и душата. Според думите на 

св. Кирил Йерусалимски (cat. 5 Myst.) той не се изхвърля 

през червата както обикновено, но прониква цялото 

същество на причастяващия се за полза на тялото и душата. 

Без него животът в бъдещия век е немислим и невъзможен. 

Същото говорят и св. Ириней (lib.V,c.2), св. Григорий 

Нисийски (orat.cat.c.37), св. Кирил Александрийски (lib IV 

in Joan.; lib. X) и др. 

 

Срв. нас©щьнъ Остр Догм; надьневьнъ Срезн; б¥тьнъ 
ЕвХѴв. 

ЕРЕСЬ 1, ai(/resij (46а  избран·е ересь) 
‘избор, отделяне, разделяне, секта’.  
гнос. Лъжеучение, ерес*: тако ¬стьствьн¥·мь 
¬диньствъмь многобожьна прельсть пог¥баеть, а 
словесьн¥имь доyховьн¥мь приять¬мь жидовьско 
сътребляеть с изволение, wбою бо избору ересию 
преб¥ва¬ть требованное 46а 
  изборъ 
*Думата ерес има разни значения, но почти винаги с 

пейоративна отсянка. Като библ.-истор. термин тя 

означава ‘религиозна партия’, напр. фарисеите и садукеите 

в Юдея. В последствие започва да се употребява и за 

означаване на религиозните партии в Християнското 

общество, а оттам и за назоваване на всяко произволно 

извращение на вероизповедните истини. Като 

гносеологически термин ерес означава учение, 

противоречащо на Божествената истина, преподавана и 

запазвана в Църквата. Ерес възниква тогава, когато хората 

примесват към учението на вярата собствени мнения. 
Супр Ап Служ ЕфрКрм Догм 

Срв. ереса в ЕфрКрм  

ЕРЕТЬЧЬСКЪ 1, ai(retikw¤n (278а) 
догмат. Който се отнася до или принадлежи на 
еретик: всею силою убо блюдýмъ ся не приимати 
приятья еретичьска 278а 
Супр Мин1096г. Мин1097г. Догм 

ЕРМИСЪ 2, (Ermh¿j (123б, 132с 19 I ареа, III 
арис, V арафро(д)т)  
косм. Планетата Меркурий 
Изб1073г. Догм 

ЕТЕРЪ ЕТИРЪ 4, ai)qh¿r (122а, 123а I ефиръ, 
131а, 149б)  
косм. Етер, един от градивните елементи на 
материята. Понятието за етер възникнало още у 

античните философи. У тях етерът е праматерия 
и го отъждествявали с пространството: дроyзии 
же рýша мира сего wгнь по въздухомъ, ¬же 
нар·чуть етера 131а 
 

ЕТЕРЬСКЪ 1, ai)qe¿roj 149а I-V ефирьскъ) 
косм. Отнасящ се до етер: етерьско¬ теплотьно¬ 
иждьжени¬  
 

Ж 
ЖЕНИТВА 5), ga¿moj (passim)  

мист. Брак – свързване на мъж и жена в 
съпружески отношения: добро женитва имьже 
нýсть въздрьжяни 337а 

 женени¬, женитво, женьство2, бракъ  
 беженьство 
Ап Изб1073г. ПатСинXIв. ГрНазXIв. ЗлатострXIIв. 

ЕфрКрм 

Срв. женитви¬ в ЕфрКрм  

ЖЕНИТВО 1), ga¿moj (336б] II-V женитва) 
Вж. женитва: добро женитво блуда ради 336б  
* За образуванието посредством суфикс -тво срв. още 

творитво 
 

ЖЕНЬСТВО1
 
3), to£ qh¤lu ( 60а, 332а, 332с2) 

антроп. Женски пол – комплекс от физически, 
психически и духовни характеристики, които 
определят цялостния облик на жената: мужьство 
и женьство 332а, (срв. още 60а, 332с2) 
Евх Догм 

Срв. женьскъ полъ в Мт19:4 Мар Ас Догм; женьскъ родъ 
Супр  

ЖЕНЬСТВО2
 
1), ga¿moj (335б) 

Вж. женитва: неженьство женьства чьстьнý¬ 335б 
 

ЖЕНЕНИЕ 3), ga¿moj (109а, 334б, 337а  
женитва)  
Вж. женитва: чьстьно жен¬ни¬ 337а 
Песен на песните 3:11 по ръкопис от XV в. (Срезн.) 

ЖИВОТВОРИВЪ 1), zwopoio¿j (276б]  
животворýщь) 
вж. животворьнъ: дѓхъ  276б 
Супр Догм 

ЖИВОТВОРЬНЪ 4), zwopoio¿j (69б] III 
животворивъ, 254а] II, IV, V живодарьнъ, 276б] III 
животвори)  
Животворен, който вдъхва живот: животворьн¥и 
гробъ 254а; 
 тринит. Определение на Третото Лице на 
Пресв. Троица*: дѓхъ сѓт¥и  69б 
 животворивъ, животьнъ 
*Едно от проявленията на Св. Дух в света е Неговата 

животворност. Заедно с Отца и Сина Дух Свети дава живот 
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на всички твари. При създаването на първоматерията, от 

която сетне се образувала цялата вселена, Дух Божи се 

носел над водата (Бт1:2), т.е. над безкрайната материя, като 

я оживотворявал. Той и след това не преставал да 

действува в света като животворяща сила (Пс103:30). Но 

действията на Св. Дух имат за обект предимно хората. Той 

не само им дава възможност да съществуват, но ги 

подпомага да разбират доброто, да го желаят и да вършат 

дела угодни на Бога и водещи към спасение и вечен живот. 

Супр Мин1097г. Догм 

Срв. животвори в Ас Ен Евх Супр Рил; жизньнъ в Супр; 

живодаровьнъ в Мин1096г.; живоносивъ в Мин1096г.; 
живоносьнъ в Мин1096г.  

ЖИВОТЪ1
 
3), zwh¿ (50аbis, 171а, 350б] I жизнь)  

1. онт. Животът като биологично 
съществувание*: тъже источьникъ есть б¥тью 
сyщиимъ, живущи·мъ животъ 50а; въскрýшени¬ 
живота 350б; 
* Според християнската светогледна система в основата на 

живота стои действието на душата – нематериална 

жизнена сила, която направлява инертната материя. 

2. Човешкото поприще: животъ плодъмь 
приносити 171а 
= жизнь, жити¬ 
Често 

ЖИВОТЪ2
 
17), zw¤on (77а] III животно, 119б] III 

животно, 154б, 159а, 160б, 175б] II жити, 180аб, 
188а] III животно, 191а, 195а, 196б] V животно, 
216а, 260а, 266а); zw¿dion (137б, 138б);  (343б)  
косм. Живо същество, животно*: нýсть бо ни 
животъ ни садъ въ немьже дýиства нýсть 159а 
 животьно¬, звýрь 
* Според средновековните представи животните са 

одушевени твари, притежаващи низша смъртна душа с 

основните й проявления: витална сила, сетивност и нагон. 
Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ЙоЕШ ЕфрКрм 

ЖИВОТЬНЪ (8), zwh¤j (164б, 167с7); z%/wn 

(64а, 158а, 179а); zwtiko¿j (183б); zwopoio/j 

(298а) 
1. Който се отнася до живота, = zwh¤j: древо 
животьно¬ 164б, срв. още 166с7;  
 субст. n животьно¬, = zwtiko¿n – жизнена 
сила, виталност: есть с¬ животьное, ¬же и тъпаемо 
ся зоветь и сýменьно¬, рекъше родьное ¬ и 
садовьное, ¬же питýя наричеть ся тожде 183б 
2. Който притежава признака жизненост:  
субст. n животьно¬, вж. животъ2  
3. Който се отнася до животно, животински: 
вьсего вида животьнаго прьв¥и съставъ нерожденъ 
есть, нъ не несътворенъ 64а; всяк¥ род¥ животьн¥ 
158а; животьн¥ тýлеса 179а 
 звýрьнъ, звýрьскъ 
Срв. звýринъ в Евх Супр Мин1097г. ГАм; звýриньнъ в 

Супр; звýриньскъ в Супр.  

4. Вж. животворьнъ: смьрть животьная 298а 
Зогр Мар Ас Ен Син Евх Супр ГрНазXIв. Изб1073г. Догм 

ЖИДОСТЬ 1) u(gro/n, to/  
естеств. Течност: ино еликоже жидостьми 
съвъкупляеть с и растваряеть с 32а 

ЖИЗНЬ 28), zwh¿ (passim)  
онт. 1. Животът като нравствена ценност*: 
жизнь бо есть бѓъ 293б; истовая жизнь 171а; 
бѓлгодатьная жизнь 163б 
*Според християнската светогледна система животът е 

най-висшето благо, с което Бог е дарил одушевените 

същества. Ако обаче животът на останалите твари е 

отдаден в служба на човека и всячески му принадлежи, то 

животът на човека в качеството му на образ Божий 

притежава особено висока стойност. Той има най-вече 

нравствен смисъл. Негова висша цел трябва да бъде 

богоуподобяването като осъществяване на изначалния 

замисъл на Твореца за предназначението на човека 

2. В израза вýчьная жизнь, z%h£ a¿)w¿nioj (37а, 
102а, 223б, 238б, 271а, 309б)  
а) есх. Животът в отвъдния свят*: вýчьна же и 
жизнь и вýчьна мука бесконьчания будущаго 
являеть 102а 
* Животът в отвъдния свят като божествен в основата си е 

извън времето, т. е. включен е във вечността. Човек 

получава вечния живот чрез Христа, ще рече, вярващите, 

които любят Бога и изпълняват заповедите Му, ще 

придобият вечно блаженство в отвъдния свят, докато 

невярващите и безаконниците ще бъдат предадени на 

вечна смърт. Тук понятията живот и смърт се 

покриват с представата за пребъдване в или извън Божието 

присъствие.  

б) сотир. Животът в благодатното общение с 
Църквата*: исповýдаемь едино крьщение на 
оставление грýхомъ и въ жизнь вýчьную 238а, 
(срв. още 37а, 223б)  
 жити¬ вýчьно 
 м©ка вýчьна. Срв. и въторая съмрьть (Срезн) 
*Доколкото основното условие за вечния живот – 

общението с Бога, е налице за вярващите и в този тук 

живот на земята, временният и задгробният живот 

неразривно се съединяват в представата за вечен живот. 

Това е вторият възглед за вечния живот като живот 

съвършен, християнски, който по думите на Климент 

Александрийски започва от самото кръщение. 

 св.-ист. дрýво жизни 167а  
 дрýво жития вýчьнаго, дрýво животьное 
3. Вж. животъ2: окааную влек¥ жизнь 218б 
 животъ2, жити¬ 
Често 

ЖИЗНЬНЪ 5) 
Който се отнася до живота, вж. жизнь:  
св.-ист. дрýво жизньное 256а 

ЖИТИЕ 32), zwh¿ (70а] III животъ, 99а, 102а, 
166с8, 167а, 234б, 236а, 242б, 253б, 260б, 323а, 
349б); bi¿oj (99б, 176а, 221б, 223аб, 244а, 250б, 
299а2, 322б, 344бbis, 345а] V вýкъ), e))ndiai¿thma 
(164б), politei¿a (234а, 299а1), poli/teuma 
(334б, 355а); katagw¿gion (281а)  
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онт. 1. Животът като низ от събития, начин на 
живот, жизнено поприще, = e))ndiai¿thma, 

politei¿a, poli/teuma: достоино¬ жить¬ иже по 
образу бѓжию 164б; аѓнгльское жити¬ 334а; сихъ 
вьсýхъ (сѓт¥ихъ, бел. Т. И) жити¬ подражяимъ 
299а; добротьное жити¬ 234а; подвизано жити¬ 
221б 
 нűнýшьное житие: въ нűнýшьни·мь житии 
345а] V вýкъ 
 се житие (99б, 176а) 
 жити¬ вýчьно, жизнь вýчьна, вýкъ грдущии 
2. Вж. животъ1 /1/: бѓжии дѓхъ ... источьникъ житью 
70а 
3. Вж. жизнь /2/ 
жити¬ вýчьно 349б (срв. 253б)  
 жизнь вýчьна 
 дрýво жития вýчьнаго 253б 
Вж. дрýво жизни 
4. Родословие, = katagw¿gion: показавъ убо 
евЃнглистъ иосифово житье 281а  
 жизнь, животъ1 
Често 

 

З 
 

ЗАВИСТЬ (3), fqo¿noj (16б, 17а, 220б)  
етич. Завист, вид отрицателна емоция*: 
завистью убо сотониною §паде члѓкъ 220б. 
* Завистта е един от греховете против десетата Божия 

заповед. Тя представлява голяма духовна мъка, породена 

от успехите и радостите на ближните. 

Зогр Мар Ас Сав Киев Евх Супр Син ЕфрКрм ГрНазXIв. 

безависти (1), a)gaqo¿j (17а III независтьнъ) 
етич. Комуто завистта е чужда, независтлив: 
едино естьство бѓжи¬ без вреда · безависти 17а 
Догм 

Срв. независтьнъ в Евх Мин1097 г; незавидьливъ в Евх; не 
завиди в Супр  

ЗАВЭТЪ (16), diaqh¿kh (264аб, 265б, 305б, 
310а, 313а), e)ntolh¿ (218б, 219б)  
1. св.-ист. Съюз, договор между Бога и 
човеците, = diaqh¿kh: завýтомь положити, 
nomoqete¿w (336а); завýт¥ дати, diati¿qemai 
(255а) 
 ветъх¥и нов¥и завýтъ (22б, 23аbis, 264аб, 
265б, 305б, 310а, 313а) – Стар и Нов завет*: сЃта 
писания....ветъх¥и и нов¥и завýтъ реку 23а 
*Старият Завет (древният договор) на Бога с човеците се 

състоял в обещанието за Божествен Спасител и 

подготовката за Неговото приемане посредством 

навременни пророчества, откровения и предобрази. 

Новият Завет (договор) се състои в това, че Бог 

действително дарува на човеците Божествен Спасител, 

Своя Единороден Син, Господ Иисус Христос.  
Срв. ветъхűи законъ Клоц; ветъхűª кънигű Супр; 

ветъхо¬ писани¬ Изб1073г. 

2. Заповед, наредба, = e)ntolh¿: съблудени¬ 
завýта 219бbis; 
Често 

ЗАКОНЪ (34), no¿moj (16аbis, 186б, 198б, 217б, 
223а, 243аbis, 246а, 280б, 281б, 283а, 286аб, 
295а, 306аб, 322б, 323аб, 325а, 328бbis, 329аbis, 
329б, 333а), qesmo¿j (173а, 287а), qe¿sij (263а) 
Закон 1. юрид. Обичайно закрепена или писмено 
кодифицирана морална норма, изискваща 
формално външно изпълнение на заповядана 
постъпка, независимо от волята на изпълнителя: 
законъ же баше не възимати племену 280б;  
 безакони¬ 
 чрýсъ законъ, parano¿mwj (281а) 
 по закону, kata£ no¿mon  законъ дав¥и 325а 
o( to\n no/mon dedwkw/j – теол. Бог като 
върховен зконодател.  2. онт./косм. 
Закономерност, необходима и устойчива връзка 
между явления и свойства на обектите в 
природата, повтарящи се съществени 
отношения в мирозданието: законъ ражяющиимь 
ся, no¿moj kuh¿sewj (286а, 287а) qesmo£j 

gennh¿sewj (287а): си новааго адама породи, 
законъмь ражяющи·мъ ся родяща и чресъ естьство 
рожьству 286а, срв. още 287а;  
 мар. мимо законъ 287а u(pe\r qesmo/n – преко, 
противно на естествения закон 
 законьмь 263а qe/sei съобразно закона, по 
закон  
3. библ. Сборно наименование на 
Старозаветните законоположителни книги 
(Мойсеевото Петокнижие): въ законý всякъ 
мьртвýмъ ся прикосъ нечистъ бяаше 295а; законъ 
же и прѓрци 306б; мосýовъ законъ 328а; законъ-
положени¬, nomoqesi¿a (311а] I-V закону 
положени¬) 
= законьн¥ª кънигű 
Срв. законоположение в Изб1073г. Догм, завýтнűª 
кънигű в F.I.461Ез16:8, птокънижи¬ в Петокнижие 

XVв. 
 вътор¥и законъ, deuterono¿mion (311б) – библ. 
Второзаконие, последната книга от Мойсеевото 
петокнижие; 
 хѓвъ законъ*: се дЃховьн¥имь намъ велить хѓвъ 
законъ, и иже съхранть, мимо в¥шьнии мосýова 
закона б¥ша 328б – 
* Така се нарича в противовес на Мойсеевия закон 

Евангелието, което е Христовата проповед за правилата на 

християнската нравственост. Ако старозаветният закон 

има преди всичко юридически смисъл, новозаветният се 

явява понятие от областта на етиката. Този закон 

принадлежи априорно на човешката духовно-нравствена 

същност. Той е неизменен и всеобщ, валиден за всички 

хора през всички времена, а не само за един народ в 

определена историческа епоха. Това е вътрешният Божи 

закон – свидетелството на съвестта, а Божиите заповеди, 

дадени на Мойсей са външният. Външният закон е даден 

поради неизпълнението на вътрешния. 



39 

 

 Законовите норми (ветхозаветни и новозаветни) имат 

свръхприроден и свръхсоциален характер. Те са 

богоустановени. Ако Бог е автономен (au)to¿nomoj), т.е. 

като абсолютно Същество, независещо от нищо външно, е 

законодател Сам на Себе Си, то творението, напротив, е 

хетерономно (e(tero/nomoj), което ще рече, че е повинно 

на Божия закон.  

Често 

ЗАПРЭЩЕНИЕ (1), e)pitimi¿a (321а) 
Запрещение, епитимия: бѓу повелýвъшу чисти се 
субботу, ск. Т. И.) ... съ тжьк¥ запрýщении о 
преступлении 321а 
Зогр Мар Син Евх Супр ГрНазXIв. ЕфрКрм Догм 

Срв. епитимия (Срезн) 

ЗАХОДЬНИИ (1) В израза заходьная (sc. 
звýзда), eÀsperon  
косм. Вечерница: афродитъ же гЃлють иже овъгда 
дЃньница, овъгда заходьная 123б  
Срв. прýходьница в ЙоЕШ КирилЙерус; вечерьница в 

Догм 

ЗВЭЗДА (22), a)sth¿r (124а, 132с4, 7, 91, 29, 
125а, 137бbis, 139а, 142аб); a)¿stron (125б, 126б, 
143а, 146с 12, 149б); ouÂtoj (141б);  (132с 92)  
косм. Светещо небесно тяло, звезда: сѓлнце же и 
лyна и съ звýздами на твьрди суть 149б 
 бе звýздъ, a)¿nastroj (120б):  кругъ 
Ев Пс Евх Супр Парим Ап Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

ЗВЭЗДЬНЪ (3), tw¤n a)ste¿rwn (140а); tw¤n 

a)/strwn (143б)  
косм. Отнасящ се до звездите: звýздьн¥и чинъ 
143б, звýздьн¥и поносъ 140а; 
ГрНазXIв. Сб1076г. 

 звýздьно¬ чисмя 139б, a)strologi¿a  
Срв. звýздочьтени¬ у ЧХр; звýздослови¬ у ГАм; астрология 

Изб1073г.; острология УстКрм; астрономия ГрНазXIв.; 

звýздослови¬ в Догм 

Лескин 58; Л. Садник 139б, бел.13 

ЗЕМЛЯ (88), gh¤ (passim)  
1. общоупотр. Пръст, земя: Все въ добръ годъ 
требовано ему сътвор· еже на твьрди и на земли и 
въ водахъ 159б;  
2. косм. Видимият или веществен, материален 
свят в противовес на духовния свят на 
безплътните сили: нѓбо ли и землю азъ исплъню 
глѓеть гѓь 31б;  
3. косм. Един от градивните елементи на 
материята: земля единъ § чет¥рь стyхии есть 
155б. 
Често 

ЗИЖДИТЕЛЬ (1), poihth/j (104а I зьдýтель) 
аньгльскъ зиждитель 104а 
Догм 

ЗНАМЕНИЕ (15), shmei=on 
култ.-рит. знамени¬ крьста, shmei=on tou= 

staurou= 256а ‘кръстен знак’ 

ЗНАТИ (7), gignw¿skw (228б, 267б в сексуален 
смисъл), gnwri¿zw (48б, 51а, 76а); shmai¿nw 
(63б)  
гнос. Вж. вýдýти: единъ бѓъ зна¬мъ 76а;  
 PtcPraesAct не знаи 323а, a)gnw¿mwn 

Срв. невýжда в ЙоЛествXIIв.; недоумýªи ГрНазXIв.; 

неразумивъ в Догм 

ЗОДИИ (4), zw¿dion (passim) 
косм. Зодиакално съзвездие*: гЃлють же в¶Ť зодии 
еже суть животи звýздами сълежими на нЃбси, 
супротивьно¬ шьствье имуще и къ слЃнцу, и къ 
лунý и къ друг¥имъ пти планитъ.  
* Зодиакът е известен още от дълбока древност на халдеите 

и египтяните. Наблюдавайки слънцето, луната и периода 

на поява на различните звезди и съзвездия, древните 

астрономи разделили астрономическите карти на 

небесните полукълба на 12 части, наречени от гърците 

зодиак. Всяка от тях съответствала на дванадесетте 

месеца на годината и имала собствено название. /За 

названията на отделните зодиакални съзвездия вж. 

отделните рубрики./ 

ЙоЕШXVII в. (Срезн) 

ЗЪЛО (26), kaki¿a (140бbis, 215бbis, 223а] III 
зъль, 316а); to£ kako¿n (111б, 115б1] III злоба, 
115б2, 116а] III злоба, 116б, 167б, 170б, 184б, 
185а, 213б, 219а, 241б, 313б, 316аbis, 319б); to£ 
ponhro¿n (165а, 171а)  
етич. Зло, морално-етическа категория, 
изразяваща нравствената оценка на поведението 
на човека*: прьв¥и §ступьникъ § добра въ зло 
115б] III въ злобу (срв. 116аб) 
 добро 
*В християнската етика злото се счита за доброволно 

отхвърляне и противопоставяне на абсолютното добро, 

Бога. То няма битие и не е вечна противоположност на 

Бога (гностико-манихейски дуализъм), а е допускана от 

Бога възможност за съществата със свободна воля да 

избират доброто или съзнателно и целенасочено да му 

противодействат. Злото в онтологичен и ценностен план 

може да бъде разглеждано само в корелация с доброто. 

Често 

ЗЪЛОБА (4), ponhri¿a (341б] II, IV, V золь), 
kaki¿a (118а, 23б)  
етич. Злоба – душевно състояние, 
разположение на ума и волята на личността към 
злото поради духовна немощ, незнание и 
заслепение или поради страст да се причинява 
зло: неприязнина зълоба на чѓлчьско ¬стьство и въ 
велик© е пог¥бýль въведе 24а 
 зъль, зъло 
 доброта благота благость благовольство 
благоволени¬ благоизволени¬ 
Зогр Мар Сав Син Киев Евх Клоц Супр Хил Рил Ап Парим 

ЕфрКрм ГрНазXIв. Догм 

Срв. зълоби¬ в Ис53:4 Григ; Мин1097г. ГАм.; зълобь в 

Супр. Изб1073г. ГрНазXIв.  
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 безълоб¥, a)¿kakoj (174б III без лукавьства 
безлоб¥): сътвори убо бѓъ члѓвка безълоб¥ 
Вж. безълобьнъ 
Супр ЙоЛествXIIIв.  

ЗЪЛЪ (23), kako¿j (116б, 213б, 316б, 319аб, 
320а); th¤j kaki¿aj (199б, 316б); ponhro¿j (210б) 
етич. Който се противопоставя на доброто по 
свободната си воля, мотивирано и 
целенасочено: англьскаго ¹бо соyще ¬стьства зли 
б¥ша изволеньемъ самохотью § добра въ зло 
съкрнюша ся 116б  

Често 

 испрьва зълъ, a)rxe¿kakoj (160б, 221б) – 
определение на сатаната. 
Срв. зълоначльнъ и начлозълобьнъ в Догм 

ЗЪЛЬ (19), kaki¿a (97б] V зъло, III зълоба, 115а, 
203б] III грýхъ, 214а, 223а, 233а] III злоба, 233б] 
I зло, III злоба, 247б, 307а, 318а] III злоба, 320а, 
335а, 346а); to£ kako¿n (16б, 253а] III злоба, 317а] 
III злоба); fqo¿noj (16аbis)  
етич. Порок, трайно разположение на човека 
към извършване на зли дела, съзнателно и 
целенасочено правене на зло. Склонността към 
злото, превърнала се след грехопадението във 
втора природа на човека, е порок, вж. още 
зълоба: далече бо есть бѓжия естьства зъль всяка 
16б 
 зълоба, зъло 
 доброта, благота, благость, благовольство, 
благоволени¬, благоизволени¬ 
Киев Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ЗлатострXIIв. 

ЗЬДАНИ¬ (15), kti¿sij (55б, 57а, 119а, 163а] 
V, III, I созьдание, II, IV знание); kti¿sma (19б, 
48б, 76б] III созданно¬, 119б, 170б); to£ ktisto¿n 
(106а); to£ kti¿zein (56б); pla¿sma (63б); pla¿sij 
(217а); plastou¿rghma (335а); oi)kodomh¿ (129б)  
1. общоупотр. Сграда, здание: якоже и намъ 
наукъ глЃати: събьра ся градъ, не зъдань¬ хотяще 
мьнýти, нъ живущая въ градý 129б  
2. косм. Божият творчески акт: с¥и простъ и 
несъложенъ нýсть приимьникъ вреда ни истока ни 
въ раждании, ни въ зъдании 56б, срв. още 217а 
3. Творение, сътвореното от Бога: та бо ¬ста 
(Адам и Ева, ск. Т. И.) дýвьствьная, а не 
женитвьна зъдани¬ 335а; видимое / невидимое ~ 
(48б, 119б) 
 вьсе зьдани¬ – всемир, целокупното творение 
(sg 19б, 48б, 106а, 170б; pl 76б): вьсе бо зьдани¬ 
извратьно есть 106а 
 тварь, утварь, миръ, сътвор¬ни¬, твор¬ни¬, 
здано¬ 
Зогр Мар Ас Остр Син Супр Ап Изб1073г. ГрНазXIв. 

Мин1096г. Догм 

Срв. съзидани¬ в ГрНазXIв.; съзьдани¬ Догм 

ЗЬДАТИ (10), kti¿zw (55б, 56а, 108б] III 
съзьдати 285б, 316a); diapla¿ssw (184a)  

1. общоупотр. Изграждам: есть с¬ животьное, ¬же 
и тъпаемо ся зоветь и сýменьно¬, рекъше родьное ¬ 
и садовьное, ¬же питýя наричеть ся тожде же есть 
и зиждеть плъть 183б  
2. косм. (за Бога) Творя, създавам от нищото, 
извиквам от небитие в битие: здань¬ же и 
сътворение же извьну а не § сущьства творяща¬го 
и зиждуща б¥ти... 55б 
= творити, сътворити, съзьдати, изъ неб¥тья въ 
б¥ть¬ прýвести  

Зогр Мар Ас Остр Син Супр Ап Догм 

 PtcPraesPass зьданъ, ktisto¿j (25бbis, 27б] V 

съзьданъ 106a) – Сътворен, диференциален 
признак на обективно съществуващото: все 
сущьство или зъдано есть или нездано 25б 
Срв. зьданьнъ и съзьданьнъ в Догм 

 субст. sg зьдано¬, kti¿sma – творение: 108б 
 незьданъ, несъзьданъ, нетвор¬нъ, несътвор¬нъ 

ЗЬДИТЕЛЬ (2), ЗИЖДИТЕЛЬ (1), poihth¿j (104а] 
I зьдýтель 261а); kti¿sthj (285б) 
косм. Вж. творьць: зьдитель и народотворьць рода 
нашего утробомилостию своею подобивъ ся намъ 
всýмъ б¥въ чЃлкъ без грýха и примýси ся къ 
нашему ¬стьству 261аб; 
Евх Клоц Супр ПатСинXIв.  

Срв. зьдатель и съзьдатель в Догм 
 

И 
ИДОЛЬСКЪ (1), ei)dw¿lwn (235а) 

култ.-рит. Отнасящ се до идол: крад¥ и требища 
идольска 235а 
Евх Клоц 

ИЗБИРИВЪ (1), proairetiko¿j (45а] III съборнвъ; 
IV, II събиривъ; V избранноyривъ; VIII собиривъ) 
етич. Комуто е свойствена съзнателната 
целеустременост към изпълнение на едни или 
други действия, който притежава свободна 
воля, сиреч право на избор дали да се съобразява 
с Божия закон или не, вж. изборъ: сила избирива 
45а 
изборивъ 
ПалXIVв.  

Срв. произволительнъ в Догм 

ИЗБОРИВЪ (1), proairetiko¿j (44а]  соборьнъ; 
V изволивъ) 
Вж. избиривъ: сущьство избориво  
 
Срв. произволительнъ в Догм 

ИЗБОРЪ (7), ai(¿resij (46а] III избран·е ересь 
199а), e))klogh¿ (219а] II, III, IV изволение), a)reth¿ 
(219б, 232б)  
1. етич. Избор. С този термин се означава 
относително свободната воля на духовните 
твари, в частност на човека*: творить бо сего 
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изборъ умъ нашь и сь есть въчало дýлу 199а, вж. 
още воля.  
 изборъ добръ,  a)reth¿ - добродетел: сътвори бо 
и (члЃка) по образу сво¬му разумьна и 
самовластьна и по подобьству, се же ¬сть изборű 
добрűими съврьшима, ¬ликоже мощьно чловýчьску 
¬стьству 232б 

*За разлика от абсолютно свободната Божия воля, която е 

напълно автономна, ще рече съвършено независима от 

всякакво външно въздействие и намираща своето 

основание в Самия Субект на волеизлиянието, волята на 

човека е ограничена от нравствения закон, вменен му 

изначално от Бога. Тя е свободна дотолкова, доколкото 

може да се съобразява или не с този закон. Истинската 

свобода на човешката воля е постижима единствено в 

правилния избор, в съответствие с Божията воля. 

Погрешният избор, противопоставящ се на Божията воля, 

довежда човека до зависимост от силите на злото. 

2. Вж. ересь: wбою бо избору ересию преб¥ва¬ть 
требованое 46а 
 избрани¬;  изволени¬, хотýни¬, воля 
СЯС Срезн Догм 

ИЗБЬРАНИЕ (2), gnw¿mh (320а] хотýни¬ и 
избрани¬); ai(¿resij (199б) 
Вж. изборъ /1/: требý ¬сть вýдýти, якоже 
избьрание дýлъ присно въ насъ есть 190б 
Зогр Мар Супр Слепч Шиш 

ИЗВЕСТИ (10), ИЗВОДИТИ (7), e))ca¿gw (36б, 
154аб] I изнести 158а, 266бbis); para¿gw (29б] III 
привести 52б; 155а, 300а); a/)gw (41б); proa¿gw 
(55б, 56б); dieca¿gw (29б); phga¿w (294б); 
a)ni¿hmi (153а)  
1. общоупотр. Извеждам: азъ гѓь бѓъ твои извед¥и 
т § земля ¬гупьтьск¥я 36б, e))ca¿gw;  
2. косм. прен. В израза изъ неб¥тья § 
несущьства извести 155а, = para¿gw ‘извиквам 
от небитието, създавам от нищо’, срв. още 29б] 
III привести, 52б  
 субст. sg n изводимо, paragwgo¿n  to£ – онт. 
производно: иконная чьсть къ прьвууму wбразу 
преступа¬ть. пьрв¥и же wбразъ есть 
образьствуемое, § негоже изводимо будеть 300а 
3. естеств. Произвеждам (за земята, водата и 
пр.): рождьство бо есть еже § сущьства 
раждающаго ся извести рожденое подобьно 
сущьствъмь 55б, proa¿gw  Вж. още 56б, 154аб, 
158а, 266б 
4. PtcPraesAct изводи, proboleu¿j 52а – 
тринит. Определение на Бога Отца по 
отношение на Св. Дух*: изводя вьсестѓго дѓха 52а. 
*Този термин се избягва от повечето отци на Църквата като 

твърде телесно, физическо изображение на 

взаимоотношенията между Лицата на пресв. Троица и 

защото е бил в употреба у гностиците за означаване 

еманацията на еоните (св. Атанасий Александрийски, блаж 

Йероним). Св. Григорий Богослов обаче го използва, като 

нарича Отца proboleu¿j, а Св. Дух probolh¿, 

pro¿blhma  лат. prolatio, emissio.  

Срв. прýдъложьникъ в Догм 

Зогр Мар Ас Сав Боян Син Евх Супр Рил Догм 

ИЗВОЛЕНИЕ (19), proai¿resij (116б, 176б, 195а, 
201а, 260а, 292б, 314а, 319бbis, 320а] III 
произвол¬ни¬, 340б), ai(¿resij (210б); eu)doki¿a 
(20а); do¿gma (46а) 
1. вж. воля, изборъ, = proai¿resij, ai(¿resij: 
англьскаго убо соyще естьства зли б¥ша 
изволеньемь 116б;  
 добро извол¬ни¬, a)reth/ (174б, 182б, 183аbis, 
304а] II, IV доброизволение), срв. ЙоЕШ 203d11, 
151b12  
 добр¥и изборъ;  
2. Вж. благовольство, = eu)doki¿a: слово бЃжие  
нашего спасения ради изволеньемь очѓьмь и 
дýиствьмь стѓго дѓха§ стѓ¥ мрѓи роди ся 
(20а);  
 благовольство, благоволение, добровольство 
3. Ерес, вж. изборъ: жидовьско извол¬ни¬ 46а, = 
do¿gma   
*Срв. ЙоЕШ 262с12 където извол¬ни¬ превежда do¿gmata 

и 262с23 бѓъ изволи o( qeo£j e)do¿casen, както и употребата 

на извол¬ни¬ независимо от гръцката подложка в значение 

‘мнение’ ‘предположение’ в 115а19 126а17 и др. - бел. Л. 

Садник към 46а. 

Супр Хил Ап Парим ГрНазXIв. Изб1073г. Сб1076г. 

ПандАнтXIв. Мин1097г. Догм 

Срв. произволени¬ в Догм 

Leskien 62 

ИЗВРАТИВЪ (1), trepto¿j (105б] III преложьнъ) 
Вж. извратьнъ: есть убо естьство  хотýньемь 
извративо 105б 
 

Срв. прýвратьнъ и прýмýньнъ в Догм 

ИЗВРАТЪ (8), troph¿ (25б] III преложени¬, V 
извращени¬, 26а III преложени¬, V извращени¬, 
54б] III превращени¬, V превратен извратъ, според Л. 

Садник резултат от недоразбрана глоса, 56б] III 
превращени¬, 200б) 
онт. Изменение, изменчивост*: егоже бо б¥ть¬ § 
изврата начаша, то то и изврату повиньно есть 26а 
* Най-обща форма на тварното битие, състояща се в 

преминаването от едно състояние в друго (непостоянство 

на качествената определеност) и обусловена от 

пространствено-времевата детерминираност на 

сътворените същини. Противопоставя се на 

неизменяемостта на Бога – свойството, по силата на което 

Той винаги пребивава един и същ и по същност, и по сила, 

и по съвършенство (вж. неизвратьнъ). 

 прýлогъ, прýложение, измýнъ, измýнение, 
прýвратъ 
 без изврата, a)¿treptoj (56а); a)tre¿ptwj (226б) 
Който не подлежи на изменение: а) теол. 
Диференциален признак на несътворената 
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природа: w единомь без изврата сyщу бѓу 
56а;  
б) христол. Начинът на съпребиваване на 
Божествената и човешката природи в лицето на 
Иисуса Христа: слово плъть без изврата б¥сть 
226б.  
 неизвратьнъ, неизмýньнъ, без измýна, без 
измýнения;  
 извратьнъ, измýньнъ, съвратьнъ, прýложьнъ  
Срезн 

ИЗВРАТЬНЪ (11), trepto¿j (25б] III преложьнъ; 
106а1, 106а2 III преложьнъ, 145аter] III преложьнъ, 
177а, 200аб) 
онт. Изменчив, който подлежи на изменение: 
аще убо ¬сть здано то извратьно 25б 
 извративъ, съвратьнъ, измýньнъ, прýложьнъ  
 неизвратьнъ, неизмýньнъ, без измýна, без 
измýнения 
КирилЙерусXIIв. 

Срв. прýвратьнъ и прýмýньнъ в Догм 

ИЗВРАЩАТИ С (1), tre¿pomai (26б) pass. онт. 
Търпя изменение: нъ и анѓгл¥ извращающа ся и 
измýнюща ся 26б 
 измýнити сизмýняти с, съвращати с, 
прýложити с 
КирилЙерусXIIв. 

ИЗЛИВЪ 5, xumo/j  
естеств. Сок, течност: дŤ чувьство 
въкусъ...хумомъ рекъше изливомъ приимьно 190б  
= хумъ 
Догм 

ИЗМЪВЕНИЕ (1), e)pi/klusij 

култ-рит./мист. Измиване – акт на ритуално 
очистване: воду же на порождени¬ и измъвени¬ 
241б 
= м¥ти¬ 
Срв. омъвени¬ ГрНазXIв., ом¥вани¬  Сб1076г., ум¥вани¬  
/Срезн/; изм¥вени¬ Догм  

ИЗМЭНИТИ С (2), ИЗМЭНЯТИ С (3), 
a)lla¿ttw (128б), metasxhmati¿zw (112а), 
a)lloio¿w (26аб)  
онт. Вж. извращати с: анѓгл¥  измýнюща ся 
26б 
ЕфрКрм ЗлатострXIIв. 

Срв. измýновати с в Супр Син КирилЙерусXIIв. 

Мин1096г. ПатСинXIв. Догм; прýмýняти в Догм 

ИЗМЭНЪ (3), a)lloi¿wsij (201а) 
1.Вж. извратъ: бездушьная убо и бесловесьная 
съвращають ся ... плътьн¥ими измýн¥ 201а 
 без измýна, a)nalloi¿wtoj (56а] V без 
измýн¬ния; 231а] III без измýн¬ния)  
Неизменен:  
а) теол. Диференциален признак на 
несътворената природа: без измýна ... и присно 
¬динаку сущу бѓу 56а;  

б) христол. Неизменно – начинът на 
съпребиваване на божествената и човешката 
природа в лицето на Иисуса Христа – 
въплъщаването и въчовечаването на Словото не 
променя Божествената Му природа. То приема 
в Своята ипостас в единство с нея човешка 
природа от пресв. Дева Мария, но без да 
образува чрез това ново смесено естество: 
съвъкупль ся упостасию без размýса ни безъ 
изъмýна и неразлучьна  
 неизмýньнъ, без измýнения  
= неизвратьнъ, без изврата, непреложьнъ  
 извратьнъ, извративъ измýньнъ 
 

ИЗМЭНЬНЪ, (1) a)lloiwto/j   
косм. Изменяем, диференциален признак на 
сътворената природа: слъньце и луна ... 
извратьни суть и измýньни 145а 

ИЗМЭНЕНИЕ (1) вж. извратъ  
В израза без измýн¬ния, a)nalloi¿wtoj (33б) 
теол. Диференциален признак на несътворената 
природа: и то нýсть съказанью сущьству бжию, 
коже и несътворенъ и безначальнъ и б¬зъ 
измýн¬нья 33б 
Син Евх Супр Слепч Служ Догм 

ИЗНОСИМЪ в израза слово износимо lo/goj 

proforiko/j (46б, 107б] III  износьно¬)  
Произносимо слово, присъщо за човека което е 
материално-сетивно възприемаемо, за разлика 
от чистата ноуменална словесност на 
безплътните твари, които се съобщават 
помежду си непосредствено (бесредьства, 
a)me¿swj): бе словесе износимаго подающе разум¥ 
сво сами въ себý и съвýт¥ 107б 
Догм 

Срв. износьнъ в Догм 

ИКОНА ИКУНА (9), ei)kw¿n (68б] III подоби¬, 
233б, 297аbis, 299б, 300б, 303а, б, 305а)  
култ-рит. Изображение, икона*: w иконахъ, се же 
есть о образýхъ 299б  прен. метафор.: и м¥ 
икон¥ и образ¥ ихъ добротън¥ими подражании 
будемъ 297а 
 образъ, образовани¬,  
*Иконата е изображение на нещо, което действително 

съществува и съществува отделно от нея. Иконата не е и не 

може да бъде единосъщна или тъждествена със своя 

първообраз. По своята същност тя е различна от него. Ако 

тя по нищо не се отличава от първообраза, не би била 

икона, а самият първообраз. Едно е иконата, а друго – 

първообразът. Който отъждествява иконата с изобразеното 

на нея, я отъждествява с идол, а иконопочитанието – с 

идолопоклонство. Иконопочитанието се основава на 

твърдата вяра в истинското, а не призрачно 

боговъплъщение на Бога Слово в личността на Иисус 

Христос, която е изобразима. Материалният образ ни 

възвежда към нематериалния Бог. Концептът на термина 
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икона е определен на VII вселенски събор (Никея, 787г.), 

свикан по повод иконоборската ерес. 

Син Изб1073г. ЕфрКрм Догм 

ИКОНЬНЪ (3) th¤j ei)ko¿noj (300а, 304б), tw¤n 

ei)ko¿nwn (302а) 
култ.-рит. В словосъчетанията иконьная чьсть 
(300а) и иконьно¬ чьтени¬ (304б), th¤j ei)ko¿noj 
timh¿ – иконопочитание, благоговейно 
отношение към иконите като свещени 
изображения.  
= иконьно¬ трýбовани¬ 302а 

ИМАРМЕНИ (3), ei(marme¿nh (194бbis, 196б)  
онт. Съдба, fatum – понятие, изразяващо 
религиозно-идеалистическата представа за една 
свръхестествена сила, която предопределя 
всички събития в живота на човека. 
 мармени 
Срв. имармения КирилЙерусXIIв. ГАм НиконПанд; 

марьмýна Догм 

ИНОЧДЫИ (6), monogenh¿j (14а, 52аbis, 60б] 
V ¬диночад¥и, III ¬динородн¥и, 61б] V 
¬диночад¥и, III ¬динородн¥и, 308б)  
Вж. ¬диночдъ: сѓнъ бЃжии иночд¥и 61б, (срв. 
още14а, 60б, 308б) 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр СЗ (ХIѴв.) 

ИСКУПИТИ (1), e)cagora¿zw (327а) ‘откупвам’ 
христол. Думата изкупвам някого означава ‘да 
купя свободата му на определена цена’. Цената, 
плащана за свободата, се нарича откуп или 
изкупление. Според християнското вероучение 
всички грешници се намират в робство на греха 
и поради това под игото на осъждението. Господ 
Иисус Христос чрез кръстната Си смърт 
изкупил всички люде от греха, проклятието и 
смъртта: посъла бѓъ сѓна своего единочадьнаагода 
подъзаконьн¥я искупить 327а 
Евх Клоц Супр Ап Парим СинПатXIв. 

ИСКУСЪ (1), pei¤ra (21б)  
Wж. искушени¬: съмьрти и гробу искусъ приятъ 
21б 
 искушени¬;  блазнъ, съблазнъ 
Супр ГрНазXIв. ГАм ПандАнтXIв. 

ИСКУШЕНИЕ (1), dokimh¿ ‘проба, проверка, 
изследване на качеството и истинността’ (напр. 
на метал, на човешко достойнство и т.н.)  
етич. Изкушение*: древо вýдýнию искушение 
члѓвчьску послушанию и ослушанию 165а  
 искусъ  
 блазнъ, съблазнъ 
*Tакова стечение на обстоятелствата, гранична ситуация, 

в която съществува реална опасност човек да изгуби вяра 

или да падне в тежък грях. Изкушенията произтичат от 

плътта, от света, от другите хора или от дявола. Бог ги 

допуска за очистване и изпитване на людете Си, защото 

чрез тях се разкриват истинските свойства на човешката 

душа – добри и лоши. Изкушенията са средство за 

нравствено усъвършенстване и затова християнинът 

трябва с готовност да ги очаква, но не сам да ги търси и 

предизвиква.  
Зогр Мар Ас Боян Син Евх Супр Мин1096г. Мин1097г. 

ЙоЕШ ЕфрКрм ГрНазXIв. ПандАнтXIв.  

ИСПЛОВЪ (1), в израза без исплова a)rreu¿stwj 

(60б) 
тринит. Вж. истокъ, безъ истока: сѓна, § него 
родивъша ся без лýтъ и без исплова и без вреда 
60б 
 

ИСПОВÝДАНИЕ (2), o(mologi¿a (239а, 240б) 
Изповедание, вж. исповýдати /2/ : еже въ оѓць и сѓнъ 
и стѓ¥и дѓхъ исповýдани¬ 239а 
Ен Син Евх Клоц Супр 

ИСПОВÝДАТИ (7), e)chge¿omai (14б); o(mologe¿w 

(19б, 43а, 85б, 238б, 190б, 194а) 
1. общоупотр. Разказвам, изявявам, обявявам: 
из мождене приходять жил¥ плоск¥, исповýдають 
къ большоwму б¥вьше¬ чутье и приятье 190б; 
снъ с¥и въ ядрýхъ очиихъ, тъ исповýда w немь 
14б 
2. агиол. Безбоязнено открито признавам с думи 
и дела известни религиозни принципи: 
исповýдаемь едино крьщение на оставление грýхомъ 
жизнь вýчьную 238б; 
3. мист. Изповядвам се, открито признавам 
греховете си и се разкайвам за тях: послабить бѓъ 
к тому въ сквьрно дýло въпасти, якоже падениемь 
въ въспоминание прити своея немощи и съмýрити 
ся и пришьдъ исповýсть ся гѓви 210б 
 повýдати 
Зогр Мар Ас Боян Ен Син Евх Клоц Супр Хил 

Срв. съповýдати в Супр 

ИСТЕЧЕНИЕ (2), r(eu¤sij (182a] II источение, 
182б)  
естеств. Отделяне, изтичане. Под изтичания се 
имат предвид определени телесни функции на 
одушевените твари, свързвани винаги с 
представата за нечистота и обложени по 
Юдейския закон с всякакви запрещения и 
изисквания за ритуално очистване, срв. още 
испловъ: сво¬ ¬сть тýлу тъчью прерýзъ истечение и 
преложение 182а.  
 истокъ, испловъ  
Догм 

ИСТИНА (26), a)lh¿qeia (338б); по истинý, 
o)¿ntwj (164б, 172а, 213б, 220б, 283б, 288а, 
343а); a)lhqw¤j (168б, 253б, 277б, 297а, 302б); 
t%¤ o)¿nti (170б); kat¡ a)lh¿qeian (302а, б); t$¤ 
a)lh¿qei# (316б); safe¿stata (256а);  
въ истин©, a)lh¿qeian (279б); a)lhqw¤j (279а, 
288а) 
гнос. Истина – вярно, правилно отражение на 
действителността, съвкупност от представи, в 
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които няма противоречия*: да осудть ся вси, 
иже не вýроваша истинý, нъ извольше въ неправьдие 
338б  
*Източник на истината според христянските схващания е 

вярата в Бога, а нейна цел – единението с Него, защото Той 

е “пътят, истината и животът” (Иоан, 14:6). В този смисъл 

истината в това мировъззрение добива нравствени 

измерения. 

Често 

Срв. рýснота в Син  

ИСТИНЬНЪ (9), a)lhqh¿j (185б, 250а, 272аbis, 
336а); a)lhqino¿j (52бbis, 235а); th¤j a)lhqei¿aj 
(127а) 
1. онт. Истински, действителен: единъ бѓъ 
истиньн¥и 235а, срв. още 52б 
2. гнос. Истинен, правилно отразяващ 
действителността: истиньному словеси исказа 
127а 
 истов¥и; истъ 
 мьнимъ, лъжь, въ лжи, съставьнъ  
Често 

Срв. рýснотивьнъ в Син Киев 

ИСТОВЫИ (12), a)lhqino¿j (37а, 274б] II,IV,V 
ист¥и; III истиньн¥и); a)lhqh¿j (341б] I 
истиньн¥и, III истовьствомь); o( o)¿ntwj (171а, 
185а); th¤j a)lhqei¿aj (338б rel. истиньнъ); o( 
au)to¿j (41а] III сам¥и); gnh¿sioj (309б] III 
истиньн¥и) 
Вж. истиньнъ: се есть вýчьная жизнь да вýрують 
тебý истового бѓа 37а  

ИСТОКЪ (8), r(eu/sij (56а] III истощание, 60а, 
182а), e/)calma (79а)  
1. общоупотр. Източник: единъ истокъ шьствию 
79а  
2. тринит. В израза без истока, a)¿rreustoj (56а] 
III без истощания, 58бbis), a)rreu¿stwj (62а)  Без 
отделяне, вътрешно, определение на раждането 
като лично свойство на Второто лице на Пресв. 
Троица*.   истечени¬, источени¬ 
* Раждането на Сина Божи се отличава от обикновеното 

раждане на живите същества по това, че то става без 

отделяне на Раждаемия от Раждащия – на Сина от Отца: 

Единородният Син Божи винаги пребъдва в недрата на 

Отца (Иоан 1:18). Отец е в Него и Той в Отца (Иоан 10:38). 

Този термин се налага в противовес на гностическата 

концепция, според която Словото се явява като висш еон, 

еманация, изтечение от Божеството. Тази концепция е 

наследена от неоплатонизма. Според това учение 

световният процес започва от непостижимото и 

неизразимо божествено първоединно начало, което се 

излива навън – отначало като световен ум, след това като 

душа на света, по-нататък като единични души, единични 

тела, вкл. до материята, вж. още вýкъ.   
Срезн Догм 

Срв. истýкани¬ в Догм 

ИСТОЧЬНЪ (2), r(eusto¿j (69а 220а)  

косм. Текущ, т.е. пребиваващ в непрекъснато 
движение, неустановен на едно място, атрибут 
на материята в античните философски системи. 
Същото значение терминът запазва и в 
християнската теология*: творено¬ бо и сложьно¬, 
источьно¬, извратьно¬ и wписано¬ 69а; источьно¬ 
рождьство 220а  
 неисточьнъ, без истока, без истечения, без 
истощания, без исплова  
*(Plat. Krat. 402а, 411С, 439С, Qeait. 181А, 182С 

; ¦Arist. ¦Aposp. 201, P. ou)r. 3, 1, 8 Meta£ ta£ fus. 

3, 5 18; 12, 9, 21, Секст Емп.).  

СЯС Срезн Догм 

Срв. истýканьнъ в Догм 

ИСТЪ (2), a)lhqh¿j (244б) 
Вж. истиньнъ: истая вýра 244б. 
Сав Супр Ап 

ИСХОДИТИ (13), e))kporeu¿omai (63а, 65б, 70а, 
71а, 84б, 151б); proe¿rxomai (41а, 44б, 67аб); 
a)nadi¿domai (153б); a)na¿gomai (153б);  (85б)  
1. общоупотр. яко рýка исходить ис пород¥ 151б;  
2. тринит. Изхождам, проява на личното 
свойство на Дух Св. и дѓхъ сѓтűи § оѓца исходить 
63а 
Зогр Мар Ас Сав Боян Ен Син Евх Клоц Супр Рил 

Изб1073г. ГрНазXIв. 

ИСХОДЪ (8) die¢codoj (306б); e))kpo¿reusij 
(20а, 66а, 72а III исхождение, 80а1] III исхождение, 
80а2); e/))codoj (288б] III исхождени¬, 311б) 
1. общоупотр. Извор: дубъ въ исходýхъ 
водьн¥ихъ въсажденъ 306б;  
2. тринит. Изхождане, личното свойство на Св. 
Дух, по което Той се отличава от Отца и Сина*: 
а сѓт¥и дѓхъ и тъже отъ оѓца, нъ не рождьствомь, нъ 
исходъмь 72а, e))kpo¿reusij 
 исхождение, исходьство 
*Вечното ипостасно изхождане на Св. Дух е от единия 

Отец като Източник и Начало на Божеството. Всякакво 

участие на Сина във вечното изхождане на Св. Дух се 

изключва от Православната Църква, която прави 

същностна разлика между вечното изхождане на Духа от 

Отца и временното Му изпращане в света чрез Сина. 

3. библ. прен. метоним. Старозаветна книга, в 
която се описва излизането на евреите от 
Египет, ÃEcodoj (311б);  
4. естеств. Вж. истечение: рожьство об¥чьн¥имь 
ражяющимъ с исходъмь 288б, e)¢codoj  
 истокъ, истечение, испловъ 
Зогр Мар Син Евх Супр 

ИСХОДЬНЪ (4), e))kporeuto¿j (65а, 90б); th¤j 
e)kporeu¿sewj (65б] III исхожен·ю); e)kbatiko¿j 
(318б) 
1. онт. Причѝнен, = e)kbatiko¿j, e)kbatikw¤j: 
гѓлють же ся си исходьна, имиже сице изидуть 
орудия 318б  
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2. тринит. Комуто е присъщо личното свойство 
изхождане, определение на Третото Лице на 
Пресв. Троица: единъ же дѓхъ сѓт¥и исходьнъ 65а 
 който се отнася до изхождането: образъ 
исходьн¥и 65б 
Супр ГрНазXIв. Догм 

ИСХОДЬНЭ (2), аdv., e))kporeutw¤j (84а); 
e)kbatikw¤j (317а) 
1. онт.: wб¥чаи писанию, ¬тер¥ исходьнý хотще 
рещи винословьнý глѓати 317а 
2. тринит. Чрез изхождане: единъ дѓхъ сѓт¥и 
изид¥и же отъ оѓца не с¥новьск¥ же, нъ исходьнý 
84а  

ИСХОДЬСТВО (2), e))kpo¿reusij (63а, 73а] III 
исхождени¬)  
Вж. исходъ /2/: и дѓхъ § оѓца исходить нъ не 
рожьствъмь нъ исходьствъмь 63а 
 исходъ, исхождени¬ 
 

ИСХОЖДЕНИЕ (2), e))kpo¿reusij (72а,б)  
Вж. исходъ /2/: различьство рожьства и исхожения 
72а 
Син Супр Догм 

ИЕРЭИ (2), i((()(ereu¿j (285а, 325б) 
култ.-рит. Свещеник, лице към храма, което 
учи, свещенодейства и ръководи народа по 
силата на дадената му благодат за това: не и ли 
иереи и левгити дýлъмъ скинии раскажають 
суботу 325б  
 свтитель, чиститель, попъ 
Срв. свщенникъ в Евх Ас Мин1097г. Догм; жьрьць в Супр  

 

К 
 

КАНОНЪ (1), kanw¿n (313а] I ïðàâëåíè¬) – права 
тояга, която служи за опора, за измерване на 
разстояния или за прекарване на права линия; 
прен. ръководна норма, правило. 
еклесиол. Канон, правило на вярата, установено 
от апостолите или от църковните отци от ранния 
християнски период*: канон¥ сѓт¥ихъ аполъ 
313а 
*Каноните са предписания, отнасящи се до църковния 

строй, до църковното управление, до задълженията на 

църковната йерархия, свещенослужителите и миряните, 

норми, регулиращи църковния живот и дисциплина, 

произтичащи от нравствените основи на евангелското и 

апостолското учение. Канонът, подобно на закона в 

гражданското право, има същата задължителна стойност в 

църковната юрисдикция. 

СЯС Срезн 

Срв. правило в Супр Рил ЕфрКрм Догм; правлени¬ в Супр 

Ен; управлени¬ в Супр 

КАПИЩЕ (3), to£ glupto¿n (301a] III идолъ, 
301б] III образовани¬, еже суть идол¥)  

култ.-рит. Идол, изображение на твар, пред 
която се кланят и й служат наместо Бог: кланяти 
с капищемъ 301а;  
Супр ГАм ЕфрКрм ГрНазXIв. 

Срв. кумиръ в Супр ГрНазXIв СЗ (ХIVВ.); идолъ в Супр 

Син Евх Мин1096г.  

 капищемъ служитель, ei)dwlola¿trhj 334а 
Срв. капищеслужьникъ у ЙоЛествXIVв.; кумиромъ 
слугуи в Супр; кумирослужитель и кумирослужьникъ в 

Христ; идолослужитель в Рил Догм; идолослужьникъ в 

ЕфрКрм; идоложрьць в Слепч и Христ; идололатръ в Шиш; 
идолотрýбьникъ в Слепч и Шиш; капищемъ служени¬ в 

Супр; капищеслужени¬ в ГрНазXIв ЙоЛествXIVв.  

КАРКИНЪ (1), ka¿rkinoj 138a  
косм. Рак, зодиакално съзвездие  
Евх Изб1073г. ЙоЕШ ДПК ПатСинXIв. ЙоЛествXIV  

Срв. ракъ в Изб1073г. ЙоЕШ Догм 

КАЧЬСТВО (1), poio¿thj (61б) 
онт. Качество*: огнь творитво качьство бо 
естьствьно wгню 61б /Л. Садник допуска 
възможността качьство да е било глоса към 
термина творитво, вж. бел. 5/ 
 прýтворъ, творитво 
*Съществена определеност на предмета, по силата на 

която той е даденият, а не някой друг предмет и се 

отличава от другите предмети. Качеството на предмета не 

се свежда до отделните негови свойства. То е свързано с 

предмета като цяло, обхваща го напълно и е неделимо от 

него. Затова понятието качество се свързва с битието на 

предмета. 

ЙоЕШ Изб1073г. Догм 

КАЯНИЕ (1), meta¿noia (106б) 
етич./ мист. Покаяние – искрено и сърдечно 
страдание поради сторените грехове, 
придружено с твърдо намерение за 
поправление: не приимя и каяни небонъ 
бесплътьно есть 106б 
 покаяни¬ 
Супр. Зогр Парим ЙоЛествXIIв. 

Срв. каязнь в Супр Сб1076г ГрНазXIв. ПатСинXIв. 

ТриодПостXIII-XIVв.; покаязнь в Супр Изб1073г.; 

раскаяни¬ в ГрНазXIв. 

КА»ОЛИКИИ (1), kaqoliko¿j (313а] I сборьнъ) 
библ. В съчетанието ка»оликия епистолия 
‘съборно послание’ – жанр, наследен от 
античната литература, който още през 
апостолско време се утвърждава като една от 
основните форми за изложение на 
християнското вероучение в средновековната 
книжнина. За разлика от писмата, които са 
предназначени за отделни лица, съборните 
послания са адресирани до цялата или 
определена поместна църква.  
 съборьнъ.  
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 Терминът ка»оликии е типичен за Кирило-Методиевата 

лексика. Преводното му съответствие съборьнъ е 

характерно за Супр и останалата преславска книжнина. 

Евх Служ КирилЙерусXIIв. ГАм  

Срв. Посълани¬ съборно¬, Кънигű съборьнűª, Кънигű отъ 
събора 

КИВОТЪ (2), kibwto¿j (313a, 326a)  
св. истор. Ковчег на Завета, продълговата 
дървена кутия, обшита със злато, направена по 
Божие повеление на планината Синай и 
предназначена да съхранява скрижалите с 
десетте Божии заповеди. 
Син Супр Парим ГрНазXIв. Догм 

Срв. ковьчегъ в Зогр Мар Ас Сав Евх Супр Парим Слепч 

Шиш Догм; скриня в Евр9:4 Ен  

КЛАНЯНИЕ, (1) prosku/nhsij   
култ.-рит. Поклонение, вж. покланяни¬: о 
клан-нии на въстокъ 256б  

КЛЕВЕТЬНИКЪ (1), dia¿boloj (114б)  
 етич. Клеветник, едно от наименованията на 
сатаната*.  
 сотона диаволъ съвадитель неприязнь 
*Клеветникът като разпространител на лъжливи слухове за 

престъпленията на дадено лице с цел подкопаване на 

репутацията му съгрешава в две отношения. Първо той е 

виновен за лъжесвидетелство, тъй като напълно 

съзнателно изопачава истината; второ, клеветникът е 

длъжен да поеме вината за ущърба, който е нанесъл на 

оклеветения. По същество клеветата се явява израз на 

недостиг на любов към ближния, дори съдържа в себе си 

ненавист, приравняваща човека към убийците. 

Същевременно тя е рожба на завистта и гордотта, 

стремящи се към унижаване на ближния. Затова и сатаната 

е наречен така поради своето коварство и стремеж да 

прелъсти хората и да им внуши лъживи мисли и зли 

желания, с цел да ги лиши от великото им назначение и да 

ги отдалечи от обещаното спасение. 

Клоц Син Слепч Шиш ГрНазXIв. ЗлатострXIIв. 

КЛТВА (3), o(¿rkoj (97бbis), kata¿ra (263а)  
1. юрид. Уверяване някого в истинността на 
нещо казано или извършено като обезпечаване 
срещу лъжесвидетелство, = o(¿rkoj: клятвою 
утвьрьждяем¥ завýт¥ 97б;  
2. св.-ист. Проклятие, лишаване от 
благословение и осъждане на бедствия, kata¿ra. 
При грехопадението на първия човек Бог го 
проклел заради непослушанието му: родивъше 
с отъ адама подобьни б¥хомъ къ нему 
причащьше ся клятвý и тьли 263а  
 благословлени¬ 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Парим ГрНазXIв. 

ЕфрКрм Догм 

Срв. присга в Клоц Евх ГрНазXIв.  

КОЛИЧЬСТВО (1), бес количьства a)¿posoj (91а) 
онт. Количество, такава определеност на вещта, 
благодарение на която тя може да бъде 

разделена на еднородни части, а тези части да се 
съберат в едно. Еднородността на частите или 
предметите е отличителен белег на 
количеството: дѓша есть и бес количьства 91а 
Изб1073г. ЕфрКрм ГрНазXIVв. Догм 

Срв. количьстви¬ в СЯС; бесколичьствьнъ в Догм 

КОМАРА (1), В израза яко и комару, 
h(misfai/rioj (125а)  

естеств. Сводест, с форма на полусфера, 
определение на небето 
Срв. камара в Догм 

КОНЬЦЬ (26), te¿loj б, 148а, 223б, 320б, 
332б); sunte¿leia (337б); a)¿kron (190б, 252a), 
pe¿raj (176а)  
онт. 1. Пространствена детерминанта – край, 
предел, граница: вода многа еяже коньць 
недовýдомъ члѓвкомъ 148б 
коньць ªз¥ка 190б 
2. Времева детерминанта – край, завършек на 
протичането на времето, последен момент в 
последователността на съществуването на 
сменящите се едни други явления в обективната 
действителност: антихристъ ... иже въ коньць 
вýка придűи 337б 
 коньчани¬, съконьчани¬, коньчина 
 коньць вýка 
есх. Свършек на света: антихристъ ... иже въ 
коньць вýка придűи 337б 
Срв. съконьчани¬ вýка/ вýку Остр ЮрЕв; съконьчани¬ мира 
сего, съконьчани¬ вьсего мира (Срезн); съконьчани¬ в Сб1076г. 

МинПутХIв. ПандАнтХIв.; послýдьнии дьнь/ послýдьнии 
дьни в Остр ГрНазXIв.; послýдьняя лýта (Срезн) 

 бес коньца, a)teleu¿thtoj 18б III бесконеченъ, 
37б, 58б] III бесконеченъ 59а, 59б, 88а, 99б, 128a] 
III бесконеченъ); a)teleuth/twj (59б); 
a)teleu¿thta (247б); a)¿peiroj (30б, 32б, 88a)  
а) теол. Свойство на несътворената природа, 
произтичащо от темпоралната й 
индетеминираност: без начатъка и без лýта и бес 
коньца и присно единаку сущу (бѓу, ск. Т. И.) 59а 
б) тринит. С този термин се означава 
непостижимият за човешкия разум начин на 
извънвременно и вечно раждане на Бога Слово 
от Отца: раждаеть убо присно с¥и бѓъ свое слово  
без начатъка и без коньца 
в) есх. В изразите без коньца жити 293б, ei)j 
te¿loj zh¤n] III до смерти, = жизнь вýчьная, и 
мучити без коньца 247б – Животът в отвъдния 
свят като божествен в основата си е извън 
времето, т. е. включен е във вечността. Човек 
получава живот безконечен чрез Христа, ще 
рече, вярващите, които любят Бога и изпълняват 
заповедите Му, ще придобият вечно блаженство 
в отвъдния свят, докато невярващите и 
безаконниците ще бъдат предадени на вечна 
смърт. Тук понятията живот и смърт се 
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покриват с представата за пребъдване в или 
извън Божието присъствие. 
 бесконьчьнъ, бесконьци, бес коньчания  
 коньчьнъ 
Догм 

3. Завършеност, съвършенство, най-висша 
степен, краен предел на възможно постижима 
пълнота: коньць таину¹му 176а – висше 
тайнство, върховна тайна 
 до коньца, telei¿wj (21а); te/leioj (211aб)  
христол. В христологията терминът означава 
пълнотата на Божествената и човешката 
природи в Лицето на Господа Иисуса Христа: до 
коньца имyщема (дъвою естьству, бѓжьству реку и 
члѓчьству, ск. Т. И.) 21а  
оставление до коньца 211а – съвършено 
изоставяне, богоотхвърленост 
 коньчьнъ, = съврьшенъ  
Често 

КОНЬЧЬНЪ (5), te/leioj (211б), a)¿kroj 

(136бbis, 302а) 
1. онт. Пределен, краен, който изпълва 
определените му от Твореца граници. С този 
термин се означава признакът на възможно 
постижимата относителна завършеност на 
обективно съществуващото: 
а) естеств. премудрý творитель ум¥сли да не § 
коньчьнаго студеньства или мокрот¥ или теплот¥ 
или сухот¥ къ коньчьнyуму сюпротивью придуще 
творитву къ люту въпадеть язю 136б; 
б) етич. несъм¥шлени убо коньчьнааго и 
бесчьстия еже образовати бѓжьство 302а 
 до коньца 
 бесконьчьнъ, бесконьци, бес коньчания, 
безмýрьнъ  
Рил Изб1073г. ЕфрКрм ГрНазXIв. Догм 

КОЩУНА (1), mu¤qoj (310а] IV кончина) 
Измислен разказ, мит*: кощун¥ щуждя 
пьсомъ поврьзýмъ 310а, срв. още кощуновати 
288б, muqologe¿w – баснословя, съчинявам 
митове 
*Митовете са възникнали у езическите народи 

повествования, фантастичните образи на които (богове, 

легендарни герои, събития и т.н.) били опит да се обясни 

свръхестественото от небогопросветеното съзнание. По 

необходимост митовете са изопачено отражение на 

истината, защото са плод на падналия човешки ум. В такъв 

смисъл те се противопоставят на lo¿goj – истинното 

Божие слово. 

Изб1073г. Сб1076 ГрНазXIв. ПатСинXIв. ЗлатострXIIв. 

ЙоЛествXIIв. ХронЙоМал ЙоЕШ  

Срв. баснь, баснослововати в Догм 

КРАСА (4), ka¿lloj (164а); te¿ryij (158б] II-
V красота; 159а] II-V красота);terpno¿n (218б] III,V 
красота)  
естет. Красота, естетическа и религиозно-
нравствена ценност: плътьн¥ия крас¥ 218б  

= доброта, лýпота 
Супр Изб1073г. Сб1076г. ЗлатострXIIв. ГАм 

Срв. красота в Евх Син Супр ГрНазXIв. ГАм Догм 

КРИТИ (1), kritai/ 
библ. Книга Съдии: Примýшаеть с Ру»ъ съ 
Критъмь и чьтутьс въ евреихъ единű кънигű 

ЙоЕБ310b 

КРОНЪ (3), Kro/noj  
косм. Планетата Сатурн: седмь бо планитъ рýша: 
слЃнце, луню, дию, ермию, ареа, афродити и крона 
123б 

КРОТОСТЬ (2), prao¿thj (237а); áåñêðîòîñòè, 
a)nh¿meroj (223a II, IV áåñêîðîñòè) 
етич. Кротост, християнска добродетел: 
кротостью и трьпýньемь 237а 
Ас Ен Син Евх Клоц Супр ГрНазXIв. ЗлатострXIIв. 

ПандАнтXIв. Догм 

КРОТЪКЪ (2), pr#¤oj (162б); eu)menh¿j (95а) 
етич. Кротък: блЃжнъ ¬сть иже кротък¥ихъ землю 
прииметь 162б 
 áåñêðîòîñòè (223a) 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр Хил Рил Остр ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. Догм 

КРЪВЬ (31), aiÂma 
1. естеств. Kръв – една от телесните течности: 
кръвь растя 133а 
2. мист. В израза плъть и кръвь божия – виното 
в тайнството Евхаристия след тяхното 
пресъществяване 269б 

КРЬСТИТИ (29), bapti¿zw (passim) 
мист. Извършвам тайнството кръщение, вж. 
крьщени¬: крьстще , рек¥и, въ им оцѓя и сѓна, и 
стѓго дѓха 
Често 

КРЬСТИТЕЛЬ (2), bapti¿sthj (246а, 297б) 
св.-истор. Прозвище на Иоан, син на свещеника 
Захария и Елисавета, последния от 
старозаветните пророци и предтеча на Иисуса 
Христа, подготвил почвата за възприемане на 
евангелската проповед посредством 
проповядване и извършване на покайно 
кръщение: иоанъ крьститель 297б 
Зогр Мар Ас Сав Ен Служ Евх Остр ГрНазXIв. Догм 

КРЬСТОЗНАМЕНАНЪ, (1)   
култ-рит. Който има кръстен печат: просфура бо 
с речеть елиньск¥ приносъ хлýбу 
крьстознаменану, иже мольбами чистителя и 
приходъмь сЃтго духа осЃщяеть с 277a 

КРЬСТЪ (18), stauro¿j (passim); Xristo/j 
(255а) 
1. св.-истор. Кръст*: сего чьстьнааго крьста 
прежепреобразова древо жизньно¬ 256а; 
*Във времето на Иисуса Христа кръстът е оръдие за 

наказание, познато и в римските провинции. Прилагало се 
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към най-тежко провинилите се престъпници като особено 

позорна смърт. След разпятието на Иисуса Христа Кръстът 

станал символ на Новия Завет, символ на победата над 

смъртта. 

крсту прикладъ, Xristou¤ su¿mbolon (255а) 
Често 

Срв. распонъ в Евх; пропло в КирилЙерусXIIв.; распона 

(Срезн), распло ЙоЕБ 

КРЬЩЕНИЕ (25), ba¿ptisma (passim)  
мист. Първото от седемте тайнства, чрез което 
повярвалият в Иисуса Христа става член на 
Неговата църква. Кръщението е тайнство, в 
което вярващият чрез трикратно потапяне във 
вода и произнасяне името на Отца и Сина и Св. 
Дух се очиства от първородния и личните 
грехове, възражда се за нов, праведен и свят 
живот в единение с Бога: крьстимъ же ся и м¥ 
съврьшено¬ гѓне крьщени¬ 246а 
 хрьщени¬ 
Зогр Мар Ас Сав Боян ЗогрПал Ен Евх Клоц Супр Хил СЗ 

(ХIѴв.) 

Срв. крьстъ във Фрайз.I 20 (СЯС). Вж. още погрузъ и 

погружени¬ (Срезн) 

КР©ГЪ (7), ku/kloj 
косм. Форма на небето, земята и планетите: 
кругъмь все объдрьжяти нЃбси обьлу же сущу 
121б 
 бе звýздъ кр©гъ, a)¿nastroj (120б) 
 кругъмь носимъ, kukloforiko/j:  о 
шьстви¬ - въртене, кръговрат  

КР©ЧИНА (3), xolh/ 
естеств. Жлъч – една от телесните течности. 
Бива два вида: кр©чина чрьна, xolh\ me/laina 

135а, 179б росая кр©чина xolh\ canqh/ 134а 
ЕфрСирХIIIв. ПалХIѴв. КозмаИнд ЙоЛествХIѴв. Догм  

КЪНИГЫ (23), ô@ Âéâëßá 
библ. Книги, общо наименование на св. Писание 
= писани¬, слово 

КЭСЭЛЬСТВО (1), o)cu¿thj (191а] III кислость)  
естеств. Киселост – физическо свойство 
 оцьтьство 
МетПатXVIв. Догм 

 
Л 
 

ЛИЦЕ* (9), pro¿swpon (96abis, 156б, 241a, 
305a, 348a); xrw¤ma (188б) 
1. общоупотр. Лице, образ, лик, външен вид: 
чуеть же зракъ по пьрвому словеси масть, рекъше 
лице 188б; Самъ ризу къ бѓжствьнууму своему 
лицу приложивъ въобразова ризою своею образовани¬ 
305а; лице земли 348а;  
 áåç ëèöà, a)xrwma¿tistoj (c, ): въздухъ 
стyхие  áåç ëèöà  
2. гнос. катафат. прен. метафор.: лице же 
(являеть) дýлъмь показание и явление ему (бЃу) 

96а, срв. още § лица творьча 156б; § лица гѓня 
241а.  
*В ЙоЕБ не е засвидетелствана нито една употреба на лице 
в онтологичното му значение ‘личност, особа, човек, 

ипостас’, мислена като съвкупност от несъществени, 

случайни свойства, акциденции, отделяща се посредством 

своите действия и свойства от едноприродните си – 

индивид; битийна форма на духа, индивидуалност, 

извършваща теоретико-познавателни актове, 

самоопределяща се към ценностите и осъществяваща ги в 

живота си. Не е регистрирано също и като тринитарен 

термин, синоним на упостась, избягван вероятно поради 

заложеното двусмислие в семантиката му.  

Често 

ЛИЦЕТВОРИТИ (1), proswpopoiei¤n (129а) 
библ. Олицетворявам – изобразителен прийом в 
Свещеното Писание, при който посредством 
веществени и сетивни образи се изобразява 
безплътното Божество, със сравнения и 
символи, съответстващи на нашата груба 
материална природа: вýсть бо писань¬ и 
лицетворити 129а 
ЗлатострХIIв. Догм 

ЛУНА (26) selh/nh  
косм. Луна: седмь бо планитъ рýша: слЃнце, луню, 
дию, ермию, ареа, афродити и крона 123б  

ЛУЧАИ (3), tu¿xh (194б,196б), su¿mptwma 
(195а)  
онт. Стечение, съвпадение, вж. още сълучаи: § 
б¥вающиихъ всýхъ или бѓа глѓють виновьна соyща 
или нужда или мармени или ¬стьство или лучаи 
или самоб¥тье 194б 
 сълучаи, съшьстви¬ 
Изб1073г.  

Weiher Studien 167 

ЛЬВЪ (1) le/wn 

косм. Лъв – зодиакално съзвездие. 
ЙоЕШ Изб1073г. Догм  

ЛЬГЪКЪ 8, kou=foj  
естеств. Лек, физическо свойство: огнь ...льгъкъ 
и горý възносимъ 130б  
Догм  

ЛЭНОСТЬ (5), a)meleia (18б] III къснýни¬), 
r(aqumi¿a (320аbis)  
етич. Леност, мързел, безделие*: без лýности, 
a)¿oknoj (209б) 
 лýн¬ни¬  
*Нравствен порок, грях против осмата Божия заповед (“Не 

кради”). Пилеенето на времето без плодотворен труд, чрез 

който се добива лично усъвършенстване, в християнската 

етика се възприема като кражба от себе си и от другите на 

онова добро, което би било извършено при разумно 

използване на времето. 

Евх Супр Рил ГрНазXIв. ЗлатострXIIв.  Догм  
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ЛЭТО (37), xro¿noj (38а, 54а, 59бbis, 66б, 77б, 
83б, 84аbis, 99бbis, 100аbis, 102б, 107аbis, 286б, 
327а, б, 330а), e)¿toj (99а, 102б, 103а), e)niauto¿j 
(132с 32, 137а)  
онт. Това е един от термините за означаване на 
обективно съществуващото и реално протичащо 
време за разлика от субективно възприемаемото 
време годъ, kairo¿j 
1. Времеви отрязък, определян съобразно 
движението на земята около слънцето – година, 
лето, = e)¿toj, e)niauto¿j: дѓньми и нощьми лýто 
чисти с 102б; слЃнце възврат¥ творить и тýми лýто 
сътваряеть 137а; речеться и пак¥ вýкъ не лýто ни 
лýту часть ка сълъньцю несущу ся и текущу 
чьтомо, рекъше дьньми и нощьми съставимо 99б;  
мýстомь разно суть и лýтъмь различьни суть 
(сътворените състави, бел. Т. И.) 77б; 
2. = врýм, xro¿noj‘текущото време’: вýстостьно 
же яко седмьное чисмя все присущьнааго лýта 
являеть 330а, pa¿nta to£n paro¿nta xro¿non; не 
вляемъ его оѓца, ск. Т.И. суща преже сѓна лýтъмь 
или ¬стьствъмь 66б; не въ лýто раждаеть бѓъ, иже 
лýта в¥шьнее ¬стьство им¥ и сущьство 59б  
 безъ лýта, a)¿xronoj (52б, 58а, 59а, a)xro¿nwj 
(58б, 62а, 65а] III безлýтьнъ, 83а)  
безъ лýтъ, a)xro¿nwj (60а] II, IV безъ лýта, V, III 
безлýтьнъ) 
Извънвременен –  
а) теол. Темпорално индетерминиран, 
диференциален признак на Божествената 
природа: бѓъ без лýта с¥и 58а (59а, 83а] III 
безлýтьно);  
б) тринит. Диференциален признак на 
раждането на Второто Лице на Пресв. Троица: 
¬динъ же сѓнъ рожденъ § отьча бо сущьства без 
начатъка и без лýта роди ся 65а (срв. още 52б, 
58б, 60б, 62а)  
 безлýтенъ, надъ лýтъмь 107а u(pe\r xro/nou 
 подъ лýт¥ 84а] V подлýтенъ; подъ лýтъмь 
107а;  по лýтъмь сущьство 100а, u(po\ xro/nou 
‘времево индетерминиран’ 
Срв. подлýтьнъ в Догм 

Често 

ЛЮБОДЭИ (1), moixo¿j (337а] III прýлюбодýи) 
етич. Прелюбодеец, който извършва 
прелюбодеяние (обвързан в брачен съюз да има 
плътско общение с други лица): блудьн¥имъ же 
и любодýемъ судить бѓъ 337а 
= бл©дьникъ 
Зогр Мар Клоц 

Срв. любодýиць в Супр ЕфрКрм; любодýица в Зогр Мар Сав 

Ас Евх Супр Ен Парим Остр Мин1096г. ПандАнтXIв.; 

прýлюбодýи в Зогр Мар Ас Сав Син 

ЛЮБОПЛЪТЬНЪ (1), filo¿sarkoj (321б) 
етич. Привързан към материалното: вýд¥и бѓъ 
дебело¬ же и лубоплътьное и къ вещи вьсе 
прýклоньно 321б 

 

Срв. плътолюбивъ в Супр Сб1076г; плътолюбьнъ в УстКрм 

ЙоСхол Догм 

ЛЮБОСЛАСТИВЪ (1), filh¿donoj, (330б] III 
любоплътьнъ)  
етич. Сластолюбив, привързан към плътските 
удоволствия 
 

Срв. любосластьнъ в Сб1076г. ПандАнтXIв. Догм; 

сластолюбивъ в ПандАнтXIв.; сластолюбьнъ в УстКрм.  

ЛЮБОЧЛОВЭЧЬСКЪ (1), fila¿nqrwpoj (143а]II, 
III, IV, V члѓколюбьнъ) 
теол. Човеколюбив, определение на Бога. 
Спрямо творението Бог изявява Себе Си като 
Същество всеблаго и любящо. Обладавайки 
върховното благо, Той желае, щото и другите да 
участват в него и да го споделят. Неговата 
любов е неограничена. Тя се простира върху 
цялото мироздание с всички намиращи се в него 
същества. Бог се грижи за живота и нуждите на 
всяко свое създание, независимо колко малко и 
нищожно е то. Но особена благост Бог проявява 
към човека. Висша проява на Божията любов е 
делото на изкуплението на падналото 
човечество: гѓне насъ дýльма плътью 
любочловýчьско и спѓсное рожьство 143а 
 

Срв. чловýколюбивъ в Супр и чловýколюбьствьнъ в Супр; 

любочловýчьнъ в ГрНазXIв.; чловýколюбьнъ в ЕфрКрм  

ЛЮБЬСТВО (1), sxe¿sij (219б] III любл¬ни¬) 
антроп. Наклонност, предразположение, 
влечение, по необходимост произтичащо от 
природата на съществата, а не свободно, 
осъзнато и целенасочено отношение на 
привързаност на едно същество към друго: 
естьствьно¬ любьство 219б 
 люб¥ 
 
Срв. люблени¬ в Супр ПандАнтXIв.  

ЛЮБЫ (9), a)ga¿ph (299а, 333б, 338б), sxe¿sij 
(87б, 89б), po¿qoj (273аbis, 323а), e)¿fesij (220б) 
1. общоупотр. Привързаност, наклонност: 
любъвь къ вещи 220б 
= любьство  
2. етич. Любов, свободно от външна принуда 
влечение на едно същество към друго за 
взаимно възпълване. Любовта заема първо 
място в йерархията на християнските 
добродетели. Тя е основно начало на 
нравствеността и най-висша добродетел: сихъ 
всýхъ (стѓ¥ихъ, ск. Т. И.) съмотрьше житье 
подражаимъ вýру, любъвь, надеждю 299а. 
*Гръцката дума a)ga¿ph в класическия език означава 

‘разсъдъчно-моралистична любов’. По-късно тя била 

сублимирана като термин в християнското богословие, 

означаващ божествената, вселенската любов, която Иисус 
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Христос чрез учението и изкупителното Си дело откри на 

света. )A)ga¿ph се използва също за означаване на човешката 

любов към Бога, която човек проявява посредством Божия 

образ в себе си и чрез съдействието на естествената 

благодат. Думата a)ga¿ph се употребява в Свещеното 

Писание и за означаване едновременно на любов към 

ближните и към себе си. Любовта е зачитане личността и 

достойнството на всеки човек, приемане на другия за свой 

брат. Изобщо понятието a)ga¿ph е много широко по 

съдържание и обхват; с него се обозначава християнската 

любов в нейната пълнота. Като едно от основните понятия 

в християнската ценностна система то бива заето в стбг. 

език с целия си спектър от значения. 

Често 

Срв. възлюблени¬ ПандАнтXIв. 

 

М 
 

МАЗАТИ (3), xri¿w  
мист. Извършвам тайнството миропомазване: 
тъжде бýаше и помазаи и мажимъ, мажаи яко бЃъ 
287б 
= помазати 
Догм 

Срв. помазовати в Догм; похризмити в МинЧетФевр 

МАРМЕНИ – Вж. ИМАРМЕНИ 

МАСЛО (2), e/)laion (269a1 269a2] III к маслу 
миро, II, IV, V олýи маслу) 
култ.-рит. Елей, дървено масло, вж. елýи: 
маслъмь древн¥имь помазати 269а 
Зогр Евх Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

КирилЙерусXIIв. 

Срв. масть Пс62:6 Син  

МАТИ (5)  
мати бЃжия, qeomh¿thr (304а); qeou¤ mh¿thr 

(297а)  
1. мар. Вж. Богородица 
2. тринит. без мЃтре a)mh/twr – С този термин се 
означава начинът на предвечното раждане на 
Божието слово без участието на женски пол. 
Догм 

Срв. безматеренъ ГрНазXIв.; безматерьнъ (Срезн) 

МИЛОСРЬДЪ (2), a)gaqo¿j (89б), eu)/splagxnoj 
(241б)  
теол. Милосърден, диференциален признак на 
Божеството и Неговите проявления. Бог не 
“страда”, но Той е милосърден. Неговото 
милосърдие се изразява в безвъзмездното 
даряване на необходимото за живота на цялото 
творение. Бог не презира нищо и никого от 
Своите създания, дори и най-нищожните, но 
към всички проявява любов и грижа. Божието 
милосърдие не се примирява с греха и злото в 
света. Негова висша проява е промишлението за 
спасението на падналото човечество.  

 милосрьдьнъ  
= милостивъ 
Зогр Мар Ас Евх Супр Рил  

Срв. добросрьдъ в ПандАнтXIв.; благоутробьнъ в Догм 

МИЛОСРЬДЬНЪ (1), spla¿gxna (302а) 
Вж. милосрьдъ: бѓъ милосрѓдьною млѓстию своею 302а, 
o( qeo£» dia£ spla¿gxna e)le¿ouj au)tou¤ 302а 
Зогр Евх  

Срв. милосрьдь в Догм 

МИЛОСРЬДЬСТВО (1), spla¿gxna (20а)  
теол. Милосърдие, свойство на Божиите 
чувства. Милосърдието се изразява в 
безвъзмездно помагане на хората и даряване на 
необходимото за живота на нуждаещите се, вж. 
милосрьдъ 
= милость 
ГрНазXIв. 

Срв. милосрьди¬ в Зогр Мар Евх ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

Догм; милосрьдьстви¬ в Христ ГрНазXIв.  

МИЛОСТИВЪ (1), sumpaqh¿j (222а)  
юрид. прен. теол. Милостив, който проявява 
милост към осъдения (помилва го) и опрощава 
полагаемото му се наказание, оправдавайки го и 
отменяйки присъдата му, без да му вменява вина 
за сторените грехове, като снема от него 
нравствената отговорност за извършените 
престъпления, определение на Бога като Съдия. 
 милосрьдъ, милосрьдьнъ 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Киев Супр Ап Парим ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. Догм 

Срв. милостивьнъ у ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм; 

милостьнъ у ГрНазXIв.  

МИЛОСТЬ (5), e)¿leoj (248б, 297а, 302а) 
юрид. Милост, вж. милостивъ: млѓсть прити отъ 
бѓа нашего 14а 
 милосрьдьство, благота, благость, благодать, 
благодатие 
Често 

Срв. бѓлгост¥ни в Син Супр Евх Изб1073г. ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. ЕфрКрм; милост¥ни в Зогр Мар Ас Сав Син 

Евх Супр Рил ГрНазXIв. ЕфрКрм Догм; миловани¬ в 

ПандАнтXIв. ЕфрКрм СЗ (ХIѴв.); помиловани¬ в СЗ 

(ХIѴв.); щедрота в ГрНазXIв. Сб1076г.; дара в Зогр Мар Ас 

Сав Ен Син Киев Служ Евх Клоц Супр  

МИЛЬСТВО, (1) e)cilewtiko/n, to/   
теол. Милосърдие, вж. милосрьдьство: уши же и 
слуха мильство ему и нашихъ мольбъ приятье 
(разумýваимъ) 94б  

МИМО (9) u(pe¿r 
1. общоупотр. 16б, 49б, 60а  
2. В терминологични словосъчетания:  
а) теол. мимо с©щьства 50а u(pe\r ou)si/an;  
б) христол. мимо естьство 286б u(pe\r fu¿sin;  
в) мар. мимо законъ 287а u(pe\r qesmo/n – против 
естествения закон. 
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МИРЪ (15), ko¿smoj (100аб, 101б] I вýкъ, 
169а, 175а, 206а, 223а, 259б, 275б, 331б); kti¿sij 
(144а) 
G sg мира, kosmiko¿j (131а) 
 По сведения от античността терминът ko¿smoj е 

въведен от питагорейците (Stob. E)kl. Fus. 1.22; 

Plat. Tim. 27А 28А 29А 32С;  )Аrist. P. ou)r. 1 10 10; 

)Аrist. Mete/wra 1 2 2) 

косм. 1. Сътвореният свят, мислен с хармонията 
и принципите, заложени в него от Твореца 
(често в съчетание с думи като състояти ся, 
съставъ, означаващи организирането, 
съчетаването в едно стройно цяло на отделните 
елементи, влагането на порядък и уредба в 
разпиления хаос): съставъ мира сего 100б, срв. 
още хощеть състояти ся миру сему и стоить 206а; 
видимъ и чу¬мъ миръ 259б] II-V видимъ и 
невидимъ миръ; отъ творения миру169а 
 вьсь миръ, pagko¿smion 332с8 – целокупното 
мироздание 
 вься тварь, вьсе зьдани¬ 
 сь (сьде с¥и) миръ, o( parw£n ko¿smoj 

Настоящият, тук и сега съществуващият свят, в 
противовес на бъдещия (o( e)rxo¿menoj), на 
новото небе и новата земя, които ще се появят 
след всеобщото възкресение: 100а,б, 131а, 206а,  
въ мирý семь тьмьнýмь 1б – противопоставяне в 
ценностен план 
 се житие  
 вýкъ грдущии, жити¬ вýчьно, жизнь вýчьна 
2. Светът на хората: грýхомь смьрть въ миръ 
въниде 223а 
 свýтъ: свýтъ притъ дýлъ своихъ мьзду 2а 
 прен. метоним. Грешен свят: да не въ 
грдущии вýкъ съ миръмь осудимъ ся 275а 
 утварь, = тварь, твор¬ни¬, зьдани¬ 
Често  

Срв. свýтъ в Зогр Мар Евх Клоц; Aп ПандАнтXIв.  

МОКРОТА (6), u(gro/thj (135а, 136б, 139б, 
146с9), to£ u(gro¿n (136а, 190а)  
естеств. Влажност, физическо свойство: 
есеньн¥и възвратъ ... по средý же им¥ студень и 
теплот¥ сухот¥ и же мокрот¥ 135а 
Изб1073г. Догм 

Срв. влага в Зогр Мар Ас Евх Супр  

МОКРОТЬНЪ, (1) u(gro/j   
естеств. Влажен, физическо свойство: 
съставление аще или водьно есть или земльно, 
рекъше мокротьно или сухо 189а  

МОКРЪ (7), u(gro/j (133аб, 136а, 148а, 179аб, 
182б) 
естеств. Влажен, физическо свойство: 
въздухъ мокръ и теплъ 179а 
 мокротьнъ,  влъгъкъ 
Супр. Изб1073г. ЙоЕШ Догм 

МОЛИТВА (4), eu)xh¿ (333б), proseuxh¿ (337а), 
e)¿nteucij (296а)  
култ.-рит. Молитва*: егда приз¥васте м, азъ же 
не призьрю къ молитвý вашеи ни послушаю 5а; 
молитву приносити, proseuxh£n prosa¿gein 

337а] I, V приводити; молитв¥ творити, e)nteuceij 
poiei¤sqai 296а] II, IV молитвв© 
велика молитва, mega¿lh eu)xh¿ 333б ‘велик 
оброк’ 
*Духовен акт на общуване на човека с Бога, изразяващ се 

във възнасяне ума и сърцето към Всевишния и 

съпровождан от благоговейни думи и съответни действия. 

Беседа, разговор на човека с Бога. 

 мольба, мол¬ни¬ 
Често 

Срв. еyхи в Супр; просьба в СЯС; Естир5:7-8 по ръкопис от 

XIVв. (Срезн.), прошени¬ в Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр 

Изб1073г. Сб1076г. ПандАнтXIв.  

МОЛИТВЬНЪ (1), para¿klhtoj (70б] III 
милостивенъ) 
тринит. Молитвен – определение на Св. Дух: 
млѓтвьнъ якоже всýхъ молени пр·¬мля 70б 
Супр Евх Ном Изб1073г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

ПатСинXIв. 

Срв. параклитъ в Зогр Мар Ас Ном Остр УстКрм ЙоСхол; 
увýтьникъ в Йо14:16 Сав; призъватель и пиз¥ватель в Бес; 

утýшитель в Изб1073г. ЕфрКрм ПрезвКозма  

МОЛИТИ (4), de¿omai (297а)  
1. общоупотр. дукс чрьноризьць ... веля ми и 
моля преложити учительская съказани 3б, срв. 
11б1 

2. култ.-рит. Моля, отправям молитва към Бога 
(вж. молитва): молит· бѓа за мя грýшьника 11б 
 просити, молитв© приносити, молитв¥ творити 
Често 

Срв. молитвовати в Супр, молитв© дýяти, мольб© творити в 

Супр, мольб© дýяти в Служ Супр Рил; мольб© приносити в 

Супр  

МОЛЬБА (4), de¿hsij (94б), e)¿nteucij (242а), 
eu)xh¿ (283б]III молитва);  (277а)  
Вж. молитва: просфура бо с речеть елиньськ¥ 
приносъ хлýбу крьстознаменану, иже мольбами 
чистителя и приходъмь стѓго дyха осѓвщяеть с 
277а 
Догм 

МОЛЕНИЕ (1), para¿klhsij (70б) 
Вж. молитва: мол¬ни прити 70б  
Догм 

МОЩИ (4), lei¿yana (291аbis, 294а, б)  
агиол. Нетленни останки на Божии светии, 
почитани като светини*: § мученичьск¥ихъ 
мощии муру добровоньну изити 294б 
*Догматическо основание почитанието към мощите на 

светиите намира в библейското учение за съучастието на 

тялото като храм на Св. Дух в безсмъртието заедно с 
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душата. То се базира основно на чудесата, извършвани при 

посредството на мощите. 

Ас Остр Супр Ен Охр Слепч Шиш Изб1073г. ПатСинXIв. 

ЕфрКрм 

Срв. останьци в Син Супр остатъци в Супр  

МОЩЬ (10), to£ e))fikto¿n (16а] III, V сила, 111б] 
III сила), du¿namij (50б] III сила, V сила, мощь); 
i)))sxu¿j (78а, 96б, 116б] III сила), to£ dunato¿n 
(174б);  (88аб, 89а] III мощь и сила) 
1. общоупотр. Възможност, способност: 
видяще бѓа противу мощи своеи 111б 
2. теол. Всемогъщество, свойство на Божията 
природа да извърши всичко, което е угодно на 
Божията благост и воля. В това понятие 
следователно се влага нравствен, а не физически 
смисъл: всю тварь мощью своею съдрьжить бѓъ 88б 
 сила 
Евх Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ЗлатострXIIв.  

МРЬТВОСТЬ (1), ne¿krwsij (221б) 
антроп. Смъртност, свойство на одушевените 
твари, респ. на грехопадналия човек, който 
загубва благодатното си безсмъртие и попада 
под властта на смъртта: wблъкъша ся въ 
мрьтвость 221б 
 съмрьтьство, тьля, тьлýни¬ 
 бесъмрьти¬, бестьлýни¬, нетьлýни¬ бестьля, 
нетьля 
Евх Супр Ап Мин1097г. ГрНазXIв. Догм 

Срв. умрьщвени¬ в Догм 

МРЬЦАНИЕ (1), e)¿kleiyij (146а] III 
поомрачени¬) 
естеств. Затъмнение: ~ луньное 146а 
 

Срв. помрькновени¬ в ХронЙоМал; помрачени¬ (Срезн)  

МРЬЧЕНИЕ (1), e)¿kleiyij (145б] II омрачени¬, 
III потемнени¬) 
Вж. мрьцани¬ 
Супр 

МУРО (2), mu¿ron (294бbis) 
култ.-рит. Миро*: § мученичьск¥ихъ мощии 
муру добровоньну изити 294б 
*Вещество, което се употребява в Църквата при 

тайнството миропомазване. Първоначално мирото се 

приготвяло само от чисто растително масло. Впоследствие 

започнали да прибавят към него различни ароматни 

вещества. 

Зогр Мар Ас Сав Остр Евх Супр ГрНазXIв. Кирил 

ЙерусXIIв. 

Срв. масть в Супр Евх Мин1097г. ЕфрКрм; хризма в Зогр 

Мар Син Супр; помазани¬ в ЕфрКрм  

МЪНОГОБОЖЬНЪ (1), polu/qeoj 45а I много 
безбожная, V многобожия  
Политеистичен: мъногобожьная прýльсть  
Догм  

МЪНОГОИМЕНЬНЪ (1) polu/shmon 99а I,II, IV, 
V, мъногомýньно  
гнос. Многозначен: вýчьное им мъногоименьно 
есть  

МЪНОГОСИЛЬНЪ (1), a)peirodu¿namoj (48а] II, 
VIII многа силна) 
теол. Всемогъщ, свойство на Божията воля и на 
всички нейни проявления 
 вьсемощьнъ, вьсемог¥ 
Супр  

Срв. безмýрьносильнъ и бесчисльносильнъ в Догм 

МЪНОЖЬСТВО (5), plhqusmo¿j (60а] rel. 
м©жьство); plh¤qoj (75б, 116а) 
1. общоупотр. Голям брой: об¥чьно же ¬сть и 
евреискуму гласу нѓбо мъножьствомъ нбѓса 
нарицти 127а, plhquntikw¤j  
2. онт. Множественост, свойство на 
сътворената природа, изразяващо се в нейната 
числова (количествена) измеримост и 
обусловено от пространствено-времевата й 
ограниченост и партикулативност. В 
творението съществува неизброимо множество 
от качествено различни форми на материята с 
различни свойства. Освен във външен 
количествен смисъл множествеността се 
възприема и във вътрешен – като сложно 
единство от много елементи: сам¥ в себе три 
упостаси гѓлемъ, да не множьство и народьство бѓъ 
въведемъ 75б, срв. още 60а 
 ¬диньство 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Клоц Супр Ап Парим ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. 

Срв. мъножьстви¬ в Син (СС) 

МЫ (180), h(mei¤j (passim) 
В средновековната мирогледна система 
личностната аз – рефлексия се измества от ние 
/м¥/-рефлексия. Този тип рефлексия разкрива 
конкретно-историческата, действената основа 
на човешкото самосъзнание. “Ние” се изявява 
като интуитивно начало на човешката природа 
изобщо, като нещо, което принадлежи на 
човечеството в неговата съвкупност и с това 
утвърждава своята идентичност. Това е 
гледната точка на човека не в неговата 
индивидуалност, а в родовата му същност. 
Сътвореният “аз” придобива смисъл и стойност 
единствено в множествеността от себеподобни 
– “ние”. Това не е психологически-
индивидуалистично, а онтологично и 
метафизично понятие. Абсолютният “Аз” 
принадлежи единствено на Божеството като 
трансцендентален Субект. “Ние”-рефлексията 
на човешкото тварно самосъзнание корелира с 
този трансцендентален Субект ту като с “Ти”, 
когато се обръща към Него директно като 
личност към личност (в молитвата, например), 
ту като с “Той”, когато Го възприема като обект 



53 

 

на своето ограничено богопознание. 
Първолично-множествената ние-рефлексия 
предполага отделянето на човечеството като 
цяло от обективния свят, осъзнаването на 
мястото му в света, идентифицирането на 
останалото творение като наше “не-ние”. Това е 
религиозната същност на човешкото “ние”, 
възприемащо се като стояща над “себе-то” 
природна даденост, изживяващо личното си 
самочувствие като усещане за родова 
принадлежност, разтварящо отделния индивид 
като акциденция в единствено реалното битие 
на всечовешкото естество, абстрахирайки се от 
случайната събитийност на индивидуалното 
съществувание. Такъв е смисълът на 
изгубването на собственото “аз” в 
средновековното мировъззрение. Тук не става 
дума за обезличаване на индивида, а за 
въздигането му на по-високо родово равнище. 
Видът се явява носител и средище на човешката 
същност на индивида. Най-пълното и свободно 
изявяване във всеки човек като действащ субект 
на неговото човешко “аз” става възможно в 
съгласие с вложения от Твореца в естеството му 
вътрешен закон и смисъл, извън които “аз-ът” 
губи своята целесъобразност.  

МЫСЛИВЪ (4), logiko¿j (77а] III м¥сльнъ, V 
словесьнъ, 230б] III м¥сльнъ, 260б] III разумьнъ 
см¥сльнъ); logikw¤¿j (231а)  
Комуто е свойствена мисловна дейност, мислещ 
– диференциален признак на духовните същини:  
а) антроп.: дѓша м¥слива же и разумьна 77а  
 м¥сльнъ;  словесьнъ, словьнъ 
 безм¥сльнъ, бесловесьнъ 
б) христол. Противно на монофизитското 
лъжеучение, което признавало до съединението 
им в личността на Иисус Христос две природи, 
а след съединението една природа, съставна от 
отделни техни елементи (в смисъл на сложно 
съчетание на непълната божествена природа с 
непълното човешко естество), светата Христова 
църква изповядва, че Иисус Христос има две 
природи – божествена и човешка, които са 
цялостни, пълни, с всички принадлежащи им 
свойства. Човешката природа в Христа с 
присъщите й воля и енергия в съединение с 
божествената се е запазила в своята 
самобитност. Христос е човек с с цялостна 
човешка и божествена природи, т.е. Богочовек. 
Човешката природа в нейната цялост чрез 
съединението си с Божеството в лицето на 
Иисуса Христа се приобщава към божествените 
свойства и се обогатява чрез тях, сиреч бива 
обожествена – човешка плът с божествен дух и 
разум:, члѓкъ же м¥сливъ с¥ и самовластьнъ б¥въ 
власть при своимь изволениемь присно единовати 
къ бѓу 260б, срв. 230б 
 

МЫСЛЬ (21), boulh¿ (97а, 203б, 279а), 
bou/lhsij (95а, 205аbis), lo¿goj (142б, 183б] III, 
V слово – в III маргинална бележка м¥сль; 
184аbis] V слово), e)¿nnoia (95б, 104б, 169а, 268а), 
logismo¿j (207а, 249а, б, 290б), dia¿noia (185б); 
no/hma (95а); e)pi¿noia (80а)  
Мислене, способност за мислене 
Мисъл, мислене – един от атрибутите на 
личните същества: а) теол. Божията мисъл се 
осъществява в сътворението, което е 
обективиране на Божествените идеи. Ако 
човешкото мислене е отражение на 
действителността, то Божията мисъл е неин 
първообраз. Ако човешкото мислене е 
разкриване на закономерностите в света, то 
Божията мисъл е влагането им в мирозданието. 
Божията мисъл се изявява посредством Логоса, 
второто Лице на Пресв. Троица. По неин образ 
човешкото мислене се реализира в словото. 
Мисълта на Бога е всеобхватна и премъдра, 
което се свързва с Неговото всезнание и 
премъдрост, докато мисълта на човека е 
ограничена и изкривена вследствие на 
грехопадението: непреложьное м¥сли его (бѓа, ск. Т. 
И.) пром¥слъ ¬сть м¥сль бѓжия 205а;  
б) антроп.: а послушьливая и препирающи с 
слову рекъше м¥сли раздýляють ся въ желание и 
гнýвъ 184а 
 надъ словесьмь и надъ м¥слью 268а u(pe\r 

lo/gon kai\ e¬nnoian  
 размишление, разсъждение: уст¥ и гѓланиемь 
явлються срѓдчьн¥ м¥сл· 95а 
 пом¥слъ, пом¥шлени¬, разумъ, разумýни¬  
Зогр Мар Ас Остр Син Киев Евх Клоц Супр Рил Ап Парим 

Ном ГрНазXIв Златостр ПандАнтXIв. ПрезвКозма Догм 

МЫСЛЬНЪ (9), logiko¿j (passim) 
Комуто е присъщо мисленето, отнасящ се до 
мисленето:  
1. ангел.: есть убо (анъгелъ, ск. Т. И.) естьство 
м¥сльно 105б  
2. антроп.: къжьдо бо ею животъ есть м¥сльнъ 77а;  
 субст. n sg м¥сльно¬, logiko¿n 
Съзнание: раздýляють же ся сил¥ дшѓьн¥я въ 
м¥сльно и безм¥сльно 183а, срв. Bužаnčić 8 и сл. 
 м¥сливъ; = духовьнъ, словесьнъ, словьнъ 
 безм¥сльнъ, бесловесьнъ 
Евх Служ Изб1073г. ПандАнтXIв. Мин1097г. ГрНазXIв. 

Догм 

МЫТИЕ (1) lou=tron 

мист.  порожению 269а III омовение к©пýль – 
банята на новораждането, св. тайнство 
кръщение. 
= измъвени¬ 
Срв. омъвени¬ ГрНазXIв., ом¥вани¬  Сб1076г., ум¥вани¬  
/Срезн/; изм¥вени¬ Догм  

МЬЗДА (1)  
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есх. Въздаяние: добрите ще пребъдват в 
състояние, съответно на степента на тяхното 
добротворство през земния живот, а злите – в 
друго състояние, което отговаря на лошите им 
дела. Идеята за въздаянието е съставна част на 
вярата в личното безсмъртие, защото 
задгробният живот на човека като духовно-
нравствено същество е продължение в 
съответни форми на земния и отплата за делата 
му. В задгробния живот не само се увековечава 
човешкото съществуване, а и се възстановява 
потъпканата правда през земния и се постига 
неосъществената в този свят хармония между 
добродетелност и щастие. Концептът за 
задгробното въздаяние притежава висша 
нравствена ценност, защото само чрез 
въздаяние е постижимо висшето благо и само 
чрез него нравствеността се осъществява в 
своята пълнота: свýтъ притъ дýлъ своихъ 
мьзду 2а 
 отъдани¬ 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Ап Парим Ном 

Остр ГрНазXIв. ПрезвКозма 

Срв. въздани¬ в Евх Син ГрНазXIв. Изб1073г. Сб1076г. 

ПандАнтXIв. ЕфрКрм.; въздаяни¬ в Зогр Мар Син Супр 

Изб1073г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв.; възмьзди¬ в Ен Супр 

Ап ПандАнтXIв.; възмьздьстви¬ в Христ; мьздовъздани¬ в 

СЯС; въсплащени¬ в Евх; отъплащени¬ в Бес; ГрДвоеслов; 

м¥то в Син, плата в ПрезвКозма  

МЬЗДОДАТЬЦЬ (1), misqapodo¿thj (345б] III 
мздовоздатель, II, IV мз(д)оотдавець, V 
мьз(д)амъ о(т)давець) 
есх. Мъздовъздател, наименование на Бога като 
изпълнител на Своите определения за света и 
човека: правьдивъ бо бѓъ и тръпящиимъ его 
мьздодатьць будеть 345б 
Срв. мьздамъ въздатель в Супр; мьздовъздатель във Догм; 
мьздодавьць в Супр Рил; мьздоотъдавьць в Супр, 
мьздоподатель в ПандАнтXIв.; въздатель в Супр Слепч; 
възмьздитель в Христ  

МЬСТЬ (1), a)mu¿nh (97б] III отъмьщени¬)  
етич. Отмъщение, отвръщане за зло със зло. Бог 
забранява личното отмъщение (Лев.19:18). 
Въздаянието като проява на справедливостта се 
предоставя на Бога, Който единствено може да 
прецени размера на вината и да определи 
съответстващо на нея наказание: отъложени¬ 
мьсти вражьск¥я 97б 
 отъмьщени¬ 
Зогр Мар Ас Сав Син Супр Ап Парим Ном Наум 

ПандАнтXIв. ЗлатострXIIв. 

Срв. мьщени¬ в Зогр Мар Супр Парим  

МЭРА (2), me¿tron (48б, 262а)  
онт. Мяра*: сила, никоеюже мýрою знаема 48б; 
постигнути мýру съврьшения 262а 
* В античното пластическо мислене мярата се възприема 

като принцип на подредения и устроен свят (ko¿smojŸв 

противовес на лишения от нея хаос (xao¿j). Мяра за 

древния – това е равновесието между излишъка и 

недостига, мислено както като обективна даденост в 

заобикалящата човека среда, така и като субективен 

коректив на цялостната съзнателна дейност на личността – 

умствена и психическа. В християнската теология няма 

противопоставяне на античното мислене, а доразвиване на 

идеите му. Тук под мяра и измерение се разбира съществен 

диференциален признак на партикулативното материално 

битие, тясно свързан с неговата пространствено-времева 

реализация. Ако мярата в античното пластическо мислене 

е преди всичко естетическа и етическа категория, то в 

християнската теология тя е преди всичко онтологичен 

принцип. В обективно-идеалистичен план мярата в 

творението, независимо от това дали става дума за отделен 

тварен индивид или за цял клас същини – това е 

потенциално достижимата за класа (респ. индивида) 

степен на относително съвършенство и пълнота на битието 

в различните му аспекти. 

Зогр Мар Ас Сав Охр Евх Клоц Супр Рил Парим Ном 

Изб1073г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

МЭСТО (27), xwri¿on (164б), xw¿ra (122а), 
to¿poj (rel.)  
1. общоупотр. въ едино мýсто събьрати ся 150а 
(срв. още 153б, 254а);  
2. онт. Пространство, заедно с времето една от 
основните форми на съществувание на 
материята*: Мýсто бо есть комужьдо тýлеси того 
wбть¬, 146с17; и мýстомь разно суть и лýтъмь 
различьни суть 100а (за тварните ипостаси, бел. 
Т. И.) 
*Пространството изразява реда, в който са разположени 

едновременно съвместно съществуващите обекти. То се 

отъждествява с пустотата и се възприема като празно 

вместилище на телата. Тясно свързано с движението като 

начин на съществуване на сътворената природа. 

честo 

МЭСТЬНЪ (2), topiko¿j (27а, 80б)  
онт. Отнасящ се до пространството: мýстьно 
шьстви¬ (27а); мýстьная разностояния (80б) 
Парим ЕфрКрм 

МКЪКЪ, (2) malako/j  естеств. Мек, 
физическо свойство: подълежимо же есть 
посзанию тепло и студено, мкъко и жестоко, 
плазиво и остро, тжько же и льгъко 191б 
Догм  

М©ДРОСТЬ (3), sofi¿a (53а] III прем©дрость), 
fro¿nhsij (201б)  
Мъдрост а) теол. Свойство на Божия ум. Ако 
теоретическата страна на Божествения разум е 
всезнанието, то практическата страна е 
премъдростта; тя се проявява в съвършеното 
осъществяване идеите на Божествения разум. 
Висше проявление на Божията мъдрост е 
творението на света: жива мyдрость (53а) /за 
Второто Лице на Св. Троица)  
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 прýм©дрость 
б) антроп. Свойство на човешкия ум, сътворен 
по Божий образ и подобие. Мъдростта е една от 
четирите кардинални добродетели (мъдрост, 
мъжество, умереност и справедливост), които са 
основни принципи на нравственото поведение 
на човека и естествена основа за зараждане и 
развиване на другите добродетели*. Като 
истинско знание за доброто, мъдростта е 
живецът на всички добродетели: и зовуть 
видовьнааго умъ, а дýиствьнааго слово, и 
видовьнааго премудрость, а дýиствьнаго 
мудрость 201б, вж. още прýм©дрость 
*Концепцията за четирите кардинални добродетели е 

наследена от античната психология (V-IV в. пр. Хр.). 

Заражда се в нравствената философия на Сократ. Първите 

философски текстове, които формулират това учение, се 

срещат у Платон (Федон). Платоновата аретология е 

възприета и у Аристотел, а по-късно и в стоическата 

морална философия (IIIв. пр. Хр.). 

Терминът sofi¿a у Платон означава не просто мъдрост, а 

подредена хармония. Свързва се с морала и идеята за 

самодостатъчност на едно същество. Истинската мъдрост 

се противопоставя на привидната мъдрост. В античността 

практическата мъдрост е умение да се прави добре каквото 

и да е. В такъв смисъл Атина е богиня на занаятите и 

мъдростта. Мъдростта се разбира като житейски принцип 

– отношение към материалната действителност и едва 

после към вътрешния живот и душевност. Най-висшата 

точка на тази практическо-техническа дейност е видимият 

осезаем космос. Това понятие не се различава от понятия 

като геометрия, аритметика, астрономия. Ако у Платон в 

термина мъдрост не се влага никакъв духовен и нравствен 

смисъл, в християнската етика мъдростта е добродетел в 

морален смисъл. Истински мъдър е Бог, човешката 

мъдрост сама по себе си не струва нищо. 

 прýм©дрость 
Зогр Мар Ас Сав Евх Супр Рил Клоц Ап Парим Служ Догм 

М©ЖЬСТВО1 (1), a)ndrei¿a (304а) 
етич. Мъжество, една от четирите кардинални 
добродетели (мъдрост, мъжество, умереност и 
справедливост), които са основни принципи на 
нравственото поведение на човека и естествена 
основа за зараждане и развиване на другите 
добродетели*: подвизающа насъ на моyжьства 
304а 
*Ако в античността под понятието мъжество се е 

разбирала изключително проява на мъжки войнски 

качества, то в християнската епоха значението на думата 

придобива предимно морален аспект в смисъл на 

‘нравствена смелост’. Мъжеството е знание за 

действителните и за привидно страшните сили и явления, 

за истинските и мнимите злини. 

Евх СинСупр Парим Мин1096г. ПандАнтXIв. ЕфрКрм 

М©ЖЬСТВО2
 
(3), to£ a)¿rren (60а, 332а, 332с2)  

антроп. Мъжки пол: чѓлкъ м©жьство и женьство 
¬стьствý им¥ 60а;  

Кирил Йерус. Огл. Козма Инд. 

М©ЧЕНИКЪ (4), ma¿rtur (passim)  
агиол. Мъченик, свидетел за Христа, 
християнин, който е положил живота си за 
своята вяра в Единия истинен Бог: апѓол¥ 
прѓрк¥, третие¬ пастух¥ и учители и гѓня же 
мчѓнк¥ 298а; прьв¥и мчѓнкъ стефанъ 298б 
 послухъ, съвýдýтель 
Ас Сав Унд Ен Киев Служ Евх Клоц Супр Охр Слепч Шиш 

Ном Остр ГрНазXIв. ЕфрКрм. ЗлатострXIIв. Догм 

Срв. страстоносьць в Супр, страстотрьпьць в Супр 
ПандАнтXIв. НиконПанд.; страстьникъ в Супр ПовВрЛ 

МинЧетФевр 

М©ЧЕНИЧЬСКЪ, (1) marturiko/j  агиол. Който 
се отнася до мъченик: отъ м©ченичьск¥ихъ 
мощии муру добровоньну изити 294б  
Догм 

 

Н 
 

НАДЕЖДА , e)lpi¿j (passim)  
Надежда – 
1. общоупотр. Очакване: бѓжьства надеждею 
врагъ прýльсти члѓка 224а 
2. етич. Една от главните християнски 
добродетели е успокоението на сърцето в Бога с 
увереността, че Той непрекъснато се грижи за 
човешкото спасение и ще ни дарува обещаното 
блаженство: вýра, любъвь, надежда 299а. 
 упъвани¬ 
Евх Супр Ап Служ Ном Изб1073г. ПандАнтXIв. Догм 

Срв. надýяни¬ и начаяние в СЗ (ХIѴв.) 

НАРЕЧЕНИЕ 1, e)pi/klhsij  
мист. Епиклеза – специална молитвена 
формула, с която се призовава снизхождането 
на Св. Дух: мольбою и наречениемь къ водý 
пришьдъшю стЃму дЃху 242а 
Срв. нарицани¬ в Догм 

НАРОДОСЪТВОРЬЦЬ 1, dhmiourgo¿j  
Вж. творьць: покланни¬ народосътворьцю 256б. 
Срв. и вýкъ.  
Гръцкият термин dhmiourgo¿j първоначално се 

употребявал за означаване на майстор-занаятчия, който се 

занимава с общественополезен труд, с практическа 

дейност’ в противовес на i)diw¿thj и a)sxolou¿menoj ‘който се 

занимава с наука (теоретично знание)’. У Ксенофан думата 

придобива терминологичното значение ‘създател на света’ 

(Cenof. )Apomn. 149; Plat. Tim. 40С; Plat. Pol. 530А), 

откъдето е заето у неоплатониците като наименование на 

Бога. Филон разграничава dhmiourgo¿j, лат. fabricator 

‘който твори e)c o)¿ntwn’ от kti/sthj, лат. creator ‘който 

твори e)c ou)k o)¿ntwn’ (Philo 1 632 57aff). В посланието на 

ап. Павел до Евр11:10 тази дума се използва досежно 

творческата деятелност на Бога. По-късно терминът бил 

възприет от църковните писатели и гностиците. В 
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гностическите системи демиургът е същество, посредник 

между Бога и света, участващо в творението. Той е еон – 

еманация (изтечение) от пълнотата на Божествения разум, 

който твори света, внасяйки порядък в хаотичното царство 

на материята. Демиургът е орган, инструмент на 

Божествения промисъл. 
 
Лескин 57 и сл. 

НАРОДОТВОРИТЕЛЬ 1, dhmiourgo¿j   
Вж. творьць: всýмъ народотворитель 170а 
 
Срв. съдýтель в Догм 

НАРОДОТВОРЬНЪ 1, dhmiourgiko¿j  
Притежаващ признака творческост, 
определение на Бога: бжѓьство  есть  
народотворьно 87а 
  

Срв. съдýтельнъ в Догм 

НАРОДОТВОРЬЦЬ 2, dhmiourgo¿j (261а] III 
творьць; 317б)  
Вж. народосътворьць: народотворьць рода нашего 
261а  
 

Срв. съдýтель в Догм 

НАРОДОТВОРЬЧЬНЪ 1, PtcАorАct от глагола 
dhmiourge¿w dhmiourgh¿saj (92а] II, IV 
народотворитьнъ,V народотворьнъ, III 
народотворенъ) 
косм. Притежаващ признака творческост, 
определение на Бога в отношението към 
тварите: народотворьчьнъ бѓъ 92а] II, IV 
народотворитьнъ,V народотворьнъ, III 
народотворенъ 
 

НАРОЧИТЪ 3, в израза нарочит¥ª кънигű, 
e)ndia/qetoj 
библ. Канонични книги: якоже б¥ти нарочит¥имъ 
кънигамъ сице ЙоЕБ311а 

= уставьнűª кънигű 
Срв. вънарочитűª кънигű и рочьнűª кънигű в Изб1073г., 

челесьн¥ª кънигű в ПандАнтХIв. 

НАЧЛО 23, a)parxh¿ (234б, 262б), a)rxh¿ 
(rel.)  
онт. 1. Начало, започване на протичането на 
обективното време, пръв момент в 
последователността на съществуването на 
сменящите се едни други явления в 
мирозданието: въ начало убо сътвори бѓъ свýтъ 
131а; рече въ начало “да изведеть земля траву 
сýнy. Срв. още 148б, 154б, 155б. 
2. Причина, вина: сь есть всему добру начало и 
вина 214б (срв. още 196а, 197а) 
3. тринит. В тринитарното богословие 
терминът начло означава отношението на 
Първото Лице на Пресв. Троица спрямо другите 

две не в смисъл, че То Ги предхожда във 
времето, а защото се явява Тяхна първопричина: 
аще ли гѓлемъ оѓца начало суща сѓну и вящьша, то 
не вляемъ его суща преже сѓна лýтъмь ... ни инýмь 
ничимьже, нъ тъчью виною 66а 
 без начла, a)¿narxoj (48а] III, V безначальнъ, 
83бbis] III безначальнъ, 84а]III безначальнъ)  
Безначален – 
а) теол. Свойство на Божествената природа. 
Бог съществува вън от границите на времето. 
Той е вечен, т.е. няма нито начало, нито край: 
вýруемъ убо въ ¬динъ бѓъ, въ единъ начатъкъ, без 
начала 48а;  
б) тринит. Ипостасно свойство на Бога Отца по 
отношение към Сина и Св. Дух: ¬динъ оць оць 
без начала, се же ¬сть безвиньнъ не бо и wтъ когоже 
83б1  
= безвиньнъ, a)nai¿tioj 
 виновьнъ, ai)tiato¿j 
4. култ.-рит. Първият плод от всяка 
придобивка, която според Мойсеевия закон се 
принася в благодарствена жертва на Бога, = 
a)parxh¿: начало б¥въ нашего въскрýшения 234б  
 начтъкъ 
Зогр Мар Ас Сав Боян ЗогрПал Син Евх Супр Парим Служ 

Срв. начльство и начльникъ в Догм 

НАЧТЪКЪ 39, a)rxh¿ (48а] III начало, 50б] III 
начало, 58б] III начало, 67а, 113б, 132а, 157а, 
195а, 197а, 200а, 203б, 244а), a)parxh¿ (229б, 
244а, 262а, 276а] I начати¬, 351б, 352б) 
онт. Вж. начло /1./: иже (сѓнъ, ск. Т. И.) 
единосущьнъ оѓцю и стѓому¹му дѓху 
прежевýчьн¥и, безначальнъ, иже въ начатъкъ 
бýаше и § бѓа и оѓца с¥и 225б;  
 без начтъка, a)¿narxoj (18б] III безначаленъ, 
37б] III без начала, 52б] III безначальнъ, 56б] III 
безначальнъ, 57а, 58а] III, V безначаленъ, 59а III 
без начала, 59бbis, 84а III безначаленъ, 101б, 128а, 
225б); a)na¿rxwj (53а] III безначально, 58б, 59б] 
III без начала, V безначально, 65а] III, безначально)  
а) теол. Безначален – свойство на Божествената 
природа. Бог съществува вън от границите на 
времето. Той е вечен, т.е. няма нито начало, 
нито край: бѓъ без начтъка 58а;  
б) тринит. С този термин се означава 
непостижимият за човешкия разум начин, по 
който се извършва раждането на Словото от 
Отца – извечно, безотносително към времето*: 
без начтъка ему рожьство 52б, вж. още 53а, 56б, 
58б, 59б, 65а 
*Според църковното учение ако Бог е Отец, то Той е Отец 

винаги. Никога не е започвал и никога няма да престане да 

бъде. Но щом има вечен Отец, по необходимост следва да 

има и вечен Син, понеже докато няма Син, Отец не е Отец. 

Неизменността на Божеството изисква тъждество на 

Неговия вътрешен живот, сиреч вечни отчество и 

синовство, както и вечно раждане и изхождане. 
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2. прен. Причина, вина: творщааго члѓка 
начатъку б¥ти своихъ дýлъ 197а 
3. култ.-рит. Първият плод от всяка 
придобивка, която според Мойсеевия закон се 
принася в благодарствена жертва на Бога, = 
a)parxh¿: сь хлýбъ ¬сть начатъкъ придущяго 
хлýба, иже ¬сть присносущьн¥и 276а 
4. ангел. Един от ангелските чинове: начатъци 
арханѓгли и анѓгли 113б; а яже не суть въ насъ, то 
wва отъ насъ имуть начатък¥, рекъше вин¥ 203б, 
вж. 48а бел. 3 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Ап Парим Служ 

Догм 

НЕБЕСЬНЪ 13, ou)ra¿nioj (28б, 175а, 259б, 
300б, 329б); tou¤ ou)ranou¤ (120а, 126а, 127а, бbis, 
132с19), tw¤n ou)ranw¤n (120а) 
косм. Отнасящ се до небе, вж. небо:  
1. Отнасящ се до небе /1./: вся пътицý нбѓсн¥я, 
въздушьн¥я гѓля 127а 
= въздушьнъ 
2. Отнасящ се до небе /2/: б¥ти же на всýх 
посýх нбѓсн¥хъ единъ § седми планитъ 
132с19 
= твьрьдьнъ, вж. 127б 
3. Отнасящ се до небе /3./: сего ради створи 
разумьн¥ и небѓсн¥ его сил¥ 259б  
 небесьная (sc. сущьства): икона и wбразъ 
нбѓсн¥ихъ 300б 
 анъгели 
 небо небесьно¬ 127бbis, ou)rano£j ou)ranou¤ 
superl, вж. небо /3./ 
често 

НЕБЕСЬСКЪ 5, ou)ranou¤ (100а] rel. небесьн¥и, 
127б] rel. небесьн¥и), e)n ou)ran%¤ (129а] I-V 
небесьн¥и) ou)ra¿nioj (112б, 113б] rel. небесьн¥и)  
косм. Отнасящ се до небе, вж. небо: небесьско¬ и 
земьно¬ сътворени¬ 100а 
нѓбса нѓбсьская 127б 
 небесьнъ 
Често  
Горски-Невоструев 299 

НЕБО 82, ou)rano¿j (passim)  
косм. 1. Атмосфера, въздух: об¥чьно же 
бЃжьствному писанью и въздуха нбо нарековати, 
имьже зьримъ горý 126б 
2. Небесна твърд, небесен свод, по който 
извършват своето движение слънцето, луната, 
звездите и останалите небесни тела: словесемь 
гнѓьмь нбѓса утвьрьдиша ся 47а;  
3. Невидимият, нематериален свят. Това 
недостъпно за нашите очи небе на небесата нѓбо 
нѓбесьно¬ (120б) е особеното място на Божието 
всеприсъствие; тук е Божият престол, 
местопребиваването на ангелите и на душите на 
починалите праведници, тук се възнася на 
четиридесетия ден след възкресението Си 
Господ Иисус Христос: на нѓбо възиде 21а 

Често 

НЕБЫВАªИ 1, a)ge¿nnhtoj* (48а)  
теол. Който не подлежи на възникване – 
диференциален признак на несътворената 
природа (вж. б¥ти¬): вýруемъ убо въ ¬динъ бѓъ, 
въ единъ начатъкъ, без начала, нездана, не 
б¥вающа 48а 
* Думата a)ge¿nnhtoj ‘нероден’ е объркана с 

a)ge¿nhtoj ‘несъздаден, нестанал’. Л. Садник 

предполага, че първоначално в текста е стояло не б¥въша. 
Вж. бел към пасажа. 

Срв. неб¥вьшь  в Догм 

НЕБЫТИЕ 14, to£ mh£ ei)¤nai (53б); to£ mh o)¿n 
(55а, 57а, 58а, 103б, 104а, 119а, 155б, 249б, 250б, 
260а, 319а); ta£ mh£ o)¿nta (200б); a)nu¿parkton 
(45а)  
онт. Небитие, състоянието преди акта на 
сътворението, когато не е съществувало нищо 
извън и независимо от Бога. Християнското 
понятие за неб¥ти¬ се отличава коренно от 
античното, според което неб¥ти¬ се 
отъждествява с неживата материя. Това понятие 
изключва предположението, че материята в 
първичен и неустроен вид е съсъществувала 
извечно независимо от Бога и Той само като 
художник й е придал форма (дуалистичен 
възглед), вж. 45а; § неб¥тья въ б¥ть¬ прýвести 
– актуализация, творчески акт на Бога, при 
който всичко съществуващо е създадено от 
нищо, възникване, привеждане от небитие в 
битие, обективиране на извечно 
съществуващите в Божието съзнание идеи. В 
този терминологичен израз е разкрита една от 
страните на изменението на тварното битие – 
преминаването му от състояние на възможност 
в състояние на действителност под 
въздейсвието на активния Субект. Постоянният 
преход от небитие в битие и пак в небитие се 
явява всеобщ принцип на сътворената природа: 
бѓъ § неб¥тья въ б¥ть¬ все преведе 58а 
 нес©щьство, не с©щая 
 б¥ти¬, с©щьство 
Евх Клоц Супр Киев Служ ЕфрКрм Догм 

НЕВИДИМЪ 19, a)o¿ratoj (passim) 
гнос. Невидим –  
а) теол. Определение на Бога като абсолютен 
Дух, напълно лишен от всякаква вещественост и 
сетивно възприемаема форма. Вж. 19а, 31а, 
48а,53а, 89а и др.  
б) косм. Определение на света на безплътните 
духове: сътвори все видимо и невидимо и еже отъ 
видимаго и § невидимаго съложена члѓка 103б; 
невидимая тварь 252б; ýдь невидима жизньна, h( 
brw¤sij o( a)¿rtoj* th¤j zwh¤j 264а. 
*Л. Садник предполага, че вм. o( a)¿rtoj в подложката е 

стояло прилагателното a)o¿ratoj Евх Клоц Супр Ап 
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Парим Служ Изб1073г. ГрНазXIв. ПрезвКозма СЗ (ХIѴв.) 

Догм 

Срв. невидомъ в Супр Изб1073 г.; невидьнъ в Бес (СЯС); 

невиствьнъ в Бес (СЯС) 

НЕВИНЬНЪ 1, a)nai¿tioj (90б)  
тринит. Безусловно съществуващ – 
определение на Бога Отца, Който има 
достатъчно условие и причина за Своето 
съществувание в Самия Себе Си и не зависи от 
нищо външно, но има непроизводно, ще рече 
саможизнено битие: невиньно¬ и виньно¬ 90б 
 безвиньнъ /1/, без вин¥ /1/;  
= безначльнъ, без начла 
 виньнъ /1/, виновьнъ /1/ 
Супр  

Срв. невиновьнъ и неповиньнъ в Догм 

НЕВЪХОДЬНЪ, НЕВЪХОДЬНОЕ МЭСТО aÃduta  
св.ист. Светая светих на еврейския храм, където 
е могъл да влиза само първосвещеникът: не 
чистителе ли сама ся очищающе, тако въ 
невъходьное мýсто вънидяху и требű 
привождяху 333а 
Срв. неходьнъ в Догм  

НЕВЭДОМЪ 7, a)kata¿lhptoj (14б] rel. 
недовýдомъ, 36а] I недовýдомъ), a)¿gnwstoj (17б] 
I невидимъ 18а, 128б, 207а) гнос. Непознаваем, 
определение на Бога като Същество, 
непостижимо за ограничения човешки разум. 
Според църковното учение Бог не е абсолютно, 
а само относително непознаваем (противно на 
крайните становища на гностици и скептици). 
Богопознанието е възможно дотолкова, 
доколкото Бог се самоизявява чрез 
откровенията Си в света и на човека: ни есть все 
невýдомо ни все вýдомо 18а 
 недовýдомъ, недопостижимъ недоразумýньнъ, 
недостигомъ, недостижимъ, недостижьнъ 
неислýдимъ, непостижимъ, ни довýдьнъ, ни 
дом¥слимъ  
Зогр Мар Супр Евх Охр Шиш ГрНазXIв. НиконПанд Догм 

Bužаnčić 115 

Срв. несъвýдомъ в Догм 

НЕВЭДЭНИЕ 2, a)gnwsi¿a (15б, 24б)  
гнос. Непознаване, незнание, неведение. С този 
термин се означава относителността на 
човешкото богопознание, която се признава в 
смисъл, че то (знанието за Бога, ск. Т. И.) е 
ограничено от несъвършенството на човешкия 
разум, а не че се отрича неговата обективна 
истинност: не остави насъ бъ въ невýдýнии 
всякомь бьхма 15б, вж. още невýдомъ 
 недостижьство, недовýдýни¬ 
 вýдýни¬ 
Евх Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ЕфрКрм ЗлатострXIIв. 

Догм 

Срв. невýдани¬ в Слепч; невýдьство в Хил; невýждьство в 

Син, ПандАнтXIв; невýждьстви¬ в Клоц Ен; невýсть в Супр 

НЕОГЛАГОЛАНЪ (1), a)po¿rrhtoj (17б)  
гнос. Неизречим, неизразим с думи**. 
 неизглаголанъ, неизглагол¬мъ 
 глаголанъ 
-О- може да се схване или като предлог в метатеза или 

като префикс на глагола оглаголати kathgorei=n 

‘обвинявам, укорявам, упреквам’, Срв. Изб1073г. /вж. бел. 

19 към 17б/ 

 
** Определение на Бога, което означава невъзможността 

Божията същност да бъде обхваната чрез средствата на 

човешкия език като инструмент на несъвършеното и 

ограничено тварно съзнание, неспособността на нашето 

слово да изрази напълно Божеството (в противовес на 

творческата и съзидателна мощ на Логоса, всесилен да 

субстанциализира Сам същини). Като Същество 

принципно непознаваемо Бог е необясним със средствата 

на човешкия език. Този термин има отношение към 

Евномианската ерес, според чиято “теория на имената” 

който знае името, той знае и същността. Според 

църковната концепция наименованието не само че не е 

тъждествено с именуваното, нещо повече, неизвестното и 

непостижимото не могат да получат словесна 

формулировка. Човек не е в състояние да изкаже изцяло, 

безусловно, абсолютно Божествената същност. Той 

назовава, и то приблизително, само достъпните за неговия 

разум признаци на обекта на познание, докато същината му 

остава без понятийно изражение. 

Срв. неизглаголаньнъ в Евх Шиш Служ Напис Догм; 
неиздреченъ в Супр Ен Евх СЗ (ХIѴв.); неиздреченьнъ в Евх 

Супр Охр Шиш Ен Служ Напис Мин1096г. Мин1097г. 

Изб1073г. ПандАнтXIв. Догм; неиздричемъ в Супр, 
неизрочьнъ в КирилЙерусXIIв.; неисповýданъ в Супр Шиш; 

неисповýдимъ в Супр Слепч; неисповýдьнъ в Христ; без 
исповýдания в Супр; неглагольнъ, неглагол¬мъ в Догм; без 
наречения СЗ (ХIѴв.)  

НЕДОВЭДЬНЪ 1, a)¿poroj* (225а]  
недовýдомъ)  
гнос. Мъчен за разрешение  
субст. n sg неразрешим по логически път 
проблем: егоже преже грýхъмь поработи съмьрти, 
того бѓлг¥ и правьдив¥и одельника сътвори, ти 
подобьн¥имъ подобьнаго спѓсе, еже недовýдьно 
бяше 225а 
*Термините a)pori¿a, a)¿poroj са наследени от 

античността и се свързват с името на софиста Зенон 

Елейски. Те са едни от основните логически термини в 

старата софистика и Сократовата диалектика (Plat. Protag. 

321C; Arist. Topic. 6, 6, 20; Polit. 3, 15, 14; Metaphys.12, 9, 

5). Апориите възниквали върху основата на противоречие 

в самия предмет или в понятието за него. Като понятия в 

християнската гносеология a)pori¿a, a)¿poroj визират 

недостъпността на Божиите истини, които не могат да 

бъдат подведени под логиката на разума, свръхразумна, 

противоречаща на конвенционалната логика тайна. 
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Срв. недоумýтельнъ 

НЕДОВЭДЭНИЕ 1, a)peiri¿a* (35а)  
гнос. Непълно, частично знание: Недовýдомо 
бЃжьство и недостижимо. Ти то ¬дино ¬му 
достижимо недовýдýние и недостижьство 35а.  
*Гръцкият термин a)peiri¿a е специализиран в значението 

‘сетивно познание, способност за непосредствено 

сензитивно познание на външния свят’. Сетивното 

познание като гносис от най-низш ранг е непълно, а Често 

пъти и лъжовно, неистинно и измамно, защото то не стига 

до същината на нещата, а възприема само феномените. 

Според разбиранията на средновековния човек сетивният 

опит е пасивно възприемащо информацията от околния 

свят познание (184а). То е низш гносис, чийто обект е 

материалният свят и то само неговата непосредствено 

въздействаща върху сетивата сфера, за разлика от активния 

творчески съзерцателен ум. 

 недостижьство, невýдýни¬ 
 вýдýни¬ 
ГрНазXIв. 

НЕДОВЭДЭТИ 7, a)gnoe¿w (22б) 
гнос. Не съм в състояние да осмисля напълно: 
како неомоченама ногама по водамъ хожяше – и не 
довýмь и гѓлти не можемъ 22б 
Срв. неразумý/ва/ти в Догм 

 PtcPraesPass недовýдомъ, a)¿peiroj (48а, 34б), 
a)kata¿lhptoj (30а, б, 58б] V н· довýдомъ)  
гнос. Който не може да бъде напълно, 
изчерпателно познат: иже в¥ше с©щьства, то и 
в¥ше вýдýни есть недовýдому бо бЃжьство и 
недостижимо ти то ¬дино ему достижимо 
недовýдýния и недостижьство 34б  
 невýдомъ, недовýдьнъ недопостижимъ 
недоразумýньнъ, недостигомъ, недостижимъ, 
недостижьнъ неислýдимъ, непостижимъ, ни 
довýдьнъ, ни дом¥слимъ 
 вýдомъ, довýдьнъ, дом¥слимъ 
Евх Изб1073г. Догм 

Срв. недовýдимъ в Евх; неизвýдомъ в ГрНазXIв.; 

недом¥слимъ в Служ Изб1073г. Мин1096г.; недом¥сльнъ в 

Мин1096г.; недом¥шленъ в Гр.НазXIв.; неизумý¬мъ в 

Супр; неразуми¬мь в Догм 

НЕДОПОСТИЖИМЪ 1, a)kata¿lhptoj (317б] III 
непостижимъ) 
Вж. недовýдýти: народотворьць с¥ и 
недопостижимъ и несътворимъ 317б 
 

НЕДОРАЗУМЭНЬНЪ 1, a)kata¿lhptoj (19а] I 
– IV недоразуменъ, V недоразумýваемъ)  
Който не може да бъде напълно, изчерпателно 
познат, вж. още недовýдомъ: а якоже ¬сть бЃъ 
недоразумýньнъи вýмь исповýдаемъ 19а 
 Подобни деривати са характерни само за ръкопис А, 

например ненавидýньнъ, неоск©дýньнъ, вж. бел. Л. 

Садник 

 

Срв. недоразумýн¥ґ в Изб1073г.; недоразумя¬мъ в 

ПандАнтXIв. 

НЕДОСТИГОМЪ 1, a)kata¿lhptoj (207а III 
недостижимъ)  
Вж. невýдомъ: невýдомъ и недостигомъ ¬сть бѓжии 
пром¥слъ 207а 
 

НЕДОСТИЖИМЪ 2, a)¿lhptoj (78б] III 
непостижимъ), a)kata¿lhptoj (35а] II, III, IV, V 
непостижимъ)  
Вж. невýдомъ: о стѓýи и пресущьнýи и всýхъ мимо 
и недостижимýи троици 78б  
ГрНазXIв.  

НЕДОСТИЖЬНЪ 1, a)¿lhptoj (63а III 
непостижимъ) 
Вж. невýдомъ: инъ wбразъ сущьству 
недостижьнъ же и ни довýдьнъ 63а 
ПандАнтXIв.  

НЕДОСТИЖЬСТВО 1, a)katalhyi¿a (35а] II, III, 
IV, V непостижимо)  
Вж. невýдýни¬: иже в¥ше с©щьства, то и в¥ше 
вýдýни есть недовýдому бо бЃжьство и 
недостижи-мо ти то ¬дино ему достижимо 
недовýдýния и недостижьство 35а  
 

Срв. непостижьство в Догм 

НЕДЭЛЬНЪ 1, a)me¿ristoj (82а III, V 
нераздýльнъ) 
тринит. Неделим – определение на Бога, 
троичен по Лица*: недýльно бо въ 
дýльнýхъбжѓьство 82а 
 безъ отълучения, неотъл©чимъ неразл©чьнъ, 
не§рýзьнъ, нераст©пьнъ 
* Според учението на Църквата Бог е един и цялостен 

(неделим) по природа, а троичен по Лица. Основата на 

Божественото битие у трите Лица е една и съща, но 

начинът на нейното изявяване и съществуване във всяко от 

тях е различен (в противовес на тритеизма на Филопон, 

който учел, че трите Божествени Лица са три Божествени 

същности, отделни и самостоятелни, и имат еднакво, но не 

единно естество. Единството на Св. Троица той разбирал 

като мислимо обобщаване, като родово понятие). 

Срезн 

Срв. недýл¬нъ в Супр; нераздýля¬мъ в Супр; нераздýлимъ 
в Супр Мин1097г. МинПразнXIIв.; нераздýльнъ в Евх 
Сб1076г.; нераздýл¬нъ в Супр Служ Напис ГрНазXIв.; 
неразл©ченъ в Супр Евх Служ Мин1096г. ПандАнтXIв.; 
неразл©чимъ в Супр; нел©ченъ в Супр  

НЕЖЕНЬСТВО 1, parqeni¿a (335б) 
етич. Безбрачие, невстъпване в брак заради 
следване на Иисуса Христа и неговите 
апостоли: неженьство женьства чьстьнýе 335б 
 беженьство, дýвьство, дýвичьство  
 чистость 
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 бракъ, женьство, женитва, женитво, жен¬ни¬ 
ДПК 

Срв. безбрачи¬ в Изб1073г., безбрачени¬ Догм 

НЕЗЬДАНЪ 8, a)¿ktistoj (19а] II-V несозданъ 
25б] III, V несъзданъ, 26а] II, III, IV, V не създанъ; 
27б] II-V несозданъ, 48а] II, V несозданн¥и, 106а, 
114б] II, III, V несозданъ, 235а] II, IV несоздано) 
теол. Несътворен – определение на Бога като 
Същество абсолютно, самостойно и 
непроизводно от друго: все сущьство или зъдано 
есть или нездано 25б 
 нетвор¬нъ, несътвор¬нъ, несъзьданъ 
 творьнъ, твор¬нъ, сътвор¬нъ, съзьданъ 
 

НЕИЗВРАТЬНЪ 7, a)¿treptoj (19а] III 
непревратенъ, V несъвратенъ 26а, 27б] III 
непреложенъ, 48а] III непреложенъ 58б] III 
непревратенъ, V н· извратьнъ)  
Неизменяем, който не подлежи на изменение  
а) теол. Определение на Бога като Същество, 
което винаги пребивава едно и също и по 
същност, и по сила, и по съвършенство*: аще ли 
есть нездано ... то неизвратьно есть 26а, (вж. още 
19а,27б, 48а, 58б, 106а); срв. и чистъ 31а;  
*Според учението на Църквата животът на Бога не 

подлежи на постепенно развитие и усъвършенстване. 

Божието същество чрез проявяването Си в живота, не 

изгубва нищо от това, което има, и не придобива за Себе 

Си нищо, което не е имало. С една дума, То не се 

усъвършенства и не възраства в Своето битие, което е 

абсолютна пълнота. Не само вътрешните, вечните прояви 

на божествения живот (раждане на Сина, изхождане на Св. 

Дух) не внасят изменение в Него, но и временните 

(творението на света, промишлението за него, 

въплъщението на Божия Син). Неизменяемостта на 

Божеството е следствие от Неговата пространствено-

времева необусловеност. 

б) есхат. Свойство на обновената във 
възкресението човешка природа: въстанеть тýло 
духовьно неизвратьно 354б 
 непрýложьнъ, неизмýньнъ, без измýнения, без 
изврата  
 измýньнъ  
ПандАнтXIв. 

Срв. бес прýмýн¥ в Супр; непрýвратьнъ, непрýмýньнъ в Догм  

НЕИЗГЛАГОЛАНЪ 4, a)¿rrhtoj (14б, 92б), 
a)¿fatoj (238а, б)  
гнос. Неизречим, вж. неоглаголанъ: неиз(г)лано 
бѓжьство и невýдомо 14б 
Евх Мин1096г. Мин1097г. СЗ (ХIѴв.) Служ  

Срв. неизглаголаньнъ в Догм 

НЕИЗГЛАГОЛ¬МЪ 1, a)¿frastoj (226а) 
гнос. Неизречим, вж. неоглаголанъ: съшьстви¬ 
неизглагол¬мо  
Супр 

НЕИЗМЭНЬНЪ 3, a)nalloi¿wtoj (19а, 48а, 
92б)  
теол. Неизменяем, вж. неизвратьнъ: бѓъ слово 
дýлаше яко неизмýньнъ бѓъ 92б 
Евх Служ Напис ГрНазXIв. Догм 

Срв. неизмýнимъ в Бес ЕфрКрм  

НЕИЗМЭСЬНЪ 1, a)su¿gxutoj (75б] II несмýсно) 
тринит. Неслитен, определение на начина на 
съсъществуване на трите Божествени Ипостаси, 
неслитно единени в една Троица, в противовес 
на савелианството (модализъм), което не 
признава Сина и Св. Дух за самостойни 
Ипостаси, а ги приема за модуси, случайни 
форми на битието на монадата, зависещи от 
появилите се нужди: трьми бо упостасьми 
несложьно и неизмýсно 75б 
 безъ размýса, бесъмýса  
Евх ГрНазXIв. 

Срв. несъмýсьнъ в Евх Напис Догм; неразмýсьнъ в Напис 

ПандАнтXIв. ГАм; несълитьнъ, несълияньнъ в Догм 

НЕИСПИСАНЪ (1), a)peri¿graptoj (302а] rel. 
неописанъ)  
гнос. Неописуем – определение на Бога като 
абсолютен Дух, безòбразен и безплътен*.  
 неописанъ 
 описанъ 
* Доколкото изобразимо е само това, което притежава 

външна форма, да се изобразява Божеството е крайно 

безумие и безчестие. Това становище на св. Й. Дамаскин, 

изложено в неговите Три слова против иконоборците, било 

одобрено на VII Вселенски Събор и от другите защитници 

на иконопочитанието. Що се отнася до светите икони, на 

тях е изобразено и изобразимо човешкото естество на 

Въплътеното Второ Лице на Пресв. Троица, докато 

Неговата божествена природа остава неописуема. 

Терминът е възникнал в противовес на античните 

антропоморфни представи за божествата. 

Мак ПалXIVв. 

Срв. неисписаньнъ в Евх  

НЕИСЛЭДИМЪ 1, a)kata¿lhptoj (14б) 
гнос. Неизследим, който не подлежи на 
изследване от разума, вж. невýдомъ: неислýдимо 
бжѓство  
Супр  

Срв. неислýдьнъ в Евх Ирм1250г.; неислýжденъ в 

Супр; неислýдованъ в Христ Слепч Шиш Мин1096г. 

Мин1097г.; неислýдованьнъ в Шиш  

НЕИСТОЧЬНЪ 2, a)¿rreustoj (48а] III 
неисчетенъ), a)rreu¿stwj (58б)  
тринит. Вж. истокъ, безъ истока: вýруемъ убо въ 
¬динъ бѓъ, въ единъ начатъкъ, без начала, нездана 
не бűвающа, не гűиблюща и бесьмьртьна, вýчьна, 
недовýдома, не въ уставý, неwписана, 
многосильна, проста, несъложьна, бесплътьна, 
неисточьна, без вреда... 48а 
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НЕНАВИСТЬ 1, a)pe¿xqeia (97б)  
етич. Ненавист – противоположно на любовта 
състояние на духа, престъпление против 
шестата Божия заповед: гнýвъ же и рость отъ 
зъли ненависть и §вращенье, небонъ и м¥ 
супротивьная изволенаго не любще 97б  
Син Супр Рил Фрейз Слепч ЕфрКрм ПандАнтXIв. 

ГрНазXIв. 

Срв. нанавидýни¬ в Син Евх; ненависти¬ в Супр; ненавида 
в Бес (СЯС) 

НЕОБРАЗЬНЪ 1, a)sxhma¿tistoj (30б) теол. 
Безòбразен, определение на Бога като безплътен 
Дух, напълно чужд на всякаква вещественост и 
без сетивно възприемаема форма: како бо ¬сть 
плъть, иже ¬сть бес коньца и безъ устава и 
необразьнъ и неwсяжимъ и невидимъ и простъ и 
несъложьнъ 30б 
 безобразьнъ, без образа, образъ не им¥и 
Евх Изб1073г. 

НЕОБРАТЬНЪ, (1) aÃtreptoj   
онт. Необратим: тъ бо имьже бес тьля по 
изволенууму отъпадению въ зъло и непокаимо 
имý и необратьно въдружяние 219а  

НЕОПИСАНИЕ 1, to£ a)peri¿grapton 38б] I 
неопасань¬) 
гнос. Неописуемост, вж. неисписанъ: ¬динъ 
кажеть бѓъ а не мъног¥ како бо многомъ сущемъ 
неописани¬ сънабдить ся 38б 
 

НЕОПИСАНЪ , a)peri¿graptoj (19а I редовно 
с метатеза неопасенъ, 37б, 39б, 48а, 80б)  
гнос. Неописуем*, вж. още неисписанъ: якоже въ 
насъ глѓати можемъ о неописанýмь бжѓствý 80б  
 неисписанъ 
 описанъ 
* Апофатическо определение на Бога, означаващо в пряк 

смисъл Неговата пространствена неограниченост, 

невместимост в очертания (в съчетание с термини, 

свързани с пространствено-времевата безотносителност на 

Божеството: a)¿narxoj, ai)w¿nioj, a)¿peiroj /37б, 48а/), 

а в преносен Неговата непознаваемост като същество 

безпределно, което не може да бъде обхванато от 

ограничения човешки разум и словесно обяснено, описано 

с думи. Бог е неописанъ a)peri¿graptoj, невместим в 

очертания – пространствени и умозрително-дефинитивни. 

Защото Той е безкраен, а човек е ограничен.  

ЙоЕШ; Служ Напис Мин1096г. 

Срв. неописаньнъ в Служ Догм; неписаньнъ в Догм 

НЕОПИСАНЭ 1, a)perigra¿ptwj (230а I 
неопасенъ, III неизреченно неописанно)  
гнос. Неописуемо, което не може да се изкаже с 
думи, вж. неоглаголанъ: нъ въщьдъ въ ложесна 
стѓ¥я двѓцý неописанý 230а  
 

Срв. неописаньно в Мин1096г.  

НЕОСТ©ПИМЪ 1, a)diasta¿twj (61б] rel. ни 
отст©пимъ) 
тринит. Определение на непостижимото за 
човешкия разум вътрешно раждане на Бог Син 
от Бог Отец без отделяне на Раждаемия от 
Раждащия и без числово множение, срв. още 
термините без исплова, без истока, без истечения: 
сѓнъ бѓжии  отъ оцѓ с родивъ  неостоyпимъ 61б  
= без отлучения, неотъл©ченъ 
Шиш 

Срв. неотъступьнъ в Догм 

НЕОСЖИМЪ 2, a)nafh¿j (19а] I непосажимь; 
31а] I непосажимь)  
теол./гнос. Неосезаем – определение на Бога 
като абсолютен Дух, напълно чужд на всякаква 
вещественост и без сетивно възприемаема 
форма: како бо ¬сть плъть, иже ¬сть бес коньца и 
безъ устава и необразьнъ и неwсяжимъ и невидимъ 
и простъ и несъложьнъ 31а 
 невидимъ 
 чувьствьнъ , чу¬м¥и, чувьнъ, видимъ 
Срв. неосгаемъ ПандАнтXIв.; непосжимъ в Изб1073г.; 

неосежемъ и неосза¬мъ в Догм  

НЕОТЪЛ©ЧЕНО adv., a)xwri/stwj (61б) 
тринит. Неотлъчно, вж. неост©пимъ: сѓнъ божии 
иночад¥и отъ оѓц с родивъ не§лучено 61б  

НЕОТЪЛ©ЧЕНЪ 2, a)xw¿ristoj (68б, 71а) 
тринит. 1. Вж. неост©пимъ: сѓнъ бѓжии иночад¥и 
отъ оѓц с родивъ неотъл©чено и неоступимъ и въ 
немь присно с¥ имать свою упостась развý оѓча 61б, 
срв. още 68б  
2. Определение на непостижимото за човешкия 
разум изхождане без отделяне на Св. Дух от 
Отца: неотълученъ и неотъходьнъ отъ оѓця и сѓна 
71а 
 безъ отълучения, неотъл©чимъ неразл©чьнъ, 
не§рýзьнъ, нераст©пьнъ, неост©пимъ  
 

Срв. безъ разл©к¥ в Супр; неотъл©чаемъ в Изб1073г.  

НЕОТЪЛ©ЧИМЪ 1, a)diaire¿twj (73б] III 
неразлучно) 
тринит. Вж. недýльнъ: не сущьствомь нъ 
wбразъмь сво¬ упостаси не§лучими §лучаеми 
73б 
Клим 

НЕ§РЭЗЬНЪ 1 a)diai¿retoj (76а] III 
не§сýчьнъ, V нераздýльнъ) 
тринит. Вж. недýльнъ: сам¥ в себý суть 
упостаси и тождьство ихъ хотýнью же и дýиству 
и силý и власти и поступу, да тако реку 
не§рýзьно¬ и еже б¥ти единъ бѓъ зна¬мъ 76а 
 

Срв. нераздýльнъ 

НЕОТЪХОДЬНЪ 1, a)nekfoi¿thtoj (71а) 
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тринит. Определение на непостижимото за 
човешкия разум изхождане без отделяне на Св. 
Дух от Отца: неотълученъ и неотъходьнъ отъ оѓця 
и сѓна 71а 
 неотъл©ченъ /2/ 
Догм 

Срв. неисходьнъ в Догм 

НЕПОДВИЖЬНЪ 1, a)metaki¿nhtoj (219б) 
онт./теол. Комуто не е свойствено движението, 
мислено в най-общ смисъл като изменение от 
всякакъв род, неизменен – диференциален 
признак на Божествената природа и всички 
нейни про-явления: неподвижьно утвьрьжени¬ 
219б 
 непост©пьнъ, непост©пимъ  
= без изврата, неизвратьнъ, неизмýньнъ, без 
измýна, без измýн¬ния 
 неставьнъ, непрýпокоинъ 
Супр Догм 

Срв. недвижимъ в Евх Клоц Супр Ап; неподвижимъ в Супр 

Мин1096г. ПандАнтXIв.; непоз¥бьнъ в Супр; без подвига в 

Изб1073г.  

НЕПОДОБЬНЪ 1, a)no¿moioj (55б) 
онт. Който не притежава обши свойства с някой 
друг, несходен, различен: рождьство бо есть еже § 
сущьства раждающаго ся извести рожденое 
подобьно сущьствъмь. здань¬ же и сътвор¬ни¬ же 
извьну а не § сущьства творяща¬го и зиждуща 
б¥ти и зида¬му и творимy не подобьно всячьск¥ 
55б 
Супр Клоц Слепч Ном Догм 

НЕПОКАИМЪ (1), a)metame/lhtoj (219а] V 
непокааннъ имъ, III непокоимъ) ангел./етич. 
Неспособен на покаяние, определение на 
демоните. Според църковното учение злите 
духове не могат да се покаят, защото грехът 
съвършено извратил тяхната природа. Те са 
съгрешили дълбоко и всестранно, без да се 
намират под някакво външно влияние: тъ бо 
сотона, ск. Т. И имьже бес тьля по изволенууму 
§падению въ зъло и непокаимо имý и необратьно 
въдружяние, якоже пак¥ и аньгели по изволенýи 
добротý избору въ доброе блЃгодатиемь 
неподвижьно утвьржение имуть 219б 
 

Срв. непокаяньнъ в Хил Христ Шиш Слепч Изб1073г.  

НЕПОСЛУШАИ 1, a)nh/kooj  
антроп. Неподчиняващ се: а безм¥сльну¹му части 
есте дъвý ова есть непослушающи словесе... ова 
послушива есть и препирающи ся словесе 183б 
Срв. непокоривъ, непокорьнъ, непослушьливъ, 
непослушьнъ в Догм  

НЕПОСТИЖИМЪ 3, a)perino¿htoj (19а), 
a)kata¿lhptoj (163а, 226а)  
гнос. Вж. невýдомъ: съшьств·е неизглаголемо же и 
непостижимо 226а 

 без постига 
Служ Мин1097г. ЕфрКрм Догм 

Срв. непостижьнъ в Евх Догм; непостижемъ в ГрНазXIв.; 

необм¥слимъ в Догм  

НЕПОСТ©ПЪ 1, a)kinhsi¿a (33а] III, V 
непоступлени¬) 
онт. Покой, неподвижност, липса на движение 
– начин на съществуване на несътворената 
природа, произтичащ от пространствената 
индетерминира-ност на абсолютното битие и от 
неговата неизме-няемост: непоступомь все 
постyпьно творя 33а 
 

НЕПОСТ©ПЬНЪ 7, a)ki¿nhtoj (33atеr1] I 
неwтъступьнъ, 33atеr2] I непреступьно; 84б, 152а, 
220а, 232а)  
онт. Намиращ се в покой, неподвижен, атрибут 
на несътворената природа. Като Същество 
простран-ствено индетерминирано, вездесъщо 
и необятно, Бог неизбежно се оказва 
неподвижен: тъчью же бЃжьство непоступьно 33а 
 неподвижьнъ, непост©пимъ 
 неставьнъ, непрýпокоинъ 
Супр Ап ПандАнтXIв. 

Срв. недвиженъ, недвижимъ, недвижьнъ в Догм; безъ пост©па 
в ГрНазХIв. 

НЕПОУБОЖЕНИЕ 1, a)tapei/nwton 

Непонизяване: се есть непоубожения ему в¥сость 
непоубоженý поубожимъ сънидеть къ своимъ 
рабомъ съшьствие неизглаголемо же и непостижимо 
се бо являеть съходъ 225б 

НЕПОУБОЖЕНЭ 1, a)tapeinw/twj 

христол. Неунижимо, без понизение: 
непоубоженý поубожимъ 225б 
Срв. несъмýреньнъ, несъмýрьнъ в Догм 

НЕПРАВЬДА 1, a)diki¿a (340а] I-IV 
неправьдивъ) 
юрид./етич. Неправда, несправедливост, 
нормативно понятие на морала, означаващо 
неизпълнение на Божиите заповеди, 
несъобразяване с богоустановения нравствен 
порядък, наказуемо от върховния Съдия – 
Бога*: емуже (на антихриста) есть приходъ по 
дýиству сотонину вьсею силою и знамении и 
чудес¥ лъжиими и вьсею прельстью неправьдý.  
 неправьди¬ 
 правьда 
* В понятието неправьда поведението на личността се 

характеризира като такова, което противоречи на Божията 

воля и човешкото назначение, и като такова трябва да бъде 

премахнато. За разлика от абстрактното понятие за зло 

несправедливостта се преценява не просто като някакво 

отделно явление изобщо, а като съотношение на няколко 

явления от гледище на разпределението на благото и злото 

между хората, между извършеното от някого деяние и 
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отплатата, престъплението и наказанието, между правата и 

задълженията и т.н. 

Зогр Мар Ас Ен Син Клоц Супр Остр ГрНазXIв. Парим 

ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

Срв. бесправьди¬ в Изб1073г.  

НЕПРАВЬДИВЪ 3, a)¿dikoj (140б, 323а] II-V 
неправьдьнъ, 345а] II-V неправьдьнъ)  
Вж. неправьдьнъ: грýшьник¥ же и неправьдив¥я 
въ богатьствý и всякои кръмли изобилующа 345а 
Син Догм 

НЕПРАВЬДИЕ 1, a)diki¿a (338б) 
Вж. неправьда: изволити въ неправьди¬ 338б 
Изб1073г. 

НЕПРАВЬДЬНЪ 2, a)¿dikoj (196а 318а) 
1. деят. Който върши неправди: имьже намъ 
съгрýшающемъ не неправьдьнъ ¬сть принося на н¥ 
гнýвъ 318а 
2. страд. Който почива върху неправда: ~ая 
дýла 196а 
 неправьдивъ 
 правьдивъ, правьдьнъ 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Клоц Супр Ап Парим Ном 

ПандАнтXIв. Догм 

Срв. бесправьдьнъ в Супр  

НЕПРИИМЬНЪ 3, a)paqh¿j (112аbis), 
a)nepi¿dek-toj (176б)  
онт./теол Неподлежащ на външно въздействие, 
невъзприемчив, определение на Бога в 
качеството Му на субективно битие (с¥и), 
притежаващо по необходимост активен 
квалитет, несъвместимо с пасивната качествена 
определеност на обективно съществуващото 
(с¬)*: едино бо есть бѓжьство неприимьно 112а; 
едино бо бѓжьство неприимьно грýха 176б 
 без врýда, бестрастьнъ, не премли, бе страсти 
 врýдъ премли, страстьнъ 
*В античните философски системи, а оттам и в 

християнската теология духът се възприема като 

творчески активно начало (poihtiko¿n), 

противопоставящо се на инертната и пасивна материя 

(paqhtiko¿n). Двата термина poihtiko¿n и 

paqhtiko¿n са в отношение на допълнителна 

дистрибуция. Това, което е poihtiko¿n, не може да бъде 

в същото време и paqhtiko¿n. То е a)paqh¿j – 

‘неподлежащо на външно въздействие’. Този термин е 

застъпен още в Аристотелевата философия (a)paqei¤j ai( 

i)de¿ai Top. 6, 100, 2; Срв. още Metaphys.1, 9, 19;Phys. 8, 5, 

10; De anima 1, 4, 15; 3, 5, 2). Впоследствие е наследен и в 

стоицизма. Глаголът pa¿sxw в гръцки език, от чиято 

основа е образувано прилагателното paqhtiko¿j, 

означава най-общо ‘обект съм на някакво въздействие’ и се 

употребява като страдателен залог на глагола poie¿w  
Срв. неприимив¥и в ГрНазXIв.  

За превода на приªти¬ като ‘афект’ вж. Sadnik, ZfslPh 30, 
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НЕПРИКЛАДЬНЪ 1, a)su/gkritoj 

теол. Несравним, несъпоставим: бЃъ единъ 
неприкладьнъ ни къ чемуже 
= бес приклада 
Срв. бесприкладьнъ (Срезн) 

НЕПРИСТ©ПЬНЪ 1, a)pro¿sitoj (48б)  
теол. Недостъпен, определение на Бога като 
същество непостижимо както за ограничения 
човешки разум (неведомост), така и в нравствен 
смисъл като абсолютно съвършен, свет и 
превъзхождащ всичко съществуващо: непри-
ступьна сила 48б 
Евх Ап Мин1097г. 

НЕПРИЯЗНИНЪ 4, ponhro¿j (23б, 213б)  
1. етич. Зъл, богопротивен 
 n sg неприязнино (sc. дýло, ск. Т. И.), to£ 
ponhro¿n (170a; 317а): тебе единому съгрýшихъ 
и неприязнино предъ тобою сътворихъ 317а 
2 ангел. Който принадлежи на сатаната, вж. 
неприязнь: неприязнина злоба на члЃчьско ¬стьство 
23б, tou¤ ponhrou¤ kaki¿a 
Зогр Мар Ас Сав Унд Ен Син Служ Киев Евх Супр Рил 

ГрНазXIв. ПандАнтXIв ЙоЕШ   

НЕПРИЯЗНЬ 1, dia¿boloj (215а) 
ангел. Едно от наименованията на сатаната: 
отъити § доброт¥, се же есть въ зло вълýсти и 
въслýдьствовати неприязни 215а 
 сотона, дияволъ, клеветьникъ, съвадитель  
Зогр Мар Ас Сав Евх Клоц Супр Рил Изб1073г. ГрНазXIв. 

НЕПРЭЛОЖЬНЪ (3), a)meta¿qetoj (97а), 
a)meta¿blhqoj (132с31] I и V непрýложено¬)  
онт. Който не търпи промяна, неизменен  
а) теол. Диференциален признак, в абсолютна 
степен принадлежащ на Божеството и на 
Неговите проявления:  м¥сли ему (бѓу, бел. 
Т.И.) 97а; 
б) косм. субст. n sg непрýложьное – свойство 
неизменност в относителна степен 
принадлежащо на творението: понеже бо рече 
основалъ, тои знаменаеть утврьжденое и 
непреложьное, еже есть отъ бѓга дано имъ (на 
небесните светила, ск. Т. И.) учинение 132с31, 
вж. още съдрьжати, съдрьжатель, съдрьжитель, 
съдрьжатаи 
 неизвратьнъ, неизмýньнъ, без измýнения, без 
изврата;  
 измýньнъ 
Ен Ап Напис Мин1096г. Мин1097г. ЕфрКрм Догм 

Срв. непрýмýньнъ в Евх  

НЕПРЭЛОЖЬНЭ adv.,  (166с13)  

НЕПРЭПОКОИНЪ 1, a)¿lhktoj (29а)  
онт. Който е в непрекъснато движение, 
диференциален признак на сътворената 
природа: непрýпокоиное ношен·е 29а 
= неставьнъ 
 неподвижьнъ, непост©пьнъ 
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Срв. бес прýстани и беспрýстаньнъ, непрýпоко¬ньнъ в Догм 

НЕРАЗЛ©ЧЬНЪ 1, a)xw¿ristoj (245а)  
тринит. Неразлъчен, вж. недýльнъ: неразлучьна 
¬сть стѓа трѓца 
Евх Супр Служ Мин1096г. ПандАнтXIв. Догм 

НЕРАЗЛ©ЧЬНЭ 1, a)diaire¿twj (231а)  
христол. Неразлъчно, един от термините, с 
които във вероопределението на IV Вселенски 
събор (451г.) се дефинират взаимоотношенията 
на двете естества у Иисуса Христа. 
‘Неразлъчно’ означава, че божествената и 
човешката природа на Иисуса Христа не са две 
отделни една от друга личности, съединени 
помежду си само нравствено (както учел 
Несторий), а образуват едно лице, една личност 
– личността на Бога-Слово, Който възприел в 
лично съединение със Себе Си човешка природа 
от момента на Своето зачатие по плът. нъ юже § 
стѓ¥ дѓвъ приятъ м¥сливу и разумиву одѓшенýи 
плъти и въ немь б¥тие доходующ· съвъкупль ся, 
упостасию безъ размýса ни безъ изъмýна и 
неразлучьнý 231а  

НЕРАСТ©ПЬНЪ 1, a)dia¿statoj (82а)  
тринит. Неразделен, вж. недýльнъ 
Напис ПандАнтXIв. Догм 

Срв. нерастрьжьнъ, нерасходьнъ в Догм 

НЕРОДЬНЪ 3, a)ge¿nnhtoj (52а] III, V 
нерожденъ; 65а] rel. нерожденъ), a)ge¿nhtoj (84а), 
ou) gennw¿menoj (65а] III нерожденъ)  
тринит. Нероден, ипостасно свойство на 
Първото Лице на Пресв. Троица: единъ бо ¬сть 
оѓць неродьнъ 65а 
 нерожденъ, нерожьствьнъ, без рожьства  
 рожденъ, рождьствьнъ 
 

Срв. нерожденьнъ в Догм 

НЕРОЖДЕНЪ 2, a)ge¿nnhtoj (63б, 64а)  
тринит. Вж. неродьнъ: прьв¥и съставъ нерожденъ 
есть 64а 
ГрНазXIVв. 

Срв. нерожденьнъ в Догм 

НЕРОЖДЬСТВО 7, a)gennhsi¿a (20а I 
неродьство, III нерождени¬, 62б] III нерождени¬, 
63а] III нерождени¬, 71а] III нерождени¬, 73а] III 
нерождени¬, 80а] III нерождени¬, 84а] III 
нерождени¬) тринит. Нероденост, ипостасно 
свойство на Първото Лице на Пресв. Троица: 
¬дино сють оѓць и сѓнъ и сѓт¥и дѓхъ развý нерожьства 
и рожьства и исхода 80а 
 
Срв. нерождени¬ в Догм 

НЕРОЖЬСТВЬНЪ 1, n sg, нерожьствьно¬, 
a)ge¿nnhton (90б] III нерожденное) 

тринит. Вж. неродьнъ: нерожьствьно¬ и 
рожьствьно¬ разлучьнý разумýваимъ 90б  
 

Срв. нерожденьнъ в Догм 

НЕСКВРЬНАВЪ 1, a)mi¿antoj (337а II-V 
нескврьнъ) 
култ.-рит. Неосквернен, съхранил физическата 
си чистота съобразно изискванията на Закона 
или нравствено неопетнен: ложе нескврьнаво  
 нескврьньнъ, нескврьнъ 
 
Срв. бескврьньнъ в Евх Ен  

НЕСКВРЬНЪ 1, kaqaro¿j (229б) 
мар. Девствен, вж. нескврьнавъ: § чист¥ихъ и 
нескврьн¥ихъ ея утроб¥ 229б, e)k tw¤n a(gnw¤n kai£ 

kaqarwta¿twn au)th¤j ai(ma¿twn 

 

НЕСКВРЬНЬНЪ 1, a)mi¿antoj 334б 
Вж. нескврьнавъ: ложе ~о 334б 
Евх Ен Рил Мин1096 г. Мин1097г. ГрНазXIв. Догм 

НЕСТАВЬНЪ 1, a)kw¿lutoj (29а] V несъставьнъ, 
III непостоательнъ)  
онт. Безпрепятствен, който е в непрекъснато 
движение – диференциален признак на 
сътворената природа: вед¥и непрепокоиное несени¬ 
и неставьно¬ 29а 
 
Срв. непрýстаньнъ в Догм 

НЕСЪВРЬШЕНЪ 3, a)telh¿j 73б, 74а, б 
онт. Който не обладава положителните 
качества в абсолютна пълнота, но притежава и 
елементи на отрицателен квалитет: все бо еже § 
несъврьшен¥ихъ сълеж ся съложьно всяко ¬сть 74а 
 бесъврьшенья 
 съврьшенъ, коньчьнъ, до коньца 
Супр Напис ГрНазXIв. 

Срв. несъврьшеньнъ в Догм 

НЕСЪЗЬДАНЪ 3, a)¿ktistoj (27а] I незьданъ, 
89а] V несъзьданенъ, 108а] I незьданъ)  
онт. Несътворен, диференциален признак на 
Божествената природа, произтичащ от 
свойствата му неизменяемост и времева 
индетерминираност*: не въ уставý бо ¬сть 
естьствъмь и стрьмицею едино несъзданне 108б 
 незьданъ, нетвор¬нъ, несътвор¬нъ  
 зьданъ, твор¬нъ, сътвор¬нъ, творьнъ 
* Възникването на термина е свързано с арианското 

лъжеучение, че Синът е най-висше творение на волята на 

Отца, и следователно не е единосъщен с Твореца. Арий 

твърдял, че Логосът не е безначален, но има начало на 

своето битие; че не е произлязъл от същността на Отца, а е 

създаден от нищо по волята на Отца. Той е първото Божие 

творение. Бог го е създал, за да създаде чрез него света. 

Синът е посредник при сътворяването на света и 

същевременно част от сътворения свят. Той е съвършено 
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Божие творение, но не творец. Църковната доктрина 

противополага термините рождьнъ и съзьданъ (вж. 

контекст 55б).  

 От друга страна концептът на понятието несъзьданъ се 

противопоставя на македонианската (духоборската) ерес, 

която отричала божественото достойнство на Третото 

Лице на Пресв. Троица, приравнявайки го с тварите и 

отричайки единосъщието му с Отца и Сина. 

Евх Мин1096г. ПандАнтXIв. 

Срв. бе сътворения в Супр; несъзданьнъ в Догм  

НЕСЪЛОЖЕНЪ 1, a)su¿nqetoj (56а)  
Вж. несъложьнъ: коже с¥и простъ и несложенъ 
нýсть приимьникъ вреда  
 

Срв. несложеньнъ в Догм 

НЕСЪЛОЖЬНЪ 5, a)su¿nqetoj (19а, 43а] V 
несъложенъ, 48а] I, II,VIII несъложенъ, 75б, 86а] II, 
IV не съложенъ)  
Несложен, т.е. несъставен от крайните елементи 
на материята – 
а) теол. Диференциален признак на 
Божествената природа: бжѓьство просто ¬сть и 
несъложьно 86б;  
б) антроп. Видово определение на душата в 
качеството й на безплътно и безтелесно 
същество: 177а 
 простъ 
 съложьнъ, съборьнъ, съхожьнъ 
ГрНазXIв. Догм 

НЕСЪСТАВЬНЪ 1, a)nupo¿statoj (41а] I 
неставьно) 
 онт. Който не притежава самостойно 
субстанциално битие: а слово наше несъставьно 
¬сть 41а 
 без упостаси 
Догм 

НЕСЪТВОРЕНЪ 4, a)ge¿nnhtoj (33б), a)¿ktistoj 
(64б), a)ge¿nhtoj (64а), ou) poihqei¿j (52б)  
Вж. несъзьданъ 
Супр Мин1097г. 

НЕС©ЩЬСТВО 1, to£ mh£ o)¿n (52б I, V 
несущи¬ 
онт. Вж. неб¥ти¬: не бо § несущьства въ б¥ть¬ 
изведенъ б¥с 52б (стереотипен превод § неб¥тья; срв. 

57б или ЙоЕШ 156d11, 197с19/с. 105, бел.21) 
= неб¥ти¬  
 б¥ти¬, с©щьство 
 

НЕТВОРИТВЬНЪ 1, a)¿poioj (191а) 
онт. С неутрална качествена характеристика: 
вода нетворитвьна ¬сть 191а 
 

Срв. бескачьствьнъ Догм 

НЕТВОРЕНЪ 4, a)¿ktistoj (27б] III несътворенъ; 
64б rel. несотворенъ; 70а III несътворенъ; 86б] I 
нестворьнъ, III, V нестворенъ, II несътворенъ  
Вж. несъзьданъ: аще убо нетворено, то безначально 
и бесплътьно и бесъмрьтьно 86б 

НЕТЬЛЭНИЕ 1, a)fqarsi¿a (263б) 
сотир. Нетление, свойство на обновената след 
изкупителната жертва на Иисуса Христа 
човешка природа: къ нему и приимемъ нетьлýни¬ 
263б 
 бестьлýни¬, нетьлýни¬, нетьля, бестьля 
 тьлýни¬, тьля 
Евх Супр Слепч Мак Служ Мин1097г. ПандАнтXIв. Догм 

Срв. безистьлýни¬ в Христ Охр; неистьлýни¬ в Евх Супр 

Христ Слепч Шиш Напис  

НЕТЬЛЬНЪ 1  
n sg нетьльно¬, to£ a)¿fqarton (354а] II,IV,V 
неистьлýни¬, III безъистлýни¬)  
есх. Който не подлежи на разложение: подоба 
убо тьльнууму сему wблещи ся въ нетьльное 
354а 
 бес истьлΎния, бестьли, бесъмьртьнъ, бе 
съмьрти 
 тьльнъ, съмьртьнъ 
Срв. бестьлýнъ в Супр; бестьлýньнъ в Супр; неистьлýньнъ в 

Евх Клоц Супр Ап; неистьлýнъ в Слепч; нетьлýньнъ в Супр 

Христ Слепч Мак Служ Мин1097г. ПандАнтXIв. Догм; 

нетьлý¬мъ в Мин1096г.; нетьлýªи в Изб1073г. 

ПандАнтXIв.; нерастьлýньнъ в Догм  

 

НЕТЬЛЯ (1) , a)fqarsi/a   
сотир. Нетление, вж. бестьлýние /б/: сýеть бо ся 
въ тьлю, въста¬ть не въ тьлю 354а  
= бестьлýние, бестьля 

НЕУСТРОЕНЪ (1), a)kataskeu/astoj (157б)  
косм. Без устроение: въ начатъкъ земля 
неустроена и неутворена бý 157б  
Евх Супр  

Срв. неустро¬ньнъ в Догм 

НЕУТВОРЕНЪ (1), a)ko/smhtoj (157б) косм. 
Безформен: въ начатъкъ земля неустроена и 
неутворена бý 157б II-V неутврьжена 

НЕХОТИМЪ 1, a)kou¿sioj (317а) 
етич. Неволен, несъзнателен: нехотима зъль 
317а 
 самохотьнъ 

НЕШЬСТВУª, (1) duski/nhtoj   
онт. Неподвижен: бýдьнý шьствующе на зло, нъ 
и не нешьствьни. н¥нý же и нешьствующе, не 
естьствомь нъ бЃлагодатиемь 111б  

НЕШЬСТВЬНЪ, (1) a)ki/nhtoj   
онт. Неподвижен: бýдьнý шьствующе на зло, нъ 
и не нешьствьни. н¥нý же и нешьствующе, не 
естьствомь нъ бЃлагодатиемь 111б  
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НОВЪ (19), kaino/j 
1. христол. В израза нов¥и адамъ (286а) – едно 
от наименованията на Господ Иисус Христос в 
качеството му на възстановител на 
първозданото достойнство на човека 
 древльнии адамъ 

2. св.-ист./ библ. Вж. завýтъ: нов¥и завýтъ 264а 
= новűи законъ 
Срв. ново¬ писани¬ в Изб1073г. 

НРАВЪ 5, gnw¿mh (78б] V разумъ, 81а] V 
разумъ); e(¿cij (78а, 142аbis)  
етич. Начин на поведение, зависещ от 
психическия стереотип на отделната личност и 
формиращ се при определени житейски 
условия. Нравът разкрива съдържанието на 
действителното поведение, а не нравствените 
изисквания, към изпълнението на които трябва 
да се стремим: а нрав¥ иже въ насъ дьрьжими бо 
суть м¥слью 142а 
Супр ЗогрФрагм Христ Шиш Охр ЧХр ГрНазXIв. 

ПатСинXIв. ЗлатострXIIв. Догм 

НЫНЭШЬНИИ 4, parw/n 
В терминологични изрази – 
 н¥нýшьнии вýкъ 293б, вж. и 203б, 102а 
н¥нýшьне¬ жити¬: въ н¥нýшьнимь житии 345а 
 приходи 

Н©ЖДА 22, a)na¿gkh (passim)  
онт. Необходимост*: § б¥вающиихъ всýхъ или 
бѓа глѓють виновьна сyща или нужда или мармени 
или ¬стьство или лучаи или самоб¥тье 194б 
*Необходимостта заедно със случайността (сълучаи, 
tu¿xh, su¿mptwma) са онтологични категории, 

отразяващи два вида връзки на съществуващите неща. 

Необходимостта произтича от вътрешната същност на 

нещата. Тя е онова, което трябва непременно да стане при 

дадени условия. От друга страна необходимостта се 

противопоставя на свободата като самоопределение на 

духа, като възможност да се постъпва съобразно 

волеизлияние, което не е детерминирано от външните 

условия. В такъв смисъл необходимост се нарича 

обусловеността на човешките действия и постъпки от 

външни, независещи от личността обстоятелства. 

 по н©жди, н©жде«, 140а, б, kat' a)na/gkhn 
аще бо § поносъ звýздьн¥ихъ все творимъ, еже и 
творимъ, то по нужди творимъ еже и творимъ. да 
еже нуждею б¥ваеть, то ни добро ни зъло есть.  
Зогр Мар Ас Сав Евх Клоц Супр Ен Парим Служ Ном 

ГрНазXIв. ПандАнтXIв. ПатСинXIв. ЗлатострXIIв. Догм 

Н©ЖДЬНЪ 8, a)nagkai¤oj (passim)  
онт. Необходим, неизбежен, вж. н©жда: 
живущуму w бѓзý подобаеть по нуждьн¥иму 
купьнý и естьствьн¥имъ сластьмъ прýходити, въ 
въторýмь же чину естьствьн¥ и не нужден¥и 
сладости полагати 187а 
Евх Супр Парим ГрНазXIв. ПандАнтXIв. ЕфрКрм Догм 

 

О 
 

ОБОЖЕНИЕ (1), a)poqe¿wsij (248а)  
сотир. Обожeние – извършеното чрез 
боговъплъщението и неразрушимо дори при 
кръстната смърт съединяване на Божеството с 
човечеството в личността на Иисуса Христа, 
при което човешкото естество се сдобива 
отново с първозданото си благодатно 
безсмъртие. 
ГрНазXIв. Мин1097г. Догм 

ОБОЖИТИ (3), a)poqeo¿w (230б, 272а, 273б)  
сотир. Извършвам акт на обожeние – 
съединявам човешката с Божествената природа 
– 
а) ипостасно в личността на Господа Иисуса 
Христа: слово б¥въ плъти упостась ... не чѓлка 
обѓжена глемъ, нъ бЃа wчѓлвчьша ся 230б 
б) таинствено-благодатно в причащението със 
светите дарове: нýсть wбразъ хлýбъ и вино плъти 
и кръви хЃвý ... нъ та сама плъть гѓн wбЃжена 272а; 
прияти¬мь бѓжьствьнааго wгня възгоримъ ся и 
обѓжиимъ 273б 
(вж. още обожени¬) 
 божити 
Мин1096г. Сб1076г. Догм 

ОБОНЯНИЕ (2), o)¿sfrhsij (181a, 189б)  
гнос. Обоняние, едно от петте сетива: µŤ чувьство 
¬сть обоняни¬ 189б. 
 об©хъ (193а] V объ©хани¬) 
Изх29:18 по ръкопис от XIVв. СтихирXIIв. Догм 

ОБРАЗОВАНИЕ (3), e))ktu¿pwma (303б), 
a)peiko¿nisma (305а), e)ceiko¿nisma (301б) 
Вж. икона: самъ ризу къ бѓжьствьнууму своему 
лицу приложивъ въобразова ризою своею образование 
305а 
 

Срв. изъображени¬ в Догм 

ОБРАЗОВАТИ (7), ei)koni¿zw (274б, 279а, 303б); 
tupo¿w (273а); a)natupo¿w (57б] III образити); 
sxhmati¿zw (302а); shmai¿nw (240б] I-V 
знаменати),  
Изобразявам, предавам чрез образи (вж. образъ 
/1/) – 
а) гнос.: члѓкъ творить въ умý  образовавъ 
будущее 57б 
б) мист.: трьми бо погруз¥ трии дѓни гѓня 
погребени образуеть 240б 
Евх Супр Изб1073г. Мин1097г. ГрНазXIв. Догм 

Срв. въобразити и въобразовати в Догм 

ОБРАЗЪ (76), ei)kw¿n (53а, 93б, 104а, 163а, 164б, 
174аbis, 216а, 232б, 242а, б, 261б, 279а, 292а, 
297б, 299а, б, 300аbis); tro¿poj (63а, б, 64а, 
65бbis, 69а, 72а, 80а, 91а, 117б, 200а, 208б, 212а, 
227а, 258б, 310б, 332б, 339а); tu¿poj (240а, 246б, 
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254бbis, 255б, 262б, 271б, 272аbis, 274б, 300б); 
sxh¤ma (69а, 117а, 188б, 192а); xarakth¿r (53а, 
62а, 233а, б); morfh¿ (78а, 225б, 355б); 
a)nti¿tupon (277а); e))ktu¿pwma (303б), 
xarakthristiko¿n to¿ (73б); sth¿lh (297а); 
doxei¿on (132с13] I, V капъ) 
подобьн¥и образъмь, su¿mmorfoj 297б  
онт. 1. Образ – съвършено пълно и точно 
сходство между две същини, явления и пр., 
подобно на това, което съществува между 
печата и неговия отпечатък:  
а) тринит.: сѓнъ же и образъ отьчи упостаси 62а;  
б) антроп.: сътвори члѓка  по сво¬му wбразу и 
подобьству 174а; 
в) мист.: wбразъ съмьрти хѓв¥ ¬сть хрьщени¬ 240а 
 прьв¥и образъ, prwto¿tupon 300а 
2. Модус, начин – свойство, присъщо само на 
някои състояния на същността, преходно 
състояние на субстанцията. В модусите намира 
израз множествеността и изменчивото 
разнообразие на нещата и явленията в 
иманентната действителност, = tro¿poj :  
сущьству 63а;  б¥тью 91а 
3. Форма, външен вид: преобразують ся ... имьже 
хотть wбразъмь 117а, срв. още 188б, 192а; 
 безъ образа, a)sxhma¿tistoj (91а, 94а] III 
безобразно сирýч безъ образа, V безъwбразно, 
177а)  
Вж. безъwбразьнъ 
4. култ.-рит. Изображение, икона: образъ ихъ 
сѓт¥ихъ, бел. Т. И.) въставимъ 277а, срв. още 
299б 
 икона, образовани¬  
= прикладъ 
Често 

Срв. изъображени¬ и начрьтани¬ в Догм 

Jagič, Ap. III 84f; WeiherStudien 156 ff. 161 ff 163 

ОБРАЗЬНЪ (2), tupiko¿j (222б] III 
многообразьнъ) 
Който има образ,чувствено възприемаема 
форма: образьно¬ богоявл¬ни¬ 222б 
Евх Клоц Супр Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

ОБРАЩЕНИЕ (1), e)pistrofh/ (222а)  
етич. Духовно, нравствено обръщане: на 
обращени¬ зъвавъ 222а  
Догм 

ОБРЭЗАНИЕ (1), peritomh¿ (252б)  
култ.-рит. Обрязване, изрязване на 
краекожието (препуциум) на мъжкия полов 
член. Хирургична операция, извършвана от 
дълбока древност у много народи с ритуални 
цели и по хигиенни причини. Евреите правели 
това на осмия ден от раждането на детето. Сред 
тях обичаят се възприемал като външно отличие 
на естественото Авраамово потомство. 
Зогр Мар Ас Сав Боян ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм 

ОБРЭЗАТИ (1), perite¿mnw (325б)  
култ.-рит. Обрязвам, вж. обрýзани¬ 
Зогр Мар Ас Сав Боян Клоц Супр ПандАнтXIв. 

ОБЪДРЪЖАТИ (9), perie¿xw (49бbis, 102а, 
121бbis, 147а, 151а), periori¿zw (120а)  
PtcPraesAct объдрьжи, periektiko¿j (102а)  
1. общоупотр. Обхващам, обемам, съдържам, 
вмествам: что бо объдрьжить тýлеса, не въздухъ 
ли 147а, срв. още 121б 
2. иконом. Държа във властта си, управлявам, 
ръководя. С този термин се означава 
поддържането от Бога на установения ред в 
цялото творение: ничимьже не объдрьжимъ, нъ 
паче объдрьжа все и съдрьжя и преим¥и 49б 
 одрьжати 
Супр Сб1076г. ЕфрКрм 

ОБЬЛЪ (6), sfairoeidh/j (162а) 
естеств. Oбъл, определение на формата на 
земята и небето: обьлу же ¬тери рýша землю162а 
 яко и блюдо 
Догм 

Срв. обьловидьнъ и округловидьнъ в Догм 

ОБЬЩЕВАТИ (2), koinwne¿w (299б] I, III, V 
обьщьствовати, 273б)  
1. общоупотр. Приобщавам се: слав¥ вýньць ихъ 
обьщуемъ;  
2. мист. В израза хлýбъ обьщеван¥и 273б, o( 
a)¿rtoj th¤j koinwni¿aj ‘хляб на общението’ – 
определение на хлебния принос при 
евхаристийната жертва. Така се нарича 
евхаристийният хляб поради това, че 
причастяващите се със Светите тайни влизат в 
най-тясно единение със Самия Христос и в Него 
стават съобщници на вечния живот, а също и 
понеже всички вярващи в Христа съставят едно 
тяло Христово, образ на което е причастяването 
от един хляб, (IКор. 10:17 Един хляб, едно тяло 
сме, понеже всички се причастяваме от един 
хляб)  
 обьщьствовати  
 приªти 
Срв. приобьща/ва/ти с и приобьщити с в Догм 

ОБЬЩЬ (14), koino¿j  
онт. За качествена характеристика – общ: обьще 
¬стьство 77а, б; обьще¬ въскрьсени¬ 289б, срв. и 
100а, б 
 въ чсти сво комужьдо 100б merikh\ 

e(ka/stou; о собý с¥и kaq' e(auto/n ‘с частно 
битие’. 
обьщь влад¥ка/ творьць, = вьсýмь влад¥ка/ 
творьць 216б, 292б, 304а и др. 
Догм 

Срв. обьщьнъ в Догм 

ОБЬЩЬСТВО (6), koino¿thj (76б] III общени¬), 
koinwni¿a (216а, 233а] II-V общени¬, 277б)  
Instr. обьщьствомь, koinw¤j (184а) 
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1. тринит. Общност. С този термин се означава 
тъждествеността на основата на Божественото 
битие у трите Лица на Пресв. Троица: обьщьство 
и съвъкупь и еже въ словеси и пом¥слý видить ся 
76б  
2. мист. Общение, едно от наименованията на 
евхаристийната жертва поради таинственото 
приобщаване в нея с тялото и кръвта Господни 
(лат. communicatio ‘комкане’): wбьщьство гѓлеть 
же с и естьство по истинý понеже и м¥ 
обьщьству¬мъ имь хѓа и приемлемъ его плъть и 
бжЃство. 277б;  
 обьщени¬, приªти¬ 
Супр  

Срв. конония ПатСинXIв.; приобьщени¬ в Догм 

ОБЬЩЬСТВОВАТИ (7), koinwne¿w (64б и 65а] II, 
IV, V, VIII wбьщевати, 144а] II-V wбьщевати, 
180бbis] II-V wбьщевати, 260б, 277б, 278а) 
1. онт. Притежавам общи свойства с други 
предмети, имам една и съща основа на битието: 
члѓкъ и бездушьн¥имъ обьщьствуеть и 
бесловесн¥ихъ приемлеть животъ и словесн¥ихъ 
прия разумъ 180б (срв. още 64б и 65а, 144а, 
260б);  
2. мист. Приобщавам се със светите Христови 
тайни: и м¥ обьщьству¬мъ имь хѓа и приемлемъ его 
плъть и бѓжство. Обьщьствуемъ же и 
единьствуемъ и сами въ себý симь 277б, 278а 
 обьщевати  
 приªти 
МинЧетФевр 

Срв. обьщьникъ б¥ти, приобьща/ва/ти с и приобьщити с в 

Догм 

ОБЭТЪ (4), e)paggeli¿a (279б, 283б] III 
обýщани¬), mnhstei¿a (281а] III обручение, 285а)  
култ.-рит. Оброк, обет*: аньна неплод¥ сущи 
мольбою и обýтъмь самоила (sc. роди, бел. Т.И.) 
283б  
 обýщани¬  
 завýтъ 
*Доброволно поемане на задължение за извършването на 

някакво добро дело в името на Бога (пост, въздържание, 

материално пожертвование, замонашване и др.). Обетът не 

се възприема като заплащане за измолената милост и 

полученото благодеяние. Той има огромно значение за 

възпитаване на духовна дисциплина и навици за добри 

дела. 

Син Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

ЗлатострXIIв. 

Срв. обýтовани¬ в Зогр Мар Ас Ен Син Евх Мин1097г. 

ПандАнтXIв. ЙоЛествXVв. Догм 

ОБЭЩАНИЕ (1), mnhstei¿a (285а)  
Вж. обýтъ 
Сав Киев Евх Супр ПандАнтXIв. ГрНазXIв. Догм 

ОБТИЕ (3), perioxh¿ (119б, 147а)  

онт. Обем, характеристика на пространството, 
мислено като празно вместилище на телата: 
мýсто бо есть комужьдо тýлеси того обть¬ 147а;  
 безъ обтия a)peri¿lhptoj (19а] III не обьятъ) 
– теол. Необятен, невместим – диференциален 
признак на несътворената природа, изразяващ 
нейната пространствена индетерминираност. 
Бог съществува вън от пространствените 
граници. Той не може да бъде обгърнат и от 
целия свят. Той стои над всяка измерима 
пространственост, така че пространството не 
може да Го ограничи. 
Сб1076г. Мин1097г. 

Срв. необъ¬мл¬мъ и необъªтьнъ в Догм 

ОВЬНЪ (1), krio/j (138а)  
косм. Oвен, зодиакално съзвездие. 
ЙоЕШ Изб1073г. ДПК Догм 

Срв. криосъ ЙоЕШ Изб1073г. ДПК; крии ЙоЕШ 

ОГЛАШАТИ
 
(2), perihxe¿w (308а); kathgore¿w 

(303а)  
1. общоупотр. Огласям, = perihxe¿w: пýсми 
оглашати слухъ; 
2. терм. Оглашавам, наставлявам във вярата 
новообърнатите от езичниците, които се готвят 
да приемат кръщение, = kathgore¿w: а 
бѓжьствьная писани оглашають покланяющиимъ 
с капищемъ 303а  
Супр ЕфрКрм Сб1076г. Догм 

ОГНЬ (41), pu¤r (passim)  
косм. Огън, един от първичните елементи на 
материята: огнь ¬дина вещь ¬сть § чет¥рь 130б 
Често 

ОДРЬЖАТИ (1), perie¿xw (69а III обдержати) 
Вж. объдръжати: творьно¬ бо и  wдрьжимо¬ 69а 
Зогр Мар Син Евх Клоц Рил Супр. Изб1073г. ЕфрКрм 

ПандАнтXIв. ГАм Сб1076г. 

Срв. объдрьжати в Догм 

ОМРАЧИТИ /С/ (3) e)klei/pw   

1. общоупотр. Помрачавам: преступъмь 
повелýнью бжЃствьн¥ия икон¥ образ¥ омрачихомъ 
233б 
2. естеств. Затъмнявам /се/ (за небесно тяло): а 
мьрцань¬ луньное б¥ваеть § заступа земьнаго 
егда будеть е z¶ луна ти ся обрщеть при 
коньчанýмь въстреченýи, да слньце подъ землею, а 
луна надъ землею, осýненье бо сътворить земля, да 
не постигнеть слнЃЃчн¥и свýтъ освýтити лун¥, да 
тýмь омрачить ся 146б. Срв и 144б 
= помрачити /с/ 
Срв. помрьцати в КирилЙерусХIIв.; помрьчати в Изб1073г.; 

помрькнути (Срезн) 

ОМЫВАТИ (2), lou/w  
култ.-рит. Умивам, очиствам като ритуално 
действие: а водý духовьн¥имъ блЃгодати¬мь 
плъть грýховьную wм¥вающи 242б; трети¬ 
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крьщени¬ ¬ законьно¬. всь бо нечист¥и wм¥ваше 
ся 245а 
Срв. ум¥вати Изб1073г. Сб1076г.; ом¥ти ПандАнтXIв. 

Сб1076г. 

ОПИСАТИ - PtcPraetPass описанъ (4), 
peri¿graptoj (31а, 33а, 69а, 108а) 
онт./гносеол Ограничен – диференциален 
признак на сътворената природа, свързан 
онтологически с нейната пространствено-
времева детерминираност: творьно¬ бо  
wписано¬ 69а 
 неописанъ, неисписанъ 
Изб1073г. 

ОПЛЪТИТИ (1), sarko¿w (287а] rel. въплътити) 
Вж. въплътити: роди ся отъ се сѓнъ бѓжии и бѓъ 
оплъщенъ, не бѓгоносьць члѓвкъ, нъ бѓъ въплъщенъ 
287а 
 

ОПЛЪЩЕНИЕ (1), sa¿rkwsij (92а] rel. 
въплъщени¬) 
Вж. въплъщени¬: отълучено же есть и елик0 w 
бѓжьствьнааго wплъщения и чловýколюбьца бѓжия 
словесе въплъщения 92а  
 

ОСВЭТИТИ (5), ОСВЭЩАТИ (5), kataglai+zw 

(174б), fwti¿zw (25а, 86а, 110а, 143б, 146б, 174б, 
239б, 273б) 
1. общоупотр. Осветявам: § слѓнца с освýщаеть 
луна 
2. мист. прен. метафор. Просвещавам: 
wсвýщающеи даръ стѓго дѓха приимъше и 
чудотворен¥·ми силами и добр¥ими учении 
wсвýщаху тьмьн¥я и заблудивъша 25а 
Син Евх Супр Сб1076г. ГрНазXIв. 

ОСВЭЩЕНИЕ (3), fwtismo¿j, (107а, 244а), to£ 
fwti¿zein (132с5) 
1. общоупотр. Осветяване: Луна же и звýзд¥ въ 
начало власти нощи во осѓщен·е еи 132с5;  
2. мист. прен. метафор. Просвещаване: н¥ня 
убо крьщени¬мь начтъкъ стѓго дѓха приимемъ и 
печатъ и съхраньство и wсвýщение 244а 
Супр ГрНазXIв. 

ОСВТИТИ (3), ОСВЩАТИ (1), a(gia¿zw (235а, 
246а), a(gni/zw (333а)  
мист./култ.-рит. Освещавам, с определени 
култово-обредни действия и молитви 
предочиствам и измолвам снизхождане на 
особена Божия благодат върху нещо или някого, 
определяйки го по този начин за свещена 
употреба и посвещавайки го на Бога: тварь бѓжиею 
осѓти с кръвью 235а; водою осѓтити 246а  
 свтити, = очищати 
Ен Евх Клоц Супр ЕфрКрм Догм 

ОСВЩЕНИЕ (1), to£ a(giasqh¤nai (277а)  
мист. Акт на освещаване, вж. освтити 277а 

 свщени¬  
Евх Син Супр ГрНазXIв. 

ОСКВЬРНИТИ С (1), molu¿nw (247б) 
култ.-рит./етич. Осквернявам се, омърсявам 
се, като влизам в контакт с нещо или някого, 
който е обявен от Закона за нечист. От 
първоначалната семантика на телесно 
омърсяване се развива вторичното преносно 
значение в етиката ‘осквернявам се с порочни 
дела’: не wсквьрнити ся сквьрнами 247б 
Зогр Мар Ен Ас Ен Син Евх Супр ПандАнтXIв. 

Срв. оскврьняти в Догм 

ОСОБИЕ (1), i))¿dioj (182б] I и соб·¬, III особьно) 
онт. Свойство*: особи¬ же дѓши доброчьсть¬ и 
разумýни¬ 182б 
 своиство 
*Отделна страна на дадена същина, която обуславя 

нейното различие или сходство с други същини и се 

проявява във взаимодействието с тях. Всяка една същина 

притежава много свойства, единството на които изразява 

нейното качество. 

 

ОСТАВЛЕНИЕ (11), a)¿fesij (passim)  
мист. Прощаване (на грехове)*: грýхъ убо 
wставление всýмъ единако даеть ся крьщеньемь 
243б 
*Освобождаване от вината за съзнателно и свободно 

погазване на нравствения закон (нарушаване на Божията 

воля) в тайнството покаяние, чрез което каещият се се 

примирява с Бога и му се дава надежда за спасение 

ЗогрФрагм Хил Служ Евх Клоц Супр Ас ГрНазXIв. Догм 

СЗ (ХIѴв.) 

Срв. о/т/пущени¬ в Остр, Мин1096г. ЕфрКрм Догм; 

отъпустъ, отъпустъкъ (Срезн)  

ОСЗАНИЕ (7), a(fh¿ (181б, 191а] I, V посзани¬, 
191бbis] I посзани¬, 192а, б; 193а)  
гнос. Осезание, едно от петте сетива: еЃ чувьство 
есть wсязание 191а  
 посзани¬, прикосъ  
Срезн Догм 

ОТЪВЭТЪ (4), a)po¿fasij (35а, 161б, 344а), 
e)/nteucij (296а)  
1. общоупотр. Отговор: и трънь¬ же изид¬ и 
земля по преступлении по гню отъвýту 161а, срв. 
още 344а; 
2. гнос. Апофазис, отрицателно знание*: трýбý 
убо ко¬гожьдо еже о бЃзý глѓемъ не что сущ·емь есть 
съказа¬ть мьнýти, нъ ¬же нýсть являеть 87а; 
суть же друга w бѓзý при немь глѓема силу 
в¥состьнаго §вýта имущу 35б 
*Съгласно Църковното учение за относителността на 

богопознанието, са възможни две насоки на мисълта при 

съставянето на общо понятие за Бога – метод на 

отрицанието (апофазис) и метод на аналогията (катафазис). 

Според метода на отрицанието или т. нар. апофазис 

непостижимостта на предмета на познание – Божеството, 



70 

 

предполага принципиален отказ от опериране с човешки 

понятия и представи. Като абсолютна и единствена по рода 

си същност, надвишаваща безмерно тварния разум, както 

човешки, така и ангелски, Бог не притежава никое от 

свойствата на ограниченото и относително съществуващо 

битие. Ето защо апофатическите определения на Бога са по 

правило винаги отрицателни. 

Зогр Мар Ас Сав Боян Ен Евх Клоц Супр Рил Изб1073г. 

ГрНазXIв. Догм 

ОТЪДАНИЕ (2), грц. a)moibh¿ (203б, 346а]  
въздани¬) 
юрид./етич. Възмездие, отплата: отъдани¬ дýлъ 
203б; отъдани¬ получити 346а 
 мьзда 
Мар Сав Евх Служ Ен Клоц Супр ПрезвКозма  

Срв. въздани¬ в Догм 

ОТЪКРЬСТИТИ (1), a)nabapti¿zw (239б] II-V 
окрьстити) 
мист. Прекръщавам, повторно, наново 
кръщавам*: пак¥ ся отъкрстть, то ти пак¥ 
распропинають хѓа 239б 
*Кръщението като духовно раждане за нов, свет живот, 

подобно на телесното раждане е неповторимо (Ефес. 4:5). 

Отпадналите от вярата и отлъчените от Църквата еретици, 

ако са кръстени правилно в името на Отца и Сина и Св. Дух 

се приемат наново в Църквата чрез тайнството покаяние, 

но не и чрез повторно кръщение. 

 

ОТЪЛ©ЧЕНИЕ (2), xwrismo¿j (343б] III 
разъл©чени¬) 
антроп. Отделяне: отъл©чени¬ души § тýла 
343б;  
 безъ отълучения, a)xwri¿stwj (62а III 
неразлучьно)  
тринит. Без отделяне, неразлъчно. С този 
термин се означава непостижимият за тварния 
ум начин на вътрешно раждане на Бога Слово от 
Отца:  родивъ ся 62а. 
Супр ГрНазXIв. ЕфрКрм ЗлатострXIIв. 

ОТЪЛ©ЧИТИ (13), xwri/zw (45а, 76б, 77б), 
a)palla¿ttw (104б), diaire¿w (332с7), diakri¿nw 

(92а), a)fiero¿w (322бbis, 323а) 
1. общоупотр. Отделям, отстранявам: §л¹ч·  § 
женъ 332с7  лишавам: все вещьн¥ м¥сли 
§лyчен¥  
2. култ.-рит. Отделям за сакрална употреба, 
посвещавам, = a)fiero¿w: ни суббота бѓу §лучена 
322б; вьсего жития къ бѓу §лучающе 323а (аѓнгли, 
бел. Т. И.) 
3. PtcPraetPass отъл©ченъ, kexwrisme¿nwj (78а] 
V отъл©ченý )  
а) онт. Съществувам като отделна субстанция: 
не бо и състави другъ въ друзý суть. въ своемь 
же къжьдо ¬сть и укромь сирýчь о себý ¬сть 
§лученъ 77б 

б) тринит не отъл©ченъ, a)xw¿ristoj (68б), 
a)xwri¿stwj (61б):  
Неотлъчно, неразлъчно – диференциален 
признак на свръхестественото раждане на 
Второто Лице на Пресв. Троица – без отделяне 
от същността на Отца и без числово множение: 
а с¥нъ съврьшена упостась есть отьчя не 
отълученъ 68б 
 безъ отълучения, другъ въ друзý 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Клоц Супр ЗогрФрагм ГрНазXIв. 

ЕфрКрм ЙоЕШ 

ОТЪПАДЕНИЕ (3), e)¿kptwsij (118бbis, 219а)  
ангел. Отпадане*: якоже ¬сть члѓкомъ съмьрть, то 
же и анѓгломъ §падени¬ 118б 
* С този термин се означава съвършеното и безвъзвратно, 

лишено от възможността за покаяние отхвърляне на 

бесовете от благодатта Божия. Поради това че злите духове 

са паднали без да се намират под някакво външно влияние, 

съгрешили са дълбоко и всестранно и грехът съвършено е 

извратил тяхната природа, изкуплението, дадено от Божия 

Син, е невъзможно за тях (против учението на Ориген, 

който учел, че Иисус Христос е изкупил не само людете, 

но и всички бесове). 

Супр ГрНазXIв. Сб1076г. Догм 

ОТЪПУСТЪ (1) В израза без отъпуста (sic!), вм. 
отъст©пъ, a)diasta¿twj (83б] II, IV, V, VIII 
§ступа, III §ступления) 
тринит. Неразделно. С този термин се означава 
начинът на съпребиваване на трите Божествени 
Ипостаси: ¬же есть бѓжьство и еже § прьв¥я вин¥ 
без лýта отъ туду суще и единовластьнъ и без 
отъпуста се ¬сть упостасьмъ три и покланяеми, 
(срв. 82а нераст©пьнъ)  
 безъ расхода, неост©пимъ (61б) 
Срезн 

ОТЪСТ©ПЪ – Вж. отъпустъ 
 

ОТЪШЬСТВИЕ (2), a)naxw/rhsij 

етич. Отклоняване: зъло же ино ничьтоже есть, нъ 
§шьствие отъ добра, якоже и тьма свýта есть 
§шьствие. 

ОТЬЦЬ (124) path/r   
1. общоупотр. Баща, мъж по отношение на 
децата си: обратять с срЃдьц оЃць къ чадомъ 
342а 
2. тринит./христол. sg Бог Отец, Първото лице 
на Пресв. Троица по отношение на Сина: едино 
суть оЃць и сЃнъ и стЃűи дЃхъ 79а 
 без отьца 286б a)pa/twr – христол./мар. С 
този термин се означава начинът на Христовото 
раждане без участието на мъжки пол. 
Догм 

Срв. безотьчьнъ (Срезн) 

ОТЬЧЬ (14), patro¿j 
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тринит. Който се отнася или принадлежи на 
Отца: дЃхъ оЃчь 85а 
Догм 

ОТЬЧЬСТВО (4), patro¿thj (65б, 80а); patria¿ 
(66а); patri/j (258а)  
1. общоупотр. Родина, отечество: иждеконьнаго 
оѓчьства искуще 258а  
2. тринит. Отчество – ипостасно свойство на 
Първото Лице на Пресв. Троица: не wтъ насъ 
¬сть пренес¬но къ блѓжноому бѓжству отьчьства и 
сѓновьства 65б 
Зогр Син Супр Евх ГрНазXIв. ЕфрКрм Догм 

ОЦЬТЬСТВО (1), o)cu¿thj (191а) 
естеств. Кисел вкус – физическо свойство 
 к¥сýльство  
Догм 

ОЦЭСТИЛО (2) i(lasth/rion   
култ.-рит. Очистилище: и скини же мосииска на 
въстокъ имше прýпон© и оцýстило 258а.  
Срв. оцýстилище в Догм 

ОЧИСТИТИ (5), ОЧИЩАТИ (5), kaqai¿rw (229а, 
243аbis, 261а, 276а), e)kkaqai¿rw (314б, 315аbis), 
a(gni¿zw (333а)  
култ.-рит. Очиствам, посредством определени 
култови и ритуални действия снемам 
сквернотата от нещо или някого: водою вьсь 
нечисть по закону очищаеть ся 243а; не чистителе 
ли сама ся очищающе, тако въ невъходьное мýсто 
вънидяху и требű привождяху 333а 
= освтити, освщати 
 оскврьнити 
Зогр Мар Ас Сав Син Киев Евх Клоц Супр Сб1076г. 

ГрНазXIв. СЗ (ХIѴв.) Догм  

ОЧИЩЕНИЕ (3), ka¿qarsij (passim) 
култ.-рит. Очищение, съвкупност от мерки, 
предприемани за освобождаване от някаква 
сквернота (физическа или духовна): понеже 
сугубъ члѓкъ, отъ дѓша и плъти, сугубь намъ 
дасть и очищение водою и дѓхмь 242а 
 освщение, свщение, свтьство 
Зогр Мар Ас Сав Охр Боян Син Киев Евх Клоц Супр 

ГрНазXIв. Мин1096г. ЕфрКрм Догм 

ОЧЛОВЭЧЕНИЕ (1), e)nanqrw¿phsij (340б] 
въчловýчени¬)  
христол. Въчовечаване, приемане на човешката 
природа от Второто Лице на Пресв. Троица. Бог 
Слово се въчовечил, съединявайки се в самото 
зачатие с възприетия от Св. Богородица плод: не 
самъ убо дьяволъ будеть члѓкъ по гѓню wчлѓчению 
340б 
 

ОЧЛОВЭЧИТИ С (1), e)nanqrwpe/w   
христол. (за Второто Лице на Пресв. Троица) 

Въчовечавам се, възприемам човешката 

природа: не члЃка обЃжена гЃлемъ, нъ бЃа очЃлчьша ся 
230б въчЃлъчьша ся  

П 
ПАКЫПОРОЖДЬСТВО (1), paliggenesi¿a (244а] II-

V пак¥родьство)  
мист. Новораждане, повторно раждане. С този 
термин се означава таинственото благодатно 
възраждане за нов, праведен и свят живот в 
единение с Бога, което се извършва в тайнството 
кръщение: н¥ня убо крьщени¬мь начтъкъ стѓго 
дѓха приимемъ и начатъкъ иного житья будеть нъ 
пак¥порожьство 244а  
 порождени¬ 
 
Срв. пак¥рождени¬ в ГрНазXIв.; пак¥порождени¬ в 

Сб1414г. (Срезн.); пак¥б¥ти¬ в Мар Ас Остр ЕфрКрм 

ГАм Догм; Вж. също породьство и порождьство в Супр; 

бан пак¥б¥тииская Мин1096г.; бан пак¥б¥тия 

ЕфрКрм;. пак¥б¥тиино¬ крьщени¬ (Срезн); 

потваряни¬ ГрНазXIв.; потворени¬ в ГрНазXIв. 

ПАМТЬ (4), mnh¢mh (192а, 296б); u(po¿¿mnhsij 
(302б, 303а) 
1. общоупотр. Възпоменание спомен, = 
u(po¿¿mnhsij: писати на памть 303а, срв. и 302б; 
2. антроп. Памет, способност за съхраняване 
резултатите от взаимодействието със света, което 
дава възможност да се възпроизвеждат и 
използуват в по-сетнешната дейност, = mnh¢mh: 
такожде же и въскраиня плъти чуеть съ памяти 
же и съ пом¥слъмь 192а; 
3. култ.-рит. Църковна служба в памет на дадено 
свещено историческо събитие или светец, = 
u(po¿¿mnhsij: памть чьтити 296а 
= въспоминани¬, въспомновени¬ 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Рил ПандАнтXIв. 

ГрНазXIв. ЙоЛествXIIв. Догм 

Срв. помновени¬ и памти¬ в Супр, ПандАнтXIв.  

ПАНАРТЪ (1), pana/retoj 
библ прен. метоним. Две от неканоничните книги 
на Стария завет, които Църквата е определила 
като душеполезно четиво – Премъдрост 
Соломонова и Премъдрост Сирахова, известни 
под общото наименование Панарет 
'вседобродетелност': а панартъ се же есть 
премудрость соломоня и премудрость иЃ¶сва, «же 
отьць сираховъ сътвори жидовьскű, елиньскű же 
съказа сего вънукъ иЃ¶съ, сираховъ сЃнъ – благовольнý 
же и добрý, нъ не въчитаете с ни лежясте въ кивотý 
312b 
= Апанарт 
Срв. Панаретос и Апанаретос Изб1073г.; Панаретъ в Догм  

ПАРАЛИПОМЕНЪ (2), paralupo¿menon (311а, 
312а)  
библ. Паралипомен, наименование на 
Ветхозаветна книга 
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Срв. паралипомена в Изб1073г. Догм; останъкъ в ЕфрКрм; 

останъчьн¥я къниг¥ остатъчьн¥я къниг¥ в ЕфрКрм; 

останъци црЃствъ (Срезн) 

ПАРИМИЯ (1), paroimi¿a 312а  
библ. Притча – такава форма на изразяване, при 
която отвлеченият смисъл се облича в образ или 
сравнение  
 паримия соломоня 312а – Притчи Соломонови, 
Ветхозаветна библейска книга. 
= притъча 
Евх Ен 

Срв. Притъча Соломоня в ЕфрКрм; Словеса притъчьная в 
Сб1076г. 

ПАРО¬НЪ, вж. парфенъ 

ПАРФЕНЪ (1), parqe¿noj (138а] II, IV,V парфена) 
косм. Дева – зодиакално съзвездие 
= юнота 
ЙоЕШ 

Срв. пар»еносъ дýвица Изб1073г. 

ПАСТИ (2), poimai¿nw (90а, 253а) 
еклесиол. прен. метафор. Паса, напътствам 
членовете на църквата във вяра, благочестие и 
добри дела;  
 PtcPraesPass. pl t пасом¥ – пасоми, членовете 
на Църквата по отношение на своя пастир, 
свещенослужителя (вж. още пастухъ): пасом¥ихъ 
пастухъ речеть ся 90а; пасом¥ихъ палица 253а 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Супр в пряко значение; 

ПандАнтXIв. 

ПАСТУХЪ (4), poimh¿n (24б] III паст¥рь, 90а] III 
паст¥рь, 298а, 306б) 
 еклесиол. прен. метафор. Пастир – 
свещенослужителят по отношение на миряните в 
църквата: пасом¥ихъ пастухъ речеть ся 90а 
Зогр Сав Супр Изб1073г. ЕфрКрм 

Срв. паст¥рь в Догм 

ПАТРИАРХЪ (1), patria¿rxhj (299а) 
pl t библ. Патриарси, праотци. В Свещеното 
Писание така се наричат благочестивите 
родоначалници на еврейския народ, живели до 
времето, когато Бог дава на Мойсей скрижалите 
с десетте Божии заповеди на планината Синай, 
носители на истинната религия в Единия Бог: иже 
преже блѓгодати прѓрци, патриарси 299а 
Ас Ен Служ Супр Мин1097г. ГрНазXIв. 

ПЕНТАТЕУХЪ (1), penta¿teuxoj (311б)  
библ. Петокнижие, наименование на първите пет 
Старозаветни книги (Битие, Изход, Числа, Левит 
и Второзаконие), за чийто автор се счита Мойсей. 
= птерица, пторица, пти купъ 
 
Срв. пентатевхъ и пентатехъ в ЕфрКрм; птерű 
кънигű, птерь в Изб1073г.; птерьница; 

птокънижи¬ в Петокнижие XVв.; пеньдатевьхосъ в 

Догм  

ПЕЧАТЬ (3), sfragi¿j (108а, 244а, 253а) 
1. общоупотр. Печат: не удръжими суть стýнами 
ни дѓвьрми ни ключи, ни печатьми 108а 
2. мист. Таинствено-благодатно поставяне на 
знак върху частите на тялото чрез помазване с 
осветено миро и произнасяне формулата “Печат 
дара Духа Светаго”, при което в тайнството 
миропомазание се дават благодатни сили, 
необходими за закрепване и възрастване в новия 
живот. Печатът от най-древни времена е бил 
белег на власт. С него се е удостоверявала 
истинността на документи, забранявал се е 
достъпът до определено място или вещ. В такъв 
смисъл запечатването, извършвано в тайнството 
миропомазание означава, че върху кръщаващия 
се е положен знакът Божий, по който той може да 
бъде приет за истински последовател на Господа 
и същевременно се възпрепятства чуждото (т. е. 
на бесовете) посегателство върху душата му, 
която е притежание на Бога: крьщени¬мь начатъкъ 
сѓтго дѓха приимемъ  и печать и съхраньство 244а 
Ен Евх Клоц Супр ГрНазXIв. 

ПИСАНИЕ (46), eu)agge¿lion 281a), grafh/ (rel.)  
библ. 1. Под това сборно название се разбират 
библейските книги на Стария и Новия Завет: сѓто¬ 
 (21б, 23а, 46б, 129а, 327а), бѓжьствьно¬  (65б, 
112б, 130б, 148а, 151б, 281а, 301а, 313б, 315б, 
322а, 331а, 346а); бѓгодховьно¬  (322б);  бѓодшѓьно 
(322б)  
 къниг¥ 
 прýдани¬  
Срв. стЃ¥ª къниг¥ в Изб1073г. Сб1076г.; стЃая словеса в 

Сб1076г. 

2. pl t Сборно наименование на летописните 
старозаветни книги: таже друг¥я птер¥ книг¥ 
зовома писания ... же суть сице: иѓ¶с навгинъ, 
судия съ руфск¥ими, црьск¥ прьв¥ съ 
вътор¥ими книг¥ един¥, и двоя отъ паралипоменъ 
книг¥ един¥ 311б 
Зогр Мар Ас Сав Евх Клоц Супр Изб1073г. ЕфрКрм Догм 

Срв. повýстьнűª кънигű, писательница и сЃтописани¬ 
сЃтописания в Изб1073г. 

ПЛАВАТИ, в израза плава«штая звýзда  
Вж. планитъ 

ПЛАЗИВЪ (1), glisxro/j (191б) 
естеств. Лепкав, физическо свойство: 
Подълежимо же есть посязанию тепло и студено ... 
плазиво 191б 
Срв. пльзьскъ в Догм 

ПЛАНИТЪ (9), planh¿thj (passim)  
косм. Планета*: седмь бо планитъ рýша: слЃнце, 
луню, дию, ермию, ареа, афродити и крона 123б 
= плава«штая звýзда 



73 

 

* За “движещите се небесни светила” Йоан Екзарх въвежда 

непреведения термин планита или калкира съчетание 

a)¿stra planhta¿ с плава«штая звýзда (в текста се 

среща и само плава«штая). За това съчетание писателят 

използува глагола плавати, който е имал и значение 

‘блуждая’, тъй като буквалното значение на a)¿stra 

planhta¿ е ‘блуждаещи звезди’. По този начин 

“движещите се небесни светила” се разграничават от 

“неподвижните звезди”, които се наричат само звýзд¥. 
Всяко от зодиакалните съзвездия е представено със 

собствено название. Имената на планетите и на 

зодиакалните съзвездия са заемки от гръцки, но в някои 

случаи Йoaн Екзарх привежда и съответстващите славянски 

имена. Л. Ф. Фомина изтъква, че в ЙоЕШ преобладават 

транслитерираните от грц. имена на зодиакалните съзвездия 

в Срв. с ЙоЕБ, където са използвани повече славянски 

имена. Според нея тук за пръв път в славянската книжнина 

се появяват народните названия прýходьница 
‘Вечерница’ (име на Венера), власежелишти ‘Плеяди’, 

кр©жилия ‘Орион’. В ЙоЕБ и ЙоЕШ се употребява също 

и дьньница ‘Зорница’ като име на Венера. 

Изб1073г. Догм 

Срв. планита в Изб1073г.; облазньная звýзда ГАм; 

съблазньная звýзда ГАм 

ПЛАТЬ, в израза плать обьла (125а)  
косм. Небесен свод: а друзии плать обьла 
разумýваша нЃбо 125а. Вж. и комара 

ПЛЪТЬ (129), sw¤ma (30б, 32аbis, б, 60а, 89б, 
91б, 98б, 121б, 166с2, 12, 168б, 174б, 175б, 177б, 
178б, 180б, 182б, 183а, 185б, 186аbis, 190а, 192а, 
193а, 218б, 242а, б, 247б, 248a, 253б, 267а, 268а, 
269бtеr, 270бtеr, 271а] I, III тýло, 272аbis, 273а, 
275аbis, 276аbis, 277а, 278а, 284а, 293б, 294а, 
295а, 326б, 333аbis, 343а, б, 347аб, 348а, 350аб, 
351а, 353б, 354б, 355б, 356абtеr, 357б), sa¿rc (77а, 
143а, 224а, 226б, 229б, 230аtеr, б, 231а, 236а, 
266б, 270а, 272а, 276б, 277б, 286а, 290б, 337б, 
348б, 353б), sarki¿on (93б), u(¿lh (172а)  
антроп. 1. Месо, месеста тъкан на човешко или 
животинско тяло. В съдържанието на понятието 
‘плът’ преобладават свързани с органичния 
елемент идеи. Плътта е субстанция на човешкото 
тяло, основа на човешкия живот: се приб¥с имъ 
костемь плъти и жил¥ възницааху 348б; 
Дебельство плъти 172а;  
 бес плъти, a)sw¿matoj (58б] V бесплотенъ, 59а] III 
бесплотенъ, 91а); di¿xa tou¤ sw¿matoj (346а)  
косм. Безплътен – диференциален признак на 
духовните същини: дѓша бес плъти есть и бес 
количьства и без образа 91а 
 бесплътьнъ.  
2. Тяло, организъм,  тýло: А осзани¬ по всеи 
плъти развý костии и жилъ 183а; Плъть ¬сть на тро¬ 
растощи с длъгость и ширость, и глоyботь 178б; 
 Instr плътью, swmatikw¤j (109а, 217а, 329б) – с 
тяло, в тяло 

а) антроп. сего положи въ раи въ разумнýмь и 
видимýмь. На земли плътью ходя, дѓшею съ анѓгл¥ 
бяаше 217а 
б) христол. Чрез този термин в сотириологията 
се подчертава, че Господ Иисус Христос се 
възнесъл на небесата заедно с възприетото при 
въплъщението си човешко тяло, като по този 
начин възвисил човешката природа дори над 
ангелите и издигнал нейното достойнство до 
Божия престол: о десную сýде оѓца плътью 329б 
 птая плъть – косм. Квинтесенция: етери же 
водъную твьрьдь, яко посредý вод¥ б¥въшю, а 
друзии пятую плъть инаку развý чет¥рь вещии 
121а. Срв. още 32а, б 
 плъть и кръвь божия – мист. Хлябът и виното 
в тайнството Евхаристия след тяхното 
пресъществяване 269б 
 тýло, вещь 
Често 

ПЛЪТЬНЪ (28), swmatiko¿j (47б, 98а, 112а] III 
плътьскъ, 155а, 177а, 185аbis, 200б, 257а, 272б, 
329а, 330б); sarkiko¿j (284а] V исполньнъ, 326б, 
330б); tou¤ sw¿matoj (106б, 185б, 218б, 274а, 
276б); sw¿mati (185б); tw¤n swma¿twn (332с16, 
350а); sarko¿» (231бbis, 285б)  
1. Отнасящ се до плътта (вж. плъть): сладостии 
ов¥ суть дѓшьн¥я, друг¥я плътьн¥я 185а 
2. Телесен: плътьньмь видомъ 247б, swmatikw¤¿j  
 плътьскъ, плътýнъ 
 плътьно¬ пришьстви¬ 98а  
христол. Пришествието в плът на Второто Лице 
на Пресв. Троица в ипостаста на Иисуса Христа 
за благовестие, вж. още въплъщени¬, оплъщени¬ 
 спасьно¬ пришьстви¬ 
Евх Супр Хил ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм 

ПЛЪТЬСКЪ (5), th¤j sarko¿j (222а] II-V плътьнъ) 
Вж. плътьнъ: дебельство плътьско¬ 222а] II-V 
плътьно¬ 

ПЛЪТЬСКЫ, swmatikw¤j (93а, 94а, 98а, 109б)  
гнос. Посредством сетивни образи. Чрез този 
термин се означава методът на положително 
богопознание /катафазис/, при който мисълта си 
служи с аналогии от областта на достъпното за 
човешкия ум творение при описание и 
дефиниране на Божията същност*: о бѓзý 
плътьск¥ въ бжѓствьнýмь писании прикладьно 
обрýта¬мь глѓано 93а. Вж. още богъ, о бѓзý. 
*Приписването на човешки свойства и качества на Бога или 

т. нар. антропоморфизиране има основата си в психическата 

нагласа на човека, която намира отражение в учението на 

Църквата за сътворяването на човека по образ Божи. 

Приписването на човешки свойства на Бога налага 

духовните свойства и действия, които подобават само на 

Него, да бъдат очистени от всякакъв човешки елемент и да 

бъдат възприемани в тяхното абсолютно съвършенство 
Евх Изб1073г. Мин1097г. Догм 
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ПОБЛАЖЕНЬСТВО (1), a)gaqo/thj   
теол. Качество на благ, вж. благъ: любо 
поблажьньствомъ, любо силою, ... любо 
прýмудростью..аще не доидеть съврьшени, то 
нýсть богъ 38а  

ПОВИНОВАТИ С (2), u(po¿keimai (69б), 
u(popi¿ptw (261а), u(pota¿ttw (218а)  
онт. Притежавам битие, обусловено от някаква 
външна зависимост – битиен статус на 
сътворените същини: вся же тварьпо сво¬му 
¬стьству тъл· повинуеть ся 69б 
Зогр Мар Ас Сав Евх Супр ГрНазXIв. Мин1096г. 

ПОВИНЬНЪ (11), u(pokei¿menoj (16б]  
виновьнъ, 26а, 166с8, чети неповиньнъ), 
u(peu¿qunoj (218б, 223б), u(poxei¿rioj (160аб, 161а, 
222а, 235б); a)rxo¿menoj (144а)  
1. общоупотр. Подчинен, поданик: чинъ ... 
властелину и повиньну 144а, срв. и 161а 
2. онт. Подложен на, подлежащ на, зависим от, 
oбусловен – диференциален признак на 
сътворените същини: бѓъ не повиньнъ зъли 16б 
 виньнъ 
Зогр Мар Ас Сав Евх Клоц Супр ЕфрКрм ПандАнтXIв. 

ЗлатострXIIв. Догм 

ПОВЭДАТИ (12), khru¿ttw (235б, 236а, 255а, 
290б, 305б, 338а, 340а); o(mologe¿w (113б, 337б); 
e)pagge¿llw (248а); katagge¿llw (265а); dihge¿-
omai (129б) 
Вж. исповýдати: м¥ повýдаемъ хѓа распятааго 255а 

ПОДАЯТИ (7), metadi¿dwmi (passim)  
иконом./мист. Преподавам, посреднича при 
низвеждането на благодат от Бога върху 
творението*: дѓхъ сѓт¥и, ск. Т. И. всчьск¥ якоже 
подобьнъ оѓцю и с¥ну § оѓця исход и с¥номъ 
подаемь и приемлемъ всею тварью 71а; снѓъмь 
обавленъ намъ исповýда¬мъ и подаемъ 85б.  
*Преподавател на Божия благодат може да бъде Второто 

Лице на Пресв. Троица (преди и след въплъщението) като 

посредник между Бога Отца и човеците, както и 

свещениците като посредстващо звено в свещената 

йерархия между небесната и земната църква 
Зогр Мар Ас Ен Евх Супр ЗогрФрагм ГрНазXIв. ЕфрКрм. 

ПОДВИЖЬНЪ (1), spoudai¤oj (187б) 
агиол. Подвижнически, аскетичен: дýла 
подвижьна187б, вж. подвизати 
Супр ЕфрКрм ГрНазXIв. Изб1073г. 

ПОДВИЗАНИЕ (1), e)pime¿leia (307б) 
агиол. Подвизание, аскеза, вж. подвизати 
Евх Супр ГрНазXIв. ПандАнтXIв., Мин1096г. 

Срв. подвигъ в Зогр Мар Ас Сав Евх Супр Изб1073г.  

ПОДВИЗАТИ (2), e)palei¿fw (304а)  
PtcPraetPass. подвизанъ, moxqhro¿j (221б) 
агиол. Упражнявам, тренирам тялото и волята си 
в духовно-нравствена издръжливост с цел 
очистване на душата от страстите и греховните 

мисли и подчиняване човешкото тяло на духа*: 
такожде и сѓт¥ихъ блѓгомужьства подвизающа насъ 
на мужьства 304а: подвизаное житие 221б.  
*Задачата на подвизанието е очистване сърцето и ума за 

приемане на Бога, за богообщение и богоуподобяване. 

Концептът на това понятие тясно корелира с представата за 

двойнствеността на човешката природа и произтичащите от 

това вътрешни противоречия на личността. Човек по време 

на своя земен живот, като се стреми към правилно 

личностно развитие, изпитва вътрешна борба. Действията 

на против-оборстващите сили изтъкават същността на 

човешкия живот. Ап. Павловият израз да се облечем в новия 

човек, създаден по Бога в светост на истината (Ефес. 4:24), 

въз основа на който през Средновековието била затвърдена 

концепцията за греховността на плътта, у мнозина развивал 

строго отношение към тялото и към земния живот, 

изразявани в ограничаване потребностите на плътта и 

въздържане от прекомерни наслади с цел превръщане на 

човека в съсъд на Божията благодат. Отричането от себе си, 

съкрушаването за своите грехове и личните жертви (без да 

се изключва оттеглянето от света заради привличането на 

света) били най важните средства за придобиване на светост 
Зогр Мар Ас Сав Евх Супр Рил ЗогрФрагм ГрНазXIв. 

ЕфрКрм. Мин1096г. 

ПОДОБИТИ С (4), ПОДОБАВАТИ С (3), o(moio¿w 
(passim)  
онт. Уподобявам се, подобен съм, 
притежавам/придобивам обши свойства с някой 
друг:  
а) христол. В христологията терминът 
‘уподобявам се’ означава действителното /не 
привидно/ възприемане от Бога-Слово на 
човешката природа в личностно единство със 
Своята божествена природа (срв. Филип11:5-8): 
и народотворьць рода нашего утробомилостию своею 
подобивъ ся намъ всýмъ б¥въ члѓкъ без грýха 261а;  
б) антроп. В християнската антропология 
терминът ‘уподобявам се’ (в смисъл на 
богоуподобявам се) означава ‘развивам и 
усъвършенствам духовните си сили’: не хощеть же 
единъ бѓъ правьдивъ, нъ всýмъ подобовати се бо 
противу силý 319а 
 подобьнъ б¥ти, подражати, уподобити с  
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Хил Мин1096г., 

ПандАнтXIв. ГрНазXIв. Изб1073г. Догм 

ПОДОБИЕ (6), o(moi¿wsij (174а, 242а), o(moio¿thj 
(44а, 45а), to£ o(¿moion (158а); ei)ko¿nisma (274б)  
1. онт. Подобие – сходство в качествената 
определеност на две различни същини*: онъ 
чиститель истовааго архииереа хѓа образъ бяаше и 
подобье 274б.  
*Същественото сходство между субстанциите се основава 

върху образността като основен принцип, на който се 

подчинява творението. Терминът ‘подобие’ се използува 

там, където нещо действително се сравнява с друго. В такъв 

смисъл подобието е отражение на действителната връзка 

между същините. 
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2. антроп. Богоуподобяване – придобиване на 
нравствено съвършенство от човека като плод на 
свободната дейност на духа и най-висша 
духовно-нравствена цел на човешкия живот, 
постигана в различна степен от хората. 
Богоподобието е максимално актуализиране 
потенциите на Божия образ у човека, динамичен 
процес на приближаване към Бога: еже бо “по 
wбразу” то разумьно есть и самовластьно вляеть, 
а еже “по подобью” то изволенью добру, противу 
мощи подобити ся. 174а б 
 подобовани¬, подобьство;  образъ 
Евх Ен Супр Хил Служ ПандАнтXIв. ГрНазXIв. ГАм Догм 

Срв. подоблени¬ в Евх Догм, подобьстви¬ в Евх  

ПОДОБОВАНИЕ (1), o(moi¿wsij (292а] III подоби¬) 
Вж. подоби¬: образа бжѓствьнааго подобование 292а 
 

ПОДОБЬНЪ (26), o(¿moioj (54а, 55б, 62б, 71а, 79б, 
92б, 221а] II,IV сподобьнъ, 225а] I подобьникъ, 
304б), su¿mmorfoj (297б); pro¿sforoj (205а, 
262а); kata/  Acc. (185а)  
n sg подобьно като adv. = o(moi¿wj (57а, 58а); като 
несъщински предлог + D = kata¿  Acc. (227а) 
adv. подобьнý, a)ci¿wj (167а) 
1. общоупотр. Съответен, подобаващ: питати ся 
кръмлю ... рожьству подобьну 262а 
подобьнъ к тому, toiou¤toj (18б, 140а, 193а) 
 подобьно им, e)pwnumi¿a (147а) 
2. онт. Притежаващ обши свойства с някой друг, 
сходен: рождьство бо есть еже § сущьства 
раждающаго ся извести рожденое подобно 
сущьствъмь 55б;  
подобьнъ б¥ти, o(¿moioj ei)¤nai (62б); o(moiou¤mai 
(160б, 263а) 
3. косм. Съответстващ на вложения от Твореца 
замисъл в творението, целесъобразен, = 
pro¿sforoj: Пром¥слъ ¬сть м¥сль бѓжия, еюже вься 
суща подобьн¥и строи приемлють 205а, срв. и 
262а. 
 съобразьнъ  
Често 

ПОДОБЬСТВО (5), o(moi¿wsij (163а] III подоби¬, 
174а] II-V подоби¬, 232б] III подоби¬), 
e)pithdeio¿thj (92а), o(moio¿thj (79а)  

онт. 1. Вж. подоби¬ /1/: и власти же и силý и 
блажьства тождьство. Не рýхъ подобьство, нъ 
тожьство 79а  
2. Съответствие, природосъобразност: по 
естьствьному подобьству 92а;  
3. антроп. Вж. подоби¬ /2/: хотяше бѓъ сътворити 
члѓка по сво¬му обазу и подобьству 163а, срв. още 
174а и 232б 
ЕфрКрм Догм 

ПОДЪЗАКОНЬНЪ, (1) o( u(po\ no/mon  

сотир. Повинен на закона: посъла бЃъ сЃна своего 
единочадьнаго ...б¥вающа подъ законъмь, да 
подъзаконьн¥я искупить 327а  
 подъ благодатию 327б, u(po£ xa¿rin  

ПОДЪЛОЖЕНОЕ (1), u(pokei/menon 
Субстанция: ино есть подъложен¥имъ 41б  Догм 

ПОЗНАНИЕ (1), gnw¿risma (172б) 
гнос. Познание, процес на усвояване на 
действителността – трансцедентна и иманентна – 
в човешкото мислене с цел достигане истината: 
премудрости познани¬ 172б  
 познаиство 
Евх Супр ГрНазXIв. 

Bužаnčić 104 f 

ПОЗНАТИ (6), ПОЗНАВАТИ (2), gnwri¿zw (19б, 74а, 
193б, 253а, 290а), gignw¿skw (289а] III знати, 
331б, 351а)  
гнос. 1. Познавам, придобивам познание, със 
собствени усилия стигам до логическо 
умозаключение въз основа на непосредно 
въздействие на действителността върху 
съзнанието /в противовес на готово зададените 
априорни и догматически знания, както и на 
свръхестествените откровения/ (вж. познани¬): 
како убо познано бяаше или вýровааше с 
умьршааго въстанъ, аще не знамени съставу 
своиства сию съказають 351а 
= разумýти, увýдýти  
2. прен.: Адамъ позна жену свою 331б 
Често 

ПОКАЯНИЕ (8), metame¿leia (187б), meta¿noia 
(rel.)  
мист. Покаяние, съзнаване на собствената 
греховност в състояние на съкрушение за 
извършените престъпления, придружено от 
горещо желание за нравствено изправление: 
преумýни¬* покаание ¬сть § укромья въ по 
¬стьству, и § сотон¥ къ бѓу въсходъ трyд¥ и 
болýзньми 215б  
*Тук прýумýни¬ е буквален превод на грц. meta¿noia, 

посредством който Й. Екзарх цели по-добро разбиране на 

смисъла от страна на читателите. Л. Садник смята, че е 

възможно също така да е по-късна глоса. Bužаnčić 52 

привежда като факт, свидетелстващ за буквалния превод на 

meta¿noia контекста на пасажа, който представлява 

дефиниция на meta¿noia. Според Л. Садник в този контекст 

покаяни¬ може да се отнесе и към въсходъ  

 каяни¬ 
Зогр Мар Ас Сав Боян Служ Евх Супр Рил ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. СЗ (ХIѴв.) Догм 

Срв. раскаяни¬ в ГрНазXIв. СЗ (ХIѴв.); каязнь в Супр 

Сб1076г ГрНазXIв. ПатСинXIв. ТриодПостXIII-XIVв.; 

покаязнь в Супр Изб1073г.; прýмýнени¬ СЗ (ХIѴв.) 

Bužаnčić 52 

ПОКАЯНЬНЪ (1), в израза  б¥ти, metanoei¤n 
(319а) 
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Вж. покаяти с  
Евх Мин1096г. СЗ (ХIѴв.) 

ПОКАЯТИ С (1), metanoei¤n (318а] II-V каяти 
с) 
Кая се, извършвам покаяние, вж. покаяни¬ 
Често 

Срв. каяти с в Зогр Мар Ас Сав Евх Супр Мин1096г., 

ПандАнтXIв. окаяти с в Супр ПандАнтXIв. КозмаИнд 

НиконПанд; раскаяти с в Зогр Мар Ас Сав Супр Син 

ПандАнтXIв.  

ПОКЛАНЯНИЕ (1), prosku¿nhsij* (256б] I, II, IV 
поклон¬ни¬)   
култ.-рит. Поклонение, символично действие, 
посредством което се изразява нашето смирение 
пред Бога и особената сърдечност на молитвата. 
Произтича от свеждането в знак на подчинение 
пред управляващи и господари: сугубо и 
покланни¬ народостворьцю приводимъ 256б 
 кланяни¬ 
*Гръцкият термин prosku¿nhsij означава 

‘коленопреклонение’, ‘падане ничком’. Този вид поклони, т. 

нар. “земни”, в християнската култова практика са символ 

на безкрайно смирение пред Бога и особено молитвено 

усърдие. Те са специално предназначени за каещите се, 

както и за великопостния период. Впоследствие 

prosku¿nhsij разширява значението си и започва да 

означава изобщо всякакъв вид поклони. 

 поклонъ, кланяни¬ 
Ас Клоц Евх Супр ПандАнтXIв. Догм 

Срв. поклон¬ни¬ в Ас Сав Ен Евх Супр Сб1076г. 

ПОКЛАНЯТИ С (15), ПОКЛОНИТИ С (4), 
proskune¿w (passim)  
култ-рит. Извършвам поклони: бѓу с 
покланяемъ 258а 
Често 

Срв. кланяти с СЗ (ХIѴв.) Остр ГрНазXIв.; служити СЗ 

(ХIѴв.) 

ПОКЛОНЪ (2), prosku¿nhsij (51а] V поклонен·е, 
257б)  
култ.-рит. Вж. покланяни¬: бжѓство, ск. Т.И. 
покланяемо единýмь поклонъмь 51а  
Супр  

ПОКЛОНЬНИКЪ (1), proskunhth/j (175а)  
култ.-рит. Извършител на поклони и изобщо на 
култово-ритуално служение, поклонник, 
почитател: сътвори убо бЃъ члЃка ... поклоньника 
мýсьна 175а 
Мар Ас Остр Изб1073г., ГрНазXIв. Догм 

Срв. поклонитель в ЖМXIIв.; покланятель в Сб1076г.; 

покланяникъ в ГрНазXIVв. 

ПОМАЗАНИКЪ (1), xristo¿j (248а) 
мист. Помазаник. С този термин се означава 
лице, което чрез помазване с елей като символ на 
съобщаване на висши дарове се възвежда на 
висше отговорно служение – първосвещеник, 

пророк и цар: елýи въ крьщени¬ приемлеть ся 
помазание поминая и помазаник¥ н¥ творя 248а 
Син ПандАнтXIв. Мин1096г.  

Срв. помазаньникъ в Догм 

ПОМАЗАНИЕ (1), xri¿sij (248а) 
мист. Помазване – свещенодействие, 
предписано от обществения законодател и 
извършвано с елей или миро над лица – 
първосвещеници, пророци, царе, места или вещи 
за тяхното освещаване, вж. помазаникъ: елýи въ 
крьщени¬ приемлеть ся помазание поминая и 
помазаник¥ н¥ творя 248а 
Син ГрНазXIв. ПандАнтXIв. ЕфрКрм СЗ (ХIѴв.) 

Срв. помазъ в СЗ (ХIVВ.); помазь в ГрНазXIв. Изб1073г. 

МинПутХIв 

ПОМАЗАТИ (9), xri¿w (passim)  
мист. Извършвам тайнството миропомазване, 
вж. помазаникъ: при крьщении  водою ся ум¥ти 
а маслъмь древн¥имь помазати 269а 
= мазати 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Остр Изб1073г. 

Мин1096г.Догм  

Срв. помазовати в Догм; похризмити в МинЧетФевр  

ПОМРАЧИТИ (1), e)klei/pw  

естеств. Затъмнявам /се/ (за небесно тяло): 
помрачить же ся слЃнце луньн¥имь тýлъмь яко и 
прýградý сътворьшу ся, ти осýньшу ти не 
оставльшу подати намъ свýта 145а  
Догм 

ПОМЫСЛИТИ (5), ПОМЫШЛЯТИ (9), noe¿w (169а, 
181б); e)nnoe¿w (22б, 103б, 113б); bou¿lomai 

(356а); logi¿zomai (43б, 249аб, 250а); 
u(polamba¿nw (129а); oi)¿omai (44а);  
 прежде пом¥слити, proepinoe¿w (57б)  
гнос. Извършвам действие, акт на съзнателна 
дейност – извикване на представа в мисълта: не 
паче ли бűвъше¬ и растекъше ся въставитъ пакű 
тъчию помűшль. 356а 
 разумýвати, дом¥слити, въсхотýти 
Зогр Ас Сав Син Евх Супр Рил ГрНазXIв. Догм 

ПОМЫСЛЪ (15), e)pi¿noia (76бbis*, 164б), e)¿nnoia 
(50а, 217а), e)nno¿hma (103б] III пом¥шлени¬, 
113б), dia¿noia (192б), pro¿qesij (45б), lo¿goj 
(77б, според предходния контекст от 76б се 
очаква слово наместо пом¥слъ като превод на 
lo¿goj, бел. Л. Садник; 218а); logismo¿j (290а); 
logiko¿n, to¿ (260б);  (292а)  
Мисъл – 
a) теол. Като абсолютен Дух, т.е. същество живо 
и лично, Бог обладава ум, воля и чувство в 
абсолютна степен. Безусловно умът се проявява 
в мисленето. Мисълта Божия за разлика от 
мисловния процес при духовните твари, който по 
същината си е субективно отразяване на 
обективно съществуващите неща и явления в 
понятия и съждения, е творческа. 
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оделотворяваща. Тя е обективно осъществяване 
във времето и пространството на субективно 
съществуващите от вечност идеи в ума Божи: 
Творить же пом¥шля и пом¥слъ же будеть 
словъмь съконьчанъ и духъмь съврьшенъ 45б;  
б) антроп. Като същество, създадено по образ 
Божи, човекът притежава в относителна степен 
разсъдъчна способност: То убо wбьще ¬стьство 
пом¥слъмь убо ¬сть видимо 77б 
 м¥сль, пом¥шл¬ни¬, разумъ, разумýни¬, воля, 
хотýни¬, похоть 
Супр ГрНазXIв. Сб1076г., ПандАнтXIв. ЕфрКрм Догм 

*Св. Йоан Дамаскин определя e)pi¿noia в Диалектиката си 

като ‘представа, фантазия’ /Migne 94, 660/ 

Weiher 203, Bužančić 20 

ПОНОВИТИ (4), ПОНАВЛЯТИ (2), a)nakaini¿zw 
(passim) 
1. Обновявам – 
а) сотир. С този термин в сотириологията се 
означава актът на възстановяване на повредената 
от греха човешка природа и нейното нравствено 
обновление, извършен чрез кръстната смърт на 
Иисуса Христа: прииметь хужде¬ наше естьство, 
да собою си в себý поновить 234а (срв. още 223б, 
234б)  
б) мист. Терминът ‘обновявам’ в 
мистериологията се използва за означаване акта 
на духовно обновяване, който се извършва в 
тайнството кръщение чрез умирането на 
кръщаемия за предишния му духовен живот на 
богоотчужденост и повторното му раждане за 
нов, праведен и свят живот в единение с Бога, при 
което той е очистил душата си от греховните 
наклонности и е получил нови: дѓхъ же коже по 
wбразу и подобью въ насъ понавляющу, а водý 
духовн¥имъ блгодати¬мь плъть грýховную 
wм¥вающи 242а 
2. христол. Понизявам, = keno¿w ‘изпразвам, 
унижавам, унищожавам’ pass. ‘обезценявам се, 
изгубвам стойността си’*: како с поновивъ 
¬диночад¥и сѓнъ и бѓъ и чловýкъ б¥с отъ 
двѓчьск¥ихъ кръвии 22а. Вж. и поубожити 
*Посредством гръцкия термин keno¿w се обозначава 

снизхождането на Бога към хората. Учението за кеносиса 

разглежда действителната двойнственост на Божеството – 

Христос, бидейки Бог, слязъл между хората в тяло, възприел 

мъченията и смъртта от любов към човеците. В този факт се 

разкрива истината за самоунизяването на Сина Божи. 

Боговъплъщението било извършено с цел да покаже, че 

живеейки праведно, чрез страданията тук на земята човек 

придобива вечно прославление у Бога в отвъдния свят. 

Терминът keno¿wke¿nwsij не е утвърден официално в 

Църквата, а се използва само от някои св. Отци, защото 

съдържанието му неправилно подвежда към мисълта за 

страдание, респ. изменение в божествената природа при 

въплъщението. 
Супр ГрНазXIв. 
Срв. обновити в Син Евх Супр ЕфрКрм Мин1096г. Догм 

Лескин 53 

ПОНОВЛЕНИЕ (1), a)nakaini¿zein to¿ (154б)  
мист. Обновление, обнова, вж. поновити 
понавляти /1, б/: ~ члѓку, еже есть крьщени¬ 154б 
*Терминът обновление е наследен още от старозаветната 

епоха. Тогава с него се е означавал един от юдейските 

празници (Йоан10:22). Денят на обновлението бил учреден 

165 години пр. Хр. По време на господството над юдеите на 

сирийския владетел Антиох Епифан юдейският храм бил 

превърнат в езическо капище и жертвеникът му бил 

осквернен от идолските жертвоприношения, а в притвора му 

се извършвали разгулни пиршества и срамни оргии. 

Макавеите прогонили Антиох Епифан, след което 

пристъпили към очистване на осквернения Йерусалимски 

храм. Всички езически съоръжения били изхвърлени, 

построен бил нов жертвеник, подменена била цялата 

богослужебна утвар. На 25-ия ден от деветия месец – хаслев 

(декември), новият жертвеник бил осветен чрез законна 

жертва на всеизгаряне, с пеене на палми и свирене на 

музикални инструменти. Така Макавеите установили това 

“обновление” да се чества всяка година в течение на осем 

дни (I Мак. 4:36 и сл., I I Мак. 10:6 и сл.). Този празник е 

прообраз на обновяването на човека като осквернен след 

грехопадението от служба на сатаната храм Божи чрез 

кръстната смърт на Иисуса Христа, както и на личната 

обнова, която всеки вярващ благодатно получава в 

тайнството Кръщение.  

Супр ГрНазXIв. Догм СЗ (ХIѴв.) 

Срв. обновлени¬ в Хил Супр Евх. Вж. също породьство и 
порождьство в Супр; бан пак¥б¥тииская Мин1096г.; бан 
пак¥б¥тия ЕфрКрм  

ПООБРАЗЬНЪ (1), o( kat' ei)ko/na   
антроп. Който е по Божий образ: да ... поновить 
же пообразьно¬ и поподобьствьно¬ (естьство) 234а  

ПОПОДОБЬСТВЬНЪ (1), o( kat' o(moi/wsin   
антроп. Който е по Божие подобие: да ... 
поновить же пообразно¬ и поподобьствьно¬ (естьство) 
234а  

ПОПЪ (1),  
култ.-рит. Свещеник, лице към храма, което 
учи, свещенодейства и ръководи народа по 
силата на дадената му благодат за това: попови 
чьто есть ино дýло развý учени 3б  
 свтитель, чиститель, и¬рýи 
Срв. свщенникъ в Евх Ас Мин1097г. Догм; жьрьць в Супр  

ПОРАЖДАТИ С (1), a)nagenna¿w (242а] III 
порождати)  
мист. Отново се раждам, новораждам се. С този 
термин се означава актът на възраждане на 
падналата човешка природа, извършван в 
тайнството кръщение: водою ся пораждати и 
дѓхомь 242а, вж. още понавляти/поновити /2/ 
Клоц Супр Догм 

ПОРОДА (5), para¿deisoj (passim) 
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библ. Райска градина, рай, прекрасното жилище 
на първия човек, описано в кн. Битие*: въсади бѓъ 
породу въ едомý 257б *Представата за рая е 

едновременно материалистична, като преизпълнено с 

неизброими блага жилище за тялото, и идеалистична, като 

състояние на благодатно общение на човешката душа с Бога  

= раи 
Зогр Мар Ас Евх Супр Изб1073г. Сб1076г. ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. КозмаИнд 

Срв. врьтоградъ в Супр  

ПОРОДЬНЪ, (1) peri\ paradei/sou 218а  
библ. Който се отнася до рай, вж. порода: въ 
породнýмъ оглавлении  
Срв. раискъ в Догм 

ПОРОЖДЕНИЕ (3), a)nage¿nnhsij (241б, 243б, 
269а)  
мист. Новораждане*: порождени¬ дшѓею б¥ваеть 
243б.  
*Благодарение на изкупителната жертва на Господа Иисуса 

Христа човечеството получило отново въможност да влиза 

в тясно общение с Бога и да живее живот, за какъвто било 

предназначено искони. Затова и състоянието на изкупения 

човек се разбира като начало на нов живот, сиреч 

възраждане. Както естественото раждане се явява мигновен 

преход от едно състояние в друго, така и възраждането 

означава точно определен момент от спасението на човека, 

в който той, преминавайки от живот без Бога в живот за 

Бога, усвоява за себе си благата на Христовото изкупление. 

Това чудесно новораждане всеки вярващ преживява в 

тайнството Кръщение. 

 пак¥порождьство, въторо¬ рождьство 
Клоц Супр ГрНазXIв. Догм 

Срв. пак¥рождени¬ в ГрНазXIв.; пак¥порождени¬ в Сб1414г. 

(Срезн.); пак¥б¥ти¬ в Мар Ас Остр ЕфрКрм ГАм Догм; Срв. 

и  породьство и порождьство в Супр; бан пак¥б¥тииская 
Мин1096г.; бан пак¥б¥тия ЕфрКрм 

ПОСЛАБИТИ (5), ПОСЛАБЛЯТИ (1), sugxwre¿w 

(208аbis); paraxwre¿w (177а, 210б); xwre¿w 

(187б) 
иконом. Допускам – акт на Божия промисъл, при 
който Бог позволява злото с домостроителна цел: 
послабить бъ ктому въ сквьрно дýло въпасти, якоже 
падениемь въ въспоминаниемь прити своея немощи и 
съмýрити ся 210б  
Догм 

Срв. ослабити ЕфрКрм ПролХIѴв.; послабýти (Срезн), 

попустити и попущати в Догм 

ПОСЛАБЛЕНИЕ (2), paraxw¿rhsij 213а 
иконом. Допущение, вж. послабити: послаблени¬ 
нашею виною 213а; по послаблению бѓжию 313б 
 послабъ, прощени¬, съмýщени¬, уст©плени¬ 
поуст©плени¬ 
ПандАнтXIв. 

Срв. ослаблени¬ (Срезн); попущани¬ в Изб1073г.; попустъ в 

СЗ (ХIVв.); попущени¬ в СЗ (ХIVв.) Догм 

ПОСЛАБЪ (1), e)gkata¿leiyij (211а) 

Вж. послаблени¬: послабъ бЃжии пак¥ проповýдаемъ 
въ правьду wставъша 211а 
 послаблени¬, поуст©плени¬, прощени¬, 
съмýщени¬, уст©плени¬ 
 

ПОСЛУХЪ (1), ma/rtuj (353а)  
юрид./гнос. прен. Свидетел: послухъ же достоино 
чистое ¬вангели¬ 353а 
 съвýдýтель, м©ченикъ 
Сав Евх Супр ПандАнтXIв. СинПатXIв. 

ПОСЛУШИВЪ (1), ПОСЛУШЬЛИВЪ kath/kooj 

(183б, 184а), u(ph/kooj (227a) 
общоупотр. Послушен: послушьливъ оЃцу 227a 

антроп. Подчиняващ се: а безм¥сльну¹му части 
есте дъвý ... ова послушива есть и препирающи ся 
словесе 183б 
 непослушаи 
Догм 

Срв. покоривъ в Сб1076г. 

ПОСЛУШЬСТВО (1), marturi¿a (330б] III 
свидетельство, V послушани¬)  
юрид. Свидетелство: прен. въ послушьство 
приводити 330б 

Супр  

Срв. повýдани¬ в Сав Ен Супр; съвýдýтельстви¬ в Зогр 

Мар  

ПОСЛУШЬСТВОВАТИ (1), ma¿rtuj, sc. eiÅnai (21б] 

III свидетельствують) 
юрид. Свидетелствам, удостоверявам 
истинността на нещо: сѓтая писания и всь сѓт¥и 
ликъ послушьствуеть 21б 
 съвýдýтельствовати 
Зогр Мар Ас Унд Евх Супр ГрНазXIв. ЕфрКрм 

ЗлатострXIIв. Остр 

ПОСПЭХЪ (2), sunergi/a   

иконом. Съдействие: трýбý же ¬сть вýдýти, яко 
изволениемь дýло насъ есть, а съконьчание добр¥ихъ 
же поспýха бЃжия 210б; да бес ¬го поспýха или 
помощи немощьно есть добру хотýти или сътворити 
намъ 214б 

ПОСПЭШАТИ (1), sunerge/w 
 иконом. Съдействам: правý поспýшающю 
избирающимъ доброе правою съвýстью проповýда 
ему 210б 

ПОСТАСЬ (1), u(po¿stasij (75а] III съставъ, rel. 
упостась)  
Вж. упостась: съврьшен¥ постаси 75а 
 

ПОСТИГЪ (3), kata¿lhyij (60а) 
гнос. Умопостигане, възможност за познание: 
всякъ разумъ и постигъ преид¥и 60а;  
 без постига, a)katalh¿ptwj, (60б] III 
непостижно)  
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Непостижимо: учить убо всчьская и 
апостольска цЃрк¥ стая къде оца ту же иночадаго 
ему сна, § него родивъша ся без лýтъ и без исплова 
и без вреда и бес постига 60б 
 невýдомъ 
ПандАнтXIв. Догм 

Срв. постижени¬ в Супр ГрНазXIв.; постизани¬ в 

ПандАнтXIв. Догм 

ПОСТИГН©ТИ (6), katalamba¿nw (60б, 249б); 
fqa¿nw (146б, 249б, 262а) 
1. общоупотр. Постигам, достигам: Тако 
постигнути въ мýру съврьшению 262а; 
2. гнос. прен. метафор. Умопостигам, познавам: 
ничииже убо умъ того можеть постигнути 60б 
Зогр Мар Ен Син Евх Клоц Супр Сб1076г. ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. 

ПОСТИТИ С (1)  
култ.-рит. Постя, въздържам се от храна, питие, 
лоши мисли и зли дела;  
 алкати 
 PtcPraesAct постщь с, a)skhth/j (298б)  
агиол. Постник, човек, който води аскетичен, 
отделен от хората и от обществото (обикновено в 
пусто, незаселено място) живот, постоянно 
упражнявайки се във въздържание от храна, 
питие, лоши мисли и зли дела с цел нравствено 
очистване и духовно възвисяване.  
 В класическия гръцки език думата a)skhth/j означава 

‘който прави физически упражнения’, ‘трениращ борба’. В 

християнската епоха тя придобива нов преносен смисъл – 

който упражнява и дух, и тяло за спасение и достигане на 

небесно блаженство в отвъдния живот. Подвижничеството 

(аскетизмът) като жизнен принцип, характеризиращ се с 

пределно възможен отказ от блага за постигане морален или 

религиозен идеал, е бил познат още в древния Изток и 

антична Гърция (питагорейците).  

Зогр Мар Ас Сав Евх Супр ПандАнтXIв. Догм 

Срв. постьникъ в Ас Служ Евх Догм; въздрьжатель Изб1073г 

ЕфрКрм; въздрьжьникъ ПандАндXIв.; въздрьжальникъ 

/Срезн/ 

ПОСТ©ПАТИ (3), kine¿omai (33аbis, 232а) 
онт. В движение съм, движа се: небонъ своиство 
непоступьно, како ли есть своиство, аще поступаеть 
и припадаеть 232а 
= шьствовати 
Сб1076г. ГрНазXIв. 

Срв. /по/двигн©ти /с/, движити /с/, двизати /с/в Догм  

ПОСТ©ПЪ (1), ki¿nhsij (76а) 
онт. Движение, основна форма на 
съществувание на сътворената природа, свързана 
със свойството изменчивост и имаща основание 
в относителността (производността) на тварното 
битие: а имьже ¬диносущьство и сам¥ в себý суть 
упостаси и тождьство ихъ хотýнью же и дýиству и 
силý и власти и поступу, 76а 
 шьстви¬ 

ГрНазXIв. 

Срв. пошьстви¬, движени¬ и двизани¬ в Догм 

ПОСЪЛАНИЕ (1), e)pistolh¿ (314а) 
Вж. епистолия: сьжде апѓлъ к тимофеови въторýмь 
послании 314а 
Срв. послания апостольская, епистолии апостольскűª, 
посűлания, апльЃская писмена 

Ен Евх Хил Зогр Мар Ен Евх Хил ПандАнтXIв. Догм 

ПОСЗАНИЕ (5), a(fh¿ (191б tеr] III осзан·е 353б] 
II, V осзан·е), yhla¿fhsij (96б] II касан·е, III, V 
осзан·е)  
гнос. Осезание, едно от петте сетива: посзани¬ 
же искрьоп¥тани¬ 96б 
 осзани¬ 
 

ПОТОПЪ (3), kataklusmo¿j (222б, 248а, 346б)  
св.-истор. Потоп, унищожаване чрез всемирно 
наводнение на съгрешилото човечество (Бт6:8): 
по потопý 346б 
Зогр Мар Ас Сав Син Супр Служ Остр Сб1076г. ГрНазXIв. 

Догм 

Срв. наводи¬ в Зогр Мар; вьсемирьно¬ погрзени¬ в Изб1073г. 

ПОУБОЖИТИ, (1) tapeino/w  
христол. Понизявам: непоубожения ему в¥сость 
непоубоженý поубожимъ сънидеть 225б, to\ 

a)tapei/nwton au)tou= uÀyoj a)tapeinw/twj 

tapeinw/saj su\gkatabai/nei ГрНазXIв.  

ПОУСТ©ПЛЕНИЕ (1), paraxw/rhsij   
иконом. Допущение – акт на Божия промисъл, 
при който Бог позволява злото с домостроителна 
цел: 315б 
 послабъ, послаблени¬, прощени¬, съмýщени¬, 
уст©плени¬ 
Срв. ослаблени¬ (Срезн), попустъ в СЗ (ХIVв.); попущени¬ в 

СЗ (ХIVв.) Догм 

ПОХОТЪ (1), qe¿lhma (285б) 
1. естеств. Сексуално желание, нагон, природно 
свойство на плътските същества; 
2. етич. Всяка незаконна страст и желание, 
развращаващи сърцето и увличащи го към зло и 
грях: ни § похотýния плътьнааго, ни § похота 
мужю 285б 
 

Срв. похоть в Зогр Мар Ас Ен Син Киев Евх Клоц Супр Догм 

ПОХОТЬНЪ (1), o)rektiko¿j (184а) 
естеств. Подвластен на естествените нагони и 
влечения: наричеть же ся обьщьствомь бесловесьная 
часть дѓши и приимьна и похотьна 184а 
Срв. похотýньнъ в Догм 

 естеств. субст. n sg похотьно¬ – инстинктивно 
влечение, естествен нагон, подтикващ индивида 
към определена безсъзнателна активност, 
свойство на низшата душа. 
Евх ПандАнтXIв. Изб1073г. ЕфрКрм Догм 



80 

 

ПОХОТЭНИЕ (3), qe¿lhma (184б, 284а, 285б)  
Вж. похотъ: плътьно¬  284а 
Супр ГрНазXIв. Сб1076г. ПандАнтXIв. Догм 

ПОЩЕНИЕ (1), nhstei¿a (325б)  
култ-рит. Пост, въздържане от храна, питие, 
лоши мисли и зли дела с цел нравствено 
очистване и духовно възвисяване 
= алкани¬, алчьба, въздрьжани¬ 
Евх Клоц Супр Мин1097г. ГрНазXIв. Догм 

Срв. постъ в Догм; говýние СЗ (ХIVВ.) 

велико¬ пощени¬, mega¿lh nhstei¿a (325б) – 
четиридесетдневен пост по примера на самия 
Иисус Христос, Който според свидетелството на 
Св. Евангелие постил 40 дни и нощи преди 
началото на общественото си служение. Този 
най-важен постен период предхожда празника на 
Христовото възкресение и подготвя чрез подвига 
на въздържанието вярващите за големия празник. 
Срв. велико¬ говýние НиконПанд 

ПОЧИВАТИ, ПОЧИТИ (5), a)napau¿w (44б, 70а, 
322а, 326б); katapau¿w (320б) 
1. общоупотр. Отдъхвам, почивам: въ сь бо 
(sc.дьнь суббота) почи бѓъ отъ дýлъ своихъ 320б  
прен. метафор. умирам: въ сѓт¥ихъ почиваеть 284б 
2. тринит. прен. несв. в. С този термин св. Йоан 
Дамаскин означава взаимоотношението на вечно 
съсъществувание и единение между Второто и 
Третото Лице на Пресв. Троица в противовес на 
Западното учение за изхождане на Св. Дух и от 
Сина (Filioque). Дух Свети изхожда от същността 
на Отца, а почива върху Сина, т.е. неотклонно 
съпребивава с Него, прониквайки Неговото 
същество: тъ (сѓт¥и дѓхъ, ск. Т. И.) въ с¥ну 
почиваеть 70а (срв. още 44б) 
Зогр Мар Ас Сав Евх Супр ПандАнтXIв. 

ПОЯСЪ (5) zw/nh 

естеств. Пояс, зона: седмьже поясъ мýнять нЃбси, 
другъ друга в¥шьнии 123б; б¥ти же на всýхъ 
посýхъ нЃбсн¥хъ единъ § седми планитъ. 132с19 
Догм 

Срв. окр©гъ ХроногрХIIв., опоясани¬ в Догм 

ПРАВОСЛАВЬНЪ (1), o)rqo¿docoj (307а)  
гнос. Православен, който правилно слави Бога, 
отразявайки точно и в пълнота Божественото 
откровение, без да приема нищо вън от това 
откровение и без да прибавя към него нищо: вýра 
православьна 307а (вýру правуславьну] I-V 
православьну) 
ГрНазXIв. ГАм Догм 

ПРАВОС©ДЬСТВО (2), dikaiokrisi¿a (222а, 345а) 
юрид. Правосъдие: по бѓжию правосудьству 222а 
ПандАнтXIв. 

Срв. правос©ди¬ в НиконПанд Догм 

ПРАВЪ (11), o)rqo/j 201a, 205a, 210б1 aÃkakoj 
174б, eu)qu/j 193a dikai/wj 210б2 

1. общоупотр. Прав: видъ по прав¥имъ чрьтамъ 
видить. 193а 
2. етич. Праведен: сътвори убо бЃъ члЃка безълоб¥ 
права добровольна 174б  правилен: право¬ слово 
201a, 205a 
правая съвýсть 210б, 208б  
правая вýра – права, православна вяра. Вж. 
православьнъ 

ПРАВЬДА (9), dikaiosu¿nh (48б, 166с3, 214б); 
pra¿gma (75а, 78б); to£ o)rqo¿taton (206б)  
Правда: 1. теол. Едно от същностните свойства и 
съвършенства на Божието битие, означаващо 
безпределната справедливост на Неговата 
природа, действия, закон, домостроителство и 
изобщо всички Негови отношения към света и 
тварите: просите црѓств·я бѓж· и правьда его и все 
приложит с вамъ 166с3, срв. още 48б, 214а;  
2. юрид./етич. Нормативно понятие на морала, 
означаващо изпълнение на Божиите заповеди, 
съобразяване с богоустановения нравствен 
порядък*: въ правьду, dikai¿wj (211а, 346аbis). 
*В понятието правда (справедливост) съществуващото 

положение на нещата се характеризира като такова, каквото 

трябва да бъде, като съответстващо на Божията воля и на 

назначението на човека. За разлика от абстрактното понятие 

за добро правдата се преценява не просто като някакво 

отделно явление изобщо, а като съотношение на няколко 

явления от гледище на разпределението на благото и злото 

между хората, между извършеното от някого деяние и 

отплатата за него, между престъплението и наказанието, 

между правата и задълженията и т.н. 
 Справедливостта е една от четирите кардинални 

добродетели в античната аретология наред с мъдростта, 

мъжеството и умереността. В ценностната система на 

Аристотел тя заема първо място в йерархията на 

добродетелите. В християнската етика справедливостта не е 

всеобхватна и абсолютна добродетел. Тук любовта е 

основно начало на нравствеността и най-висша добродетел, 

включваща в себе си и справедливостта. 

 правьдиво¬  
 неправьда, неправди¬ 
Често 

ПРАВЬДИВЪ (18), di¿kaioj (19а] III правьдьнъ, 
35а] III правьдьнъ, 89б, 208а] III правьдьнъ, 212б] 
II-V правьдьнъ, 225а, 280б] I, III, IV правьдьнъ, 
293а] I првъ, III правьдьнъ, 318б] II-V правьдьнъ, 
322а] III правьдьнъ, 323а, II-V неправьдьнъ, 345а] 
III правьдьнъ б, 349б)  
Вж. правьдьнъ /1/:  
а) теол.: бѓъ съгрýшающа хощеть мучити, якоже 
с¥и правьдивъ 212б; 
 n sg правьдиво¬, di¿kaion, to¿ (224бbis] I дивъ, 
III правьдьнъ) 
Вж. правьда: покажеть ся купьно бѓлгодатьно¬ и 
премудро¬ и правьдиво¬ же и мощьно¬ бѓжи¬ 224б 
б) етич.: правьдив¥ихъ бѓу прията добрý треба 
301б, вж. още 299а, 345а, 349б 



81 

 

Зогр Мар Ас Сав Евх Супр ПандАнтXIв. Изб1073г. 

ГрНазXIв. Догм 

ПРАВЬДЬНЪ (5), di¿kaioj (233а, 250а), th¤j 

dikaiosu¿nhj (102б, 257а)  
1. Комуто е присъща правдата, справедлив:  
а) теол. Като свойство на Божеството 
праведността има два аспекта: святост, състояща 
се в отсъствието у Божеството на всякакво зло и 
грях, както и в обладанието на висшето добро 
като вътрешен нравствен закон на Божествената 
природа, от който произтичат всички нейни 
прояви: справедливост или правосъдие, 
изразяващо се във въздаване всекиму според 
делата; блаженство за доброто и наказание за 
злото, действувайки съобразно основите, на 
които се утвърждава любовта: (бѓжство) 
правьдно еже вьсе зъли свободьно 233а;  
б) етич. Като нормативно понятие на човешкия 
морал правьдьнъ означава ‘този, който изпълнява 
Божиите заповеди’: правьднаго вънести въ напасти 
208а;  
2. Отнасящ се до правда: слѓнце правьдьное h(¿lioj 
th¤j dikaiosu¿nhj (102б, 257а) 
 правьдивъ 
 неправьдьнъ, неправьдивъ 
Често 

ПРЕЗВУТЕРЪ (1), presbu¿teroj ‘старец’  
еклесиол. Презвитер, свещеник*: прýложихъ стѓго 
иwана презвутера дамаскина 9б 
* Втората степен в свещената йерархия, приемаща властта 

и силата за своето служение посредством ръкоположение от 

епископ, задължена да учи народа и да извършва тайнства. 
 иереи, попъ 
Супр Остр ЕфрКрм ГрНазXIв. Догм 

ПРИВОДЪ (1) e)pifoi/thsij  
мист. Снизхождането на Св. Дух в светите 
дарове при епиклезата: такоже и прýдъположен¥и 
хлýбъ вино же и вода призовомъ и приводомь стЃаго 
дЃха чресъ естьство претворить ся 270б  
= приходъ 277б  

ПРИЗОВЪ (2) e)pi/klhsij 

Призоваване, молитва:  къ творьцу бЃу 161а 
мист. Специална молитвена формула, с която се 
призовава снизхождането на Св. Дух в светите 
дарове: такоже и прýдъположен¥и хлýбъ вино же и 
вода призовомъ и приводомь стЃаго дЃха чресъ естьство 
претворить ся 270б  Срв. призъвани¬ в Догм  

ПРИИМИТЕЛЬНЪ, (2) a)ntilhptiko/j   
онт. Комуто е присъщо пасивното възприятие на 
външния свят: чувьство есть сила дЃшьна, 
приимительна вещьмъ 188а  
= приимьнъ 
Догм 

Срв. въсприимительнъ в Догм 

ПРИИМЬНИКЪ (6), me¿toxoj (241а] II-V 
причастьникъ, 261б, 278б] III причастьници и 
наслýдьници); dia¿doxoj (24б] II, IV приимьць)  
1. Приемник, наследник:  
а) юрид./сотир. С този термин се означава 
отношението на изкупеното от властта на 
сатаната и получило божествено осиновление 
чрез Христовата жертва човечество към Божието 
наследие: да н¥ очистить и бес тьля сътворить и 
приимьник¥ пак¥ поставить своего бѓжьства 261б;  
б) еклесиол. Така се наричат получилите по 
непреривно апостолско приемство благодатта на 
свещенството духовни лица като действителни 
наследници на богоустановената власт да учат и 
свещенодействат, да ръководят и управляват: 
тýхъ намýстьници суть и приимьници пастуси и 
учители 24б 
2. онт. Подлежащ на външно въздействие – 
диференциален признак на инертната и пасивна 
материя, в противовес на активното духовно 
начало (poihtiko¿j, a)paqh¿j): нýсть приимьникъ 
врýда 56а, ou) )pe¿fuken u(pome¿nein pa¿qoj 
ГрНазXIв. Мин1096г. 

ПРИИМЬНЪ (6), paqhtiko¿j (184а) 
a)ntilhptiko¿j (189б, 190б); e)ndexo¿menoj (196б, 
198б); a)polaustiko¿j (344а] III всеприятьнъ) 
1. онт. Комуто е присъщо пасивното възприятие 
на външния свят: наричеть же ся обьщьствомь 
бесловесьная часть дѓши и приимьна и похотьна 188а 
 субст. n sg Способност за пасивно възприятие 
на външния свят: съвýтъ еже равнý приимьно есть 
198б;  
 приемли, врýдъ премли, страстьнъ 
 неприимьнъ, не приемли, без врýда, бестрастьнъ, 
бе страсти  
2. Приятен: сладъкое и приимьное житие 344а 
ПандАнтXIв. 

Срв. насладительнъ в Догм 

ПРИКЛАДЕНИЕ (1), su¿mbolon* (243б) 
гнос. Символ, знак за разпознаване: видима 
прикладения разумьн¥ихъ суть 243б 
* В древна Гърция символът е обект, разделен на две, на 

керамични, дървени или метални фрагменти. Двама души, 

влизащи в определени отношения помежду си, на които 

предстои за дълго да се разделят, пазят всяка от частите. 

Сближавайки двете части, те по-късно ще открият и 

удостоверят връзката си. В този смисъл символът разделя и 

събира, той съдържа тези две идеи за събирането и 

разделянето; той предполага една общност, която е била 

разделена и може отново да бъде сформирана. Всеки символ 

съдържа една част от разчупения знак; смисълът на символа 

се открива в това, което представлява едновременно 

разделяне и събиране на неговите граници  
 прикладъ 
 

ПРИКЛАДЪ (7), su¿mbolon (93а] III сирýч 
приложение, 255а, 264б)  
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вж. прикладени¬: крсту прикладъ, грц. Xristou¤ 

su¿mbolon (255а] III покланýемь с)  прикладомь 
InstrSg sumbolikw¤j (94а)  
вж. прикладьно: ¬лико убо w бозý плътьскű гѓлеть 
ся, прикладомь есть глѓано 94а; 
 бес приклада, a)sugkri¿twj (260, 317б)  
а словьная ... и си паче же приближьна сyть къ нему 
аще и всýхъ прев¥шьнъ бесприклада 260б 
= неприкладьнъ 
Срв. бесприкладьнъ (Срезн) 

Клоц ГрНазXIв. Догм 

Срв. прикладьство в Догм 

ПРИКЛАДЬНО (1), sumbolikw¤j (93а] rel. 
прикладьнý) 
гнос. Посредством символи, термин от 
катафатическото богословие: о бозý плътьск¥ 
прикладьно обрýта¬мь глѓано 93а 
 прикладомь 
Изб1073г. Догм 

ПРИЛУЧАИ (1), tu¿xh (195а) 

Вж. лучаи 
Догм 

ПРИМЭСЪ (1) 
В израза: бес примýса, sunafei¿aj a)¿neu (336а] III 
бес съвъкупления мужьска) 
христол. Вж. размýсъ, въплътити с: отъ двѓ¥ бес 
примýса въплътити с 336а 
Срв. примýсьнъ в Догм 

ПРИОБРЭТЬНЪ (1), e)pi/kthtoj (318а) 
онт. Придобит: ¬стьствьну им¥ славу а не 
приобрýтьну 
 естьствьнъ  

ПРИОЧИЩЕНИЕ (1) proka¿qarsij 244а 
мист. Предварително очистване, предочистване: 
а даръ дѓховьн¥и даеть ся противу вýрý и 
приочищению 244а, чети прочищени¬ 
 

ПРИРОКЪ (1), в израза бес прирока, a)mw/mhtoj 
(266а, I порокъ) 
мар. бЃъ слово б¥сть члЃвкъ и стЃ¥ª приснодвЃ¥ 
чст¥я и бес прирока утроб¥ себý бесýмене плъть 
състави 266а 
Изб1073г. 

ПРИСНО (34), a)i+di¿wj (53а), a)ei¿ (40а, 53аbis, 57а, 
61а, 62а, 194б, 196б, 199б, 328а), pa¿ntote (45б)  
В съчетанието присно с¥и, sunai+¿dioj (40б, 41аbis, 
57а, 59б, 70а] III присносущенъ с¥и); a)i+¿dioj (19а] 

I присно сyщии,  превýчьнъ, 37б, 99б, 101а, 218а, 
242а); с¥и присно, w)¿n a)ei/ (113б). Вж. и б¥ти 
Често 

ПРИСНОБЫТИЕ (1), to£ a)ei¿ (107а] III прýжде 
б¥ти¬) 
Вж. приснос©щьство: тъчью же ¬динъ бѓъ приснос¥и, 
паче и мимо присноб¥тья 107а 

 

ПРИСНОДЭВА (5), a)eiparqe¿noj (226а] I дѓвица, 
266а] III мария, 278б, 288б] II, IV, V дýва), 
parqe¿noj (269б)  
мар. Приснодева. С този термин се означава, че 
Св. Богородица е била девица преди раждането 
на Иисуса Христа, останала девица при самото 
раждане, което станало по свръхестествен и 
безболезнен начин, и си останала девица и след 
раждането, защото и след това никога не е 
познала мъж: преб¥ваеть убо и по рождении дýвою 
приснодѓва 288б 
Ен Служ Киев Супр ПандАнтXIв. Догм 

Срв. приснодýвая в Евх;  приснодýвица (Срезн)  

ПРИСНОДЭВЬНЪ (1), a)eiparqe¿nou (230а] II-V 
приснодýвьствьнъ)  
мар. Приснодевствен, отнасящ се до или 
принадлежащ на Приснодевата, вж. приснодýва: 
§ чист¥ихъ приснодýвьн¥ихъ утроб¥ 230а 
 

ПРИСНОСЫИ (6), a)i+¿dioj (99б] III приснос©щьнъ, 
101а, 218а, 242а); a)ei£ w)¿n (107а)  
Вж. приснос©щьнъ: ¬динъ бѓъ приснос¥и 107а 
Евх Супр Мин1096г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

ПРИСНОС©ЩЬНЪ (2), a)i+¿dioj (308а] V 
дѓховьнъ); e)piou¿sioj (276а) 
теол. Присносъщен, вечно съществуващ, 
диференциален признак на Божествената 
природа и на всички нейни проявления*: радость 
присносущьна 308а; сь хлýбъ ¬сть присносущьн¥и 
276а, e)piou¿sioj (преосмислено вм. очакваното 
нас©щьнии)  
*С този термин се означава времевата индетерминираност 

на Божието битие, което няма нито минало, нито бъдеще, но 

едно само присножизнено настояще 

 приснос¥и 
ЕфрКрм Догм 

Срв. приснос©щьствьнъ в Мин1097г.; съприснос©щьнъ в 

Изб1073г.; присноживъ в Мин1096г.; присноживотьнъ в 

Мин1096г.  

ПРИСНОС©ЩЬСТВО (1), a)i+¿dion (100а) 
онт. Вечно съществувание, приснобитие – 
свойство на Божествената природа*: еже бо ¬сть 
сущьствъмь по лýтъмь лýто, тоже есть 
присносущьствъмь вýкъ 100а.  
*Бог живее винаги и всецяло, а не на части. Животът му не 

е постепенен, приемствен, не се развива. Той Му 

принадлежи съществено. Във всеки момент от този живот е 

цялата му пълнота. В това битие няма възрастване или 

намаляване, еволюция или промяна. Това е битие без 

минало и бъдеще, а само винаги еднакво, винаги едно и 

също, тъждествено на себе си настояще 
 присноб¥ти¬,  вýкъ 
 
Срв. присность в Супр; присножити¬ в ПандАнтХIв.  
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ПРИСНОШЬСТВЬНЪ (1), a)eiki¿nhtoj (104б] III 
приснос©щьнъ) 
онт. Намиращ се в непрекъснато движение, 
диференциален признак на сътворената природа: 
аньгелъ убо есть сущьство разумьно 
присношьствьно 104б 
 непрýпокоинъ, неставьнъ 
 

Срв. присьнодвиживъ, присьнодвижимъ, присьнодвижьнъ в 

Догм 

ПРИТЪЧА (2), tu¿poj (93б) 
библ. Притча*: разумýти или глѓати немощьно 
намъ аще не образ¥ или притъчами съказати 93б  
* Притчата е нравоучителен разказ, наставление, опиращо 

се на аналогии от окръжаващата действителност или 

примери из ежедневния бит на хората, форма на изразяване, 

при която отвлеченият смисъл се облича в образ или 

сравнение. 
Често 

ПРИХОДЪ 340б parousi/a   (277б)  
1. св.ист./есх. Пришествие: егоже (антихриста, ск. 
Т.И.) гЃь погубить словъмь усть своихъ и упразнить 
приходъмь явления сво¬го 340б 
= пришьстви¬ 
Срв. пак¥пришьстви¬ (Срезн); вътор¥и приходъ (Срезн) 

2. мист. Снизхождането на Св. Дух в светите 
дарове при епиклезата: просфора бо с речеть 
елиньск¥ приносъ хлýбу крьстознаменану, иже 
мольбами чистителя и приходъмь стЃго дЃха осЃщяеть 
с 270б  
= приводъ  
Догм 

ПРИЧСТИТИ С (1), klhronome¿w (263а) 
1. общоупотр. Получавам дял, приемам, 
наследявам.  
2. антроп. С този термин в учението на Църквата 
за човека се означава всеобщата приемственост 
на първородния грях, чиито последици се 
предават в поколенията чрез раждането 
съобразно биологичния закон за 
наследствеността, по силата на който родителите 
предават на потомството си както своите 
физически особености, така и нравствените 
черти на своя характер*: отъ адама подобьни 
б¥хомъ къ нему причащьше ся клятвý и тьли 263а   
*Този концепт се противополага на лъжеучението на 

Пелагий, който отрича наследствеността на грехопадналото 

естество, а приема, че грехът се разпространява поради 

простото подражание на Адама.  приªти 
Син Евх Клоц Супр Хил Мин1097г. ЕфрКрм ГрНазXIв. 

Догм 

Срв. наслýдовати в Догм 

ПРИЧСТЬНИКЪ (4), klhrono¿moj (251б, 263а, 
291аbis)  
сотир. Приемник, наследник*: ¬ще не суть раби, 
нъ снѓове" да аще снѓове и причастьници же бѓжии 

съпричастьници же хѓви 263а, вж. още приимьникъ 
/1/.  
*С този термин в сотириологията се означава отношението 

на изкупеното от властта на сатаната и получило 

божествено осиновление чрез Христовата жертва 

човечество към Божието наследие. 
Зогр Мар Ас Ен Син Евх Клоц Супр Хил ЕфрКрм. 

ПатСинXIв. Догм 

Срв. наслýдьникъ в Догм 

ПРИШЬСТВИЕ (7), parousi¿a (97а, 236б, 287а, 
299а, 334б] III спасьно пришьстви¬), e)pidhmi¿a 
(98а); to£ e)lqei¤n (287а) 
1. общоупотр. Идване: преже пришьствия году 
болýния 287а;  
2. св.ист. Пришествие на Господа Иисуса 
Христа, първо (в плът) и второ (в слава): w 
плътьнýмь пришьствии бѓу и слову 98а; христово  
236б; гѓне  299а. Вж. още въплъщени¬. 
= приходъ 
Зогр Мар Ас Сав Ен Евх Клоц Супр Догм 

ПРИªТИ (78), lamba¿nw (86а, 92а, 105а, 178а, 
220а, 231а, 244а, 275б, 276б, 310а, 338аbis); 
a)nalamba¿nw (157б); a)ntilamba¿nw (192б); 
a)polamba¿nw (327а); dialamba¿nw (278б); 
metalamba¿nw (180б, 234а, 261б, 273а); 
paralamba¿nw (120б); proslamba¿nw (155б, 
230а); sullamba¿nw (20б, 226б, 276б, 285б, 
288аbis, 331б); de¿xomai (21б, 25аbis, б, 57а, 
118аbis, 138а, 249аbis, 338бbis, 339а); 
a)nade¿xomai (98б); katade¿xomai (290а); 
u(pode¿xomai (162б, 284а); e)¿xw (284б); mete¿xw 
(86а, 180б, 218а, 271а, 276а); e)gxeiri¿zw (115а, 
320б); klhronome¿w (263б, 332с15, 162а); 
koinwne¿w (260а); pa¿sxw (165б, 302б); tugxa¿nw 

(106б, 219а); u(pome¿nw (56б, 57б) 
PtcPraesAct. приемли, dektiko¿j (92а); не 
приемли, a)nepi¿dektoj (106б): 
прýм©дрость приªти, sofi¿zomai (24а) 
1. общоупотр. Приема, получа: богатьство и славу 
приªти 320б; земли блюдени¬  115а  наследя, 
получа, придобия по наследство, = klhronome¿w: 
земл«  162а; сотир. прен.  нетьлýни¬ 263а 
2. Възприемам, усвоявам някакви външни на 
моята природа свойства  
а) онт. Възприемам природните си свойства при 
акта на сътворяване: чЃлкъ и бездушьн¥имъ 
обьщьствуеть и бесловесьн¥ихъ приемлеть животъ и 
словесн¥ихъ прия разумъ 180б; не приемли 
каяния 106б; приимущая сила;  
 срв. още 105а, 106б, 180б 

 даръмь благодатью приªти – приемам като 
акцидентално свойство (в противовес на 
същностно необходимите свойства на 
природата): даръмь въ естьствý бесъмьрть¬ приемъ 
(за духовните твари, ск. Т. И.); члѓчьску естьству 
своиства ~ 98б 
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б) христол. за Бог Слово – възприемам 
човешкото естество: члѓчьско естьство 231б; 
хужде¬ наше  234а, срв. още 226б, 230а, 261б, 
264а, 284а, 285б, 288а;  
в) сотир. за изкупеното човечество – възприемам 
обожението, вж. обожение: бестьлýни¬ приªти 
219а; с¥новлени¬ приªти 327а 
г) мист. Възприемам (усвоявам) под различна 
форма Божията благодат: приимýте сѓт¥и дѓхъ 86а; 
крьщениемь начтъкъ стѓго дѓха ~ 244а; ~ § плъти и 
кръви гѓня 276а, срв. още 86а, 276аб;  
 обьщевати, обьщьствовати 

3. гнос. Възприемам (за сетиво), = a)ntilamba¿nw: 

паче же осязания видъ прииметь 192б 
4. Понасям, изтърпявам, = pa¿sxw ходи же по 
земли и съ чѓлк¥ поживе, чудотвори, прия, расп с, 
въскрьсе, възиде 302б, срв. 165б 
5. Зачена, забременея, = sullamba¿nw: бесýмене  
20б; не § съвъкупа мужьска  226б; въ чревý  
284б, срв. още 285б  съжителствам с някого: 
адамъ позна жену свою и притъ и роди 331б; 
6. Приема, призная някого: жидове убо сѓна бѓжия 
суща гѓа и¶ѓсха и бѓа не прияша, а льстьца бѓа себе 
гѓлюща приимуть 339а 
7. Възприема, споделя, съглася се: приимýмъ 
словеса добротьна 310а 
Често 

Срв. въсприªти в Догм 
 PtcPraetPass приятъ в израза добрý приятъ, 
грц. eu)apo¿dektoj (301б): бѓу прията добрý треба  
Срв. благоприªтьнъ в Догм 
 приятъ умомь, lhpto¿j (172б) – гнос. 
умопостижим 
 вýдомъ 
 невýдомъ недостигомъ недостижимъ непостижимъ 
недопостижимъ недовýдомъ недоразумýньнъ, 
неислý-димъ 
Срезн Микл.: приим¥и с, = o( a(ya¿menoj  

ПРИªТИЕ (25), dektiko¿n (94б] III молени¬ 
приятно¬); pa¿qoj (98б, 112а, 118а); 
sugkata¿qesij (228б, 250б); meta¿lhyij (277а, 
278а] III общение); metousi¿a (170б, 273б); me¿qecij 
(170а, 171а); to£ metasxei¤n (212б); metoxh¿ 
(176а); su¿llhyij (227а, 285б, 288б); a)po¿lausij 
(161б, 204б, 271б); a)po¿deiktiko¿n (95б] III, 
пр·ятное II,V приятое); paradoxh¿ (46а, б); 
ai)¿sqhsij (190б) 
1. общоупотр. Приемане: нашихъ мольбъ приять¬ 
94б; ~ словеси и духу 46б;  
2. онт. Възприемане на някакво външно 
въздействие:  
а) гнос. Сетивно възприятие: из мождене 
приходять жил¥ плоск¥ исповýдають къ 
большоwму б¥вше¬ чутье и приятье 190б; 
слухомъ ~ 288б;  
б) етич. добра  зла ~ 170а; 
в) антроп. Страдание, мъка, = pa¿qoj: прия 
естьству безазорьна приятия 98б;  

= страсть, врýдъ 
 безврýдъ 
3. Усвояване на външни за естеството свойства: 
~бжѓствьнаго осини 176а; ~ блѓгости его 212б; ~ 
вýчьнууму блаженьству 271б 
а) христол. Приемане на божеството от 
човешката природа: W образý бѓжия словеси 
притию 227а 
б) мист. Приемане на евхаристийната жертва, = 
meta¿lhyij: приªтия еретичьска 278а;  
 причсти¬, общени¬, общьство 
Срв. въс©дъ в Киев, причщани¬ в Супр, причщени¬ 
в Клоц Супр Сб1076г. ЕфрКрм Догм; причсти¬  в Догм; 
комъкани¬ в Супр Евх Супр Изб 1073г. Сб1076г., 

СинПатXIв. ЕфрКрм; оплать в Киев 

4. Зачатие: посъла с англъ гѓнь къ неи гѓне 
блговýстия приятие 285б 
вж. приªти  
Евх Син Супр ПандАнтXIв. Сб1076г. ЕфрКрм ГрНазXIв. 

Изб1073г. Догм 

Sadnik, ZfSPh 30, 248 

ПРОВЭДЬНИКЪ (1), prognwsth/j   
теол. Епитет на Бога – Който обладава 
свойството предзнание, вж. провýдýни¬: бЃъ 
...будущиимъ провýдьникъ есть 319а  
Срв. провýдьць, провýдýтель и проувýдатель в Догм  

ПРОВЭДЭНИЕ (1), prognwsi¿a (214а] III 
проувýдýни¬)  
теол. Свойство на Божия ум да обладава 
съвършено предзнание за свободните човешки 
действия, една от проявите на Божието 
всезнание, неограничено във времето и 
пространството: w провýдýнии 214а 
ЙоЛествXIIв. ГАм Догм 

Срв. проразумýни¬, проувýдýни¬ и прýдъвýдýни¬ в Догм 

ПРОВЭДЭТИ (7), pro¿oida (340б), 
progignw¿skw (214аbis, 297б] II, IV проповýдати, 
319а)  
теол. Зная предварително: все провýсть бѓъ, нъ не 
вьсе про¹ставляеть 214а 
Изб1073г. Мин1096г. КозмаИнд Догм 

Срв. прýдъвýдýти в Догм 

 PtcPraesAct провýд¥и, proeidw¿j 340б; 
prognw¿s-thj (216б) – Който обладава 
свойството провýдý-ни¬ – диференциален 
признак на Божия ум: ~ бѓъ 340б  
 PtcPraetPass провýдимъ, prognwstiko¿j: 
провý-димая м¥сль 279а 
Срв. провýдýтельнъ и проувýдýтельнъ в Догм 

ПРОЗВУТЕРЪ (2), presbu¿teroj 
Вж. презвyтеръ: прозвутерь иоанъ дамаскиньски 14б 
Ас  

ПРОЗОРЬНЪ (2), diafanh/j (146с7), dioratiko/j 
(321б] I прозоривъ, III проразумьнъ) 
естеств. Прозрачен: въздухъ ... без лица ... 
прозорьнъ 146с7 
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ПРОЗРАЧЬНЪ (1), dieidh/j  
естеств. Прозрачен, физическо свойство на 
въздуха: въздухъ ... из естьства лица не имать, 
прозраченъ...146с7 
Догм 

ПРОМЫСЛЪ (13), pro¿noia (194б, 204бbis, 205а 
quater, 207а, б, 212а, 344б, 345б)  
иконом. Промисъл*: невýдомъ и недостигомъ ¬сть 
бѓжии пром¥слъ 207а 
*Непрестанното действие отвън на всемогъществото, 

премъдростта и благостта Божии върху иманентната 

действителност, чрез което Бог запазва живота и силите на 

своите творения, насочва ги към добри дела, помага на всяко 

добро, а злото, което изниква при отдалечаване от доброто, 

пресича или поправя и обръща към добри последици. 

Божият промисъл се проявява като движеща сила и 

предначертана цел както в живота на отделната личност, 

така и в съдбините на цял народ и на човечеството изобщо. 

Супр ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Златостр Изб1073г. Сб1076г. 

Догм 

Срв. пром¥шл¬ни¬ в СЗ (ХIѴв.) Догм; прýдъстро¬ни¬ в СЗ 

(ХIѴв.) 

ПРОМЫСЛЬНИКЪ (5), pronoh¿thj (114б, 165б, 
205ter)  
иконом. Промислител, определение на Бога в 
отношението Му към творението, вж. пром¥слъ: 
бѓъ убо ¬сть и творьць и пром¥сльникъ 205б 
= проразумьникъ 
Супр ПандАнтXIв. МинЧетЮни Догм 

ПРОМЫСЛЬНЪ (5), th¤j pronoi¿aj (200а, 207а, б), 
pronohtiko¿» (49а] III пром¥сльникъ, 204б)  
иконом. Който се отнася до промисъл, вж. 
пром¥слъ: пром¥сльная дýла 207а 
Изб1073г. ЕфрКрм Догм 

ПРОМЫШЛЯТИ (9), pronoe¿w (passim)  
иконом. Промислям, вж. пром¥слъ: пром¥шляеть 
бѓъ о всеи твари 213б 
Мин1096г. ЕфрКрм. Сб1076г. КозмаИнд Догм 

Срв. пром¥слити в Супр ЕфрКрм ГАм 

ПРООБРАЗОВАТИ (3), protupo¿w (256а] rel. 
прежепрообразовати), proeikoni¿zw (256а, 274б)  
библ. Изобразявам като предобраз, имам 
прообразователен смисъл, вж. прообразъ: та 
трапеза сию таиную прообразоваше 274б 
Догм 

Срв. прообразити в Евх Догм 

ПРООБРАЗЪ (1),  (256б] II, III, IV wбразъ) 
библ. Предобраз – един от видовете таинствен 
смисъл в Свещеното Писание*: и ини проwбрази 
сице же мнози 256б.  
*Прообразът е предизображение в лица, събития, свещени 

предмети и действия от Стария Завет на това, което в Новия 

Завет се отнася до личността на Иисус Христос и основаната 

от Него църква. При това изобразяваните на съответното 

място в Свещеното Писание предмети имат от една страна 

смисъл и значение на съвременно-исторически съобразно 

буквалното им съдържание, а от друга – пророчески смисъл 

и значение за бъдещето съобразно тяхната 

прообразователно-таинствена семантика 

 
Срв. проображени¬ в Мин1096г. ГрНазXIв. 

ПРОПОВЭДАТИ (3), prokhru¿ttw (279а); 
prokatagge¿llw (299а); progignw¿skw (297б, 
sic!) 
еклесиол. Проповядвам, всеослушно разпростра-
нявам и разяснявам истините на вярата, от 
апостолско време служебна обязаност на 
пастирите на Църквата или на особени служебни 
лица, върху които е низведена благодатта на Св. 
Дух за свещенство и учителство: прѓрци, патриарси, 
правдивии проповýдавъшеи гѓне пришьстви¬ 299а  
Често 

Срв. проповýдовати в Догм 

ПРОРАЗУМЬНИКЪ (1), pronoh¿thj (19б] III все 
провýд¥и) 
Вж. провýдýти, PtcPraesAct провýд¥и: всему 
прора-зумьникъ 19б 
 

Срв. проразумитель в Мин1097г. 

ПРОРОКЪ (15), profh¿thj (passim)  
библ. Пророк. 1. С този термин се означават 
предвъзвестителите на Божията воля в Стария и 
Новия Завет, предсказващи бъдещето по особено 
откровение свише и божествено внушение, 
източници на нравствено-просветително 
въздействие върху народа: не якоже аврааму яви 
с видомь члвѓчемь, ни якоже прорѓкомь, нъ 
сущьствомь по истинý бѓъ и члѓвкъ 302б;  
2. прен. метоним., pl t Сборно наименование на 
свода от библейските пророчески книги: ¬же ¬сть 
предано намъ законъмь и пророк¥ 16а, срв. още 
306б;  
Често 

Срв. профитъ в Клоц  

ПРОРОЧЬСКЪ, profhtiko/j   
библ. Който се отнася до пророк: четвьртая 
пторица пророчьская 312а  

ПРОСИТИ (4), ai)te¿w (166с2, 238а, 307б, 332с15)  
Вж. молити: Просите црЃств·я бѓж·я и правд¥ его 
166с2  
Често 

ПРОСТЪ (11), a(plou¤j (passim)  
Прост, несложен  
а) теол. Диференциален признак на 
Божествената природа*: бжѓьство просто ¬сть 86б.  
*Като чист Дух, напълно лишен от всякаква материалност и 

вещественост, Бог е Същество просто и несложно, ще рече 

несъставено от различни крайни елементи. От простотата и 

несложността произтича вътрешното единство на 
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Божествената природа, което се изразява в тъждеството на 

всички Нейни сили и свойства. 

б) антроп.Определение на душата в качеството й 
на безплътно и безтелесно същество: дѓша убо 
¬сть сущьство живо, проста и бесплътьна 177а 
 несъложьнъ 
 съложьнъ, съхожьнъ 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр Догм 

ПРОСФУРА (3), prosfora¿ (277аbis, б] II, IV 
проскура, III,V просфира)  
мист. Просфора, приношение*: просфура бо с 
речеть елиньск¥ приносъ хлýбу крьстознаменану 
277а.  
*Така се нарича хлябът, приготвен за евхаристията, преди 

претворяването му в тяло Господне, по време на 

проскомидията. Названието е наследено от времето, когато 

древните християни, като отивали на Литургия, носели хляб 

и вино за извършване на тайнството 

ПатСинXIв. ЕфрКрм Догм 

Срв. брашьньце в Евх Супр  

ПРОУСТАВИТИ (1), ПРОУСТАВЛЯТИ (2), 
proori¿zw (214аб, 297б) 
иконом. Предопределям*: требý ¬сть вýдýти, яко 
все провýсть бѓъ, нъ не вьсе про¹ставляеть 214а  
*Термин от учението на блаж. Августин, според което 

всичко в света, вкл. и “свободните” човешки действия, е 

предначертано от Божията воля. Това понятие противоречи 

на концепта на термина провýдýни¬. Предзнанието на 

свободните човешки действия не предполага отнемане на 

свободата им, защото то не е причина, която произвежда 

самите действия. Те се случват не поради това, че Бог ги 

предвижда, но Той ги предвижда тъкмо затова, защото те ще 

се сбъднат. Учението за предопределението довежда до 

отричане на човешката свобода и до признаване 

безсмислеността на всяко свободно действие 

Изб1073г. Догм 

Срв. прýдъуставити в Догм 

ПРОУСТАВЪ (2), proorismo¿j (214а, б)  
иконом. Предопределение, вж. проуставити: 
бЃжьствьнаго проповýда повелýния дýло есть 
проуставъ 214б 
Догм 

Срв. прýдъуставъ в Догм 

ПРОХОДИТИ (6), die/rxomai 
есх. Проходим, свойство на възкръсналото тяло: 
якоже гЃне тýло по въскрьсении двьрьмъ проходимо 
354б 
Догм 

ПРОЩЕНИЕ (1), paraxw¿rhsij (117а)  
иконом. Допущение – термин, с който се 
означава промислителното Божие позволение на 
определени събития в живота на отделните 
човеци или на цели народи 
 послабъ послаблени¬, поуст©плени¬, съмýщени¬, 
уст©плени¬ 

Евх. Супр Изб1073г. Сб1076г. ПандАнтXIв. ГрНазXIв. 

ПатСинXIв. ЕфрКрм СЗ (ХIѴв.) 

Срв. попустъ в СЗ (ХIVв.); попущани¬ в Изб1073г.; 

попущени¬ в СЗ (ХIVв.) 

ПРОЧИЩАТИ ПРООЧИЩАТИ (1), prokaqai¿rw 
(245б] III прýдочищати, V приочищати)  
култ.-рит. Предварително очиствам: прочищаеть 
убо иоанъ дѓху водою 245б  
 
Срв. прýдъочищати в Догм 

ПРЬВООБРАЗЬНЪ (1), prwto¿tupoj (304б)  
гнос. Първообразен, отнасящ се до първообраза 
(архетипа): исконьно¬ (sic!, lege иконьно¬) чьтени¬ 
къ пьрвоwбразьнууму минуеть 304б;  
Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

ПРЬВОТВОРЬНЪ (1), prwto¿ktistoj (132с11] I, V 
первотворен¥и,  первосътворен¥и) 
косм. Първосъздаден: пьрвотворьн¥и свýтъ 132с11 
 

Срв. прьвозьдан¥и в Мин1096г. Мин1097г. ЕфрКрм; 

прьвозьданъ в Догм 

ПРЬВЫИ (54), prw¤toj (passim)  
Пръв, в различни терминологични съчетания: 

 онт. В съчетанието прьвая вина, prw¿th ai)ti¿a 
(82б 83а) – първопричина, това, което обуславя 
всичко останало, първо основание, последно 
достатъчно условие във веригата зависимости, 
наименование на абсолютното и автономно 
Божество;  
 антроп. прьво¬ ¬стьство (15а) – 
първосъздадената човешка природа преди 
извращаването й в грехопадението; прьвая 
добр¥ни първоздана добродетелност, 
нравственото съвършенство на човека преди 
грехопадението 251а 
 антроп. прьв¥и адамъ 227а – първият човек, 
родоначалник на цялото човечество, венец на 
Божественото творение. Чрез първия Адам 
грехът и смъртта влезли в цялото мироздание, в 
т. ч. и в човешката природа и само чрез втория 
Адам – Иисуса Христа, на людете било дарено 
оправдание, спасение и живот;  
 гнос. прьв¥и wбразъ, prwto¿tupon (300а) – 
първообраз, архетип 
Често 

ПРЭБЛАГЪ (2), u(pera¿gaqoj (49б, 103а) 
теол. Преблаг, диференциален признак на 
Божествената природа*: прýблаг¥и бѓъ 49б.  
*Бидейки Същество всеблажено, т. е. любящо върховното 

благо и обладаващо го, Бог открива Себе си и навън като 

Същество всеблаго и любящо, желаейки и другите да 

участват и споделят Неговото блаженство 

Евх ПандАнтXIв. Догм 

ПРЭБЛАЖЕНЪ (1), u(pera¿gaqoj (259б)  
вж. вьсеблаженъ 
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Супр Мин1097г. 

ПРЭБОГАТЪ (1), u(pe¿rqeoj (49б] V пребѓжствьнъ. 
Йоан Екзарх свързва етимологично богъ и богатъ, 
затова превежда u(pe¿rqeoj с прýбогатъ. Вер. 
първоначално е стояло прýбогъ)  
теол. Пребогат, свойство на Божеството, 
състоящо се в това, че бидейки Сам абсолютна 
пълнота на всички блага, Бог се явява за тварите 
неизчерпаем източник на всяко благо. Те всички 
черпят от Него своето изобилие.  
Мин1096г. Мин1097г. 

ПРЭБОЖЬСТВЬНЪ (1), u(pe¿rqeoj (64б) 
теол. Пребожествен: прýбожьствьнии три 
упостаси 64б 
Мин1096г., Мин1097г. Догм 

ПРЭВЕСТИ (9), para¿gw (55а] III, IV, V, VIII 
привести, 58а] rel. привести, 103б] rel. привести, 
104а] rel. привести, 119а] rel. привести, 249б] II-V 
привести, 250б] II-V привести, 260а] II-V привести)  
косм. В израза § неб¥тия въ б¥ти¬ прýвести (вж. 
б¥ти¬) – привеждам от небитие в битие, 
сътворявам от нищото. Всеобщ принцип на 
сътворената природа е постоянният преход от 
небитие в битие и отново пак в небитие. 
= прýвести въ творение 64а 
Супр Изб1073г.  

ПРЭВРАТЪ (2) tro/poj   
мист. Пресъществяване: хлýбъ и вино претворить 
ся въ плъть и кръвь бЃжию. Аще ли п¥та¬ши преврата 
како то будеть... 169б ... прýвратъ неислýжденъ 
270а  
Срв. прýврашени¬ в Догм 

ПРЭВЫШЬНЬ (2), u(peridru/menoj (50a), 
u(pe/rkeimai (260б)  
теол. Превъзвишен, Който стои над всичко в 
света – свойство на Бога: всýк¥ власти и чина 
прев¥шьна 50а; всýхъ прев¥шьнь 260б 
Догм 

ПРЭГРЭШЕНИЕ (1),   
етич. Грях, вж. грýхъ: ни даждь бЃъ гЃь сему 
прýгрýшению прити ни на когоже насъ 8б 

ПРЭДАНИЕ (5), para¿dosij (passim)  
гнос. (Свещено) Предание – вторият от двата 
първоизточника на християнската вяра – 
учението на Иисуса Христа и апостолите, 
предадено устно на Църквата и едва по-късно 
записано: неписано же ¬сть предание се апѓолско. 
Много бо неписано намъ предаша 259а 
Зогр Мар Служ Евх Клоц Супр Изб1073г. ПандАнтXIв., 

ЕфрКрм. ГАм. ГрНазXIв. Догм 

ПРЭДЪПОЛОЖИТИ (1) В израза прýдъположен¥и 
хлýбъ, th=j proqe/sewj aÃrtoj 270б 
култ.-рит. Хляб на предложението  
Срв. прýдъложени¬ в Догм 

ПРЭДЪТЕЧА (2), pro¿dromoj (297б, 329б)  
св.-ист. Предтеча, прозвище на св. Йоан 
Кръстител като непосредствен предшественик на 
Иисуса Христа, подготвил с проповедта и 
покайното си кръщение людете за приемане на 
Словото Божие. 
Ас Евх Служ Супр 

ПРЭЖДЕВЭЧЬНЪ (3), proaiw¿nioj (101а, 225б, 
279а)  
теол. Предвечен*: бѓъ вýчьн¥и, нъ и 
преждевýчьн¥и" и того бо вýка тъ ¬сть сътворилъ 
101а.  
*С този термин се означава времевата индетерминираност 

на Божеството, което съществува извън границите на 

времето. Терминът преждевýчьн¥и се противопоставя на 
вýчьн¥и, доколкото мотивиращата дума вýчьность има 

две значения:  

1. Безконечно продължаващо време, безконечен низ от 

моменти, от които се сформират миналото, настоящето и 

бъдещето;  

2. Нещо противопоставящо се на времето, това, което не 

допуска в себе си никакви изменения 

 
Срв. прýвýчьнъ в Догм 

ПРЭЖДЕПРООБРАЗОВАТИ (1), 
ПРЭЖДЕПРЭОБРАЗОВАТИ (1), protupo¿w 

(256аbis) 
библ. Изобразявам като предобраз, имам 
прообразователен смисъл: сего чьстьнаго крьста 
прежепреобразова древо жизньно¬ 256а, вж. прообразъ 
 прообразовати 
 
Срв. прообразити в Догм 

ПРЭЖДЕУСТАВЬНЪ (2), proorisqei/j   
иконом. Предопределен: прежевýчною провýдимою 
м¥слью бЃу прежеуставьна ... въ прежеуставьн¥и 
годъ отъ дЃвдьскаго прозябе корене 279а  
Срв. прýдъуставьнъ в Догм 

ПРЭЛОГЪ (3), metabolh¿ (27а] III творительно¬ 
прýложени¬ /срв. ЙоЕШ 146а 2-5/, 182а, 287б)  
косм. Изменение, вж. извратъ: творитвьн¥и 
прýлогъ 27а; ¬стьствьн¥и  287б 
 извратъ, измýнъ, измýнение 
Мин1096г. Догм 

ПРЭЛОЖЕНИЕ (2), metabolh¿ (182а) 

1. онт. Изменение, вж. извратъ: сво¬ ¬сть тýлу 
тъчью прерýзъ истечение и преложение 182а; 
2. Превод: 13б 
Супр Мин1096г. Мин1097г., ГрНазXIв. Догм 

ПРЭЛОЖИТИ (12), ПРЭЛАГАТИ (7), metaba¿llw 

(231а, 270б, 355б] II-V вложити); metai¿rw (17б); 
u(perti¿qemai (248б) 
1. общоупотр. Превеждам: Прýложити въ 
словýньскъ яз¥къ 2б  отлагам: нýсть лýпо 
прелагати крьщени¬ 248б 
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2. Внасям изменение  
а) онт.: Не преложивъ божьствьнааго сво¬го естьства 
въ плътьно¬ сущьство 231а 
б) гнос.: да си м¥ предани любимъ и преб¥ваимъ 
в нихъ не прелагающе устав¥ вýчьн¥ 17б 
3. мист. възвр. Претворявам се: хлýбъ и вино и 
вода ... въ плъть и кръвь ... прелагаеть ся 270б 
 прýтворити, прýтваряти, измýняти, измýнити, 
извращати, обратити, прýвратити, прýвращати, 
прýмýнити, прýобразити, прýобразовати 
ГрНазXIв. Мин1096г. ГАм. ЕфрКрм Догм 

ПРЭЛЬСТИТИ (6), delea¿zw (221б, 224аbis); 
e)capata¿w (339а, 341б)  
Мамя, прелъстявам, вж. прýльсть: никътоже васъ 
не прельстить ник¥имьже образъмь 339а 
Зогр Мар Ас Сав ЗогрПал Син Евх Клоц Супр Хил Рил Гр 

НазXIв. ПандАнтXIв. Догм  

ПРЭЛЬСТЬ (3), pla¿nh (45б), a)pa¿th (340а)  
етич. Прелъщение, съзнателно прикриване на 
злото под маската на илюзорно добро, чрез което 
бесовете примамват човека и го откъсват от 
Истинското благо – Бога*: многобѓжьна прельсть 
пог¥баеть 45б 
*В основата на прелъщението стои разстройството на 

вътрешната духовна природа на човечеството след 

грехопадението, от една страна на човешката воля, която 

загубва своята свобода и попада в доброволен плен на 

демоничните сили, и от друга на човешкия ум, станал 

неспособен да прониква в същината на духовната 

мимикрия. 

 льсть 
Супр Изб1073г. ЕфрКрм ПандАнтXIв. СЗ (ХIѴв.) Догм 

Срв. прýльсти¬ в Догм,  прýльщени¬ в СЗ (ХIѴв.) Догм 

Vondrаák 8 

ПРЭМ©ДРОСТЬ (12), sofi¿a (passim)  
Висша мъдрост, премъдрост  
а) теол. Премъдрост – свойство на Божия ум*: 
чудити ся  непостижимýи творьчи прýм©дрости 
163а, срв. още 24а, 37б.  
*Ако теоретичната страна на ума Божи е всезнанието, то 

неговата практическа страна е премъдростта, проявяваща се 

в съвършено осъществяване идеите на ума Божи. 

Премъдростта Божия се е проявила в творението чрез 

неговата стройност, целесъобразност, множественост на 

предметите и явленията при единство на техния облик, 

строга постепенност в развитието на тварите при богатото 

им разнообразие. Висшата проява на премъдростта Божия се 

е открила в плана на домостроителството Божие за спасение 

на людете. 

б) библ. Понякога прýм©дрость визира 
Божественото учение и откровение: прýм©дрости 
познани¬ 173а;  
в) тринит./христол. антономасия,  Самото 
предвечно, присносъщо Слово – Христа: хѓъ же 
¬сть бѓжия сила и бѓжия премудрость 252а, срв. още 
229а;  

г) антроп. Отнесено към хората, прýм©дрость 
означава ум, способност, талант, опит (201б), а 
също и високо познание на истините и тайните на 
Божественото откровение (312б); 
д) библ прен. метоним. Две от неканоничните 
книги на Стария завет, които Църквата е 
определила като душеполезно четиво: а панартъ 
се же есть премудрость соломоня и премудрость 
иЃ¶сва, «же отьць сираховъ сътвори жидовьскű, 
елиньскű же съказа сего вънукъ иЃ¶съ, сираховъ сЃнъ 
- благовольнý же и добрý, нъ не въчитаете с ни 
лежясте въ кивотý. ЙоЕБ312b 

срв. М©дрость Соломоня и Прýм©дрии Соломонъ 

Изб1073г.; Прýм©дрость Иисуса, М©дрость 
Сирахова, М©дрость Сираха Изб1073г. 
 м©дрость, прýм©дростьно¬, прýм©дро¬ 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр Хил ПандАнтXIв. 

ГрНаз.XIв. ГАм. КирилЙерусXIIIв. Догм 

ПРЭМ©ДРОСТЬНЪ (1) n sg прýм©дростьное, to£ 
sofo¿n (250а) 
Вж. прýм©дръ: бѓжствьно¬ пом¥шляеть 
прýм©дростьно¬ 250а 
Супр Сб1076г., ПандАнтXIв. ГрНазXIв. 

ПРЭМ©ДРЪ (8), sofo¿j (330а] II, IV, V м©дръ)  
теол. Премъдър, диференциален признак на 
Божествения разум: единъ бѓъ ¬сть естьствъмь 
блѓг¥ и премудръ 206б;  
 n sg прýм©дро¬, to£ sofo¿n (224а, 225а) – 
свойство прмъдрост: блѓгодатьно¬ и премудро¬ и 
правьдиво¬ же и мощьно¬ бѓжи¬ 224б 
 прýм©дростьнъ, м©дръ 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Ех Супр Изб1073г. ПандАнтXIв. 

ЕфрКрм. ГрНазXIв. Догм 

Срв. прýм©дрьць в Догм 

ПРЭМ©ДРЬНЪ (1), sofo/j   
теол. Премъдър, вж. прýм©дръ: ти бо яко и образи 
суть бЃжьствьнуму естьству: ... премудрьно 233а  

ПРЭОБРАЗОВАТИ (3), ПРЭОБРАЗИТИ (2) 
metasxhma-ti/zw (355б), sxhmati/zomai 

(109aR), kine/omai (20bR)   
онт. Променям образа: и анЃгл¥ многоячьск¥ 
преобразующа ся 20б; не плътью описаеми не бо 
плътьск¥ по естьству преобразують с 109а; иже 
преобразить тýло съмýрения нашего ... отъ тьлýния 
же паче въ бестьлýнию премýнъ 355б 
Догм 

ПРЭОБРАЗЪ (1), metasxhmatismo/j 108б  
онт. Промяна на образа: преобразъмь кажють ся 
коже могуть видящи и видýти 108б 

ПРЭПЛЪНЪ (2), u(perplh¿rhj (49б); 
u(perba¿llwn (259б)  
теол. Който обладава абсолютната пълнота от 
всички блага, вседостатъчен, диференциален 
признак на Божествената природа и на нейните 
проявления*: бѓлжн¥и и всебѓлжн¥и и пребѓлжн¥и бѓъ 
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и всь с¥ благ¥ини преплън¥имь бѓгатьствъмь не рачи 
единому б¥ти бѓлженьству 259б.  
*С този термин се означава липсата на какъвто и да е 

недостиг в положителната качествена определеност на 

Божеството. Бидейки вседостатъчен Бог се явява Сам 

неизчерпаем източник на всяко благо, от който черпят 

всички твари. 
 

ПРЭПОДОБЬНЪ (6), o(¿sioj (passim)  
агиол. Преподобен, название на светец от 
монашестващите, достигнал висше нравствено 
достойнство чрез своите подвизи и свят живот: 
чьстьна предъ гѓмь съмьрть преподобьн¥ихъ его 293б 
= правьдьнъ, свтъ, божьствьнъ 
Ас Ен Син Киев Евх Супр Сб1076г. ЕфрКрм Догм 

ПРЭРЭЗЪ (1), tomh/ 
естеств. Делимост, свойство на телата: требý 
¬сть вýдýти, яко свое ¬сть тýлу тъчью прерýзъ 
истечение и преложение 182а  

ПРЭСВТЪ (2), pana/gioj 
теол. Пресвят: дЃха престЃго 101б 
Догм 

ПРЭСТОЛЪ (3), qro¿noj (113а, 279бbis)  
1. общоупотр. Престол, високо седалище, на 
което седят царете и управниците: посаждю на 
престолý твоемь 279бbis;  
2. прен. ангел. pl t Ангелска степен: шестокрильнии 
серафимъ и многоочит¥ херовимъ и сѓтии престоли 
(113а)  
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Служ Супр ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. ЕфрКрм Изб1973г. ПатСинXIв. Догм 

ПРЭСТ©ПЛЕНИЕ (5), para¿basij 159б, 161б, 
321а 
Престъпване, нарушаване на заповед  
а) юрид.: бѓу повелýвъшу чисти се субботу, ск. Т. 
И.) ... съ тжьк¥ запрýщении о преступлении 321а; 
б) св-ист. вж. прýст©пъ: прежде же убо 
преступления все повиньно бше чѓлку 159б, срв. 
160б  
 прýст©пъ  
= грýхъ, прýгрýшени¬ 
Зогр Мар Евх Супр ГрНазXIв. Мин1096г. Мин1097г. 

ПандАнтXIв. Догм 

ПРЭСТ©ПЪ (6), para¿basij (161б] III 
прýст©пл¬ни¬; 204а III, V прýст©пл¬ни¬; 217а] III 
прýст©пл¬ни¬; 220а] III, V прýст©пл¬ни¬; 233б] III 
прýст©пл¬ни¬; 331а) 
св.-ист. Престъпването на Божията заповед от 
страна на Адам и Ева да не ядат от плодовете на 
дървото на познанието – превратен момент в 
човешката история: прýст©пъ адамовъ 204а; 
преступъмь повелýния бЃжьствьн¥я икон¥ образ¥ 
омрачихомъ 233б; въ самовлстьнýмь прýступý б¥ти 
чЃлкъ 159а; на помновени¬ ... преступу, ¬гоже ради 

трьние и рýпии земли износити намъ §суждена б¥ 
161б 
Изб1073г. 

ПРЭС©ДИТИ (1), prokri/nw 214б 
иконом. Решавам, отсъждам предварително: 
прежде проповýду своему все пресуди бЃъ по 
блЃгодати и правьдý сво¬и 214б 
Срв. прýдъс©дити, прýдърас©дити в Догм 

ПРЭС©ЩЬНЪ (1), u(perou¿sioj (78б] rel. прѓсно 
с¹щнýи)  
Вж. прýс©щьствьнъ: о сѓтýи и пресущьнýи и всýхъ 
мимо и недостижимýи троици 78б 
ГрНазXIVв.  

ПРЭС©ЩЬСТВЬНЪ (1), u(perou¿sioj (69б] II, IV, 
V пресущ·и)  
теол. Пресъществен, надсъществен, 
диференциален признак на Божествената 
природа*: творено¬ и како можеть явý съказати 
отъ всего того праздьнующа прýсущьствьно¬ 
бЃжьствьно¬ сущьство 69б.  
*Бог като абсолютна и единствена по рода Си същност 

(ou)si¿a), надвишаваща безмерно тварния разум – и 

ангелски, и човешки, не може да бъде подведен под родово-

видово понятие (Срв. 87а) и да се дефинира по съществен 

признак. Нещо повече, Него дори не трябва да именуваме 

същество, защото и тварите се именуват същества (Срв. 34а 

б ни едино отъ сyщяго есть бѓъ). Като по-горен от всяко 

същество Бог е u(perou¿sioj – надсъществен. 

 прýс©щьнъ 
Мин1096г. Мин1097г. Догм 

ПРЭТВАРЯТИ (1), ПРЭТВОРИТИ (3), metapoie¿w 

(269б, 270б); metapi¿ptomai (84б) 
прýтворити, Inf., metapoi¿hsij (355б) 
1. онт. Превръщам се от едно в друго, променям 
същността си: въ инъ образъ ~ 355б, срв. още 84б 
2. мист. pass. Претворявам се, пресъществявам 
се*: самъ сь хлýбъ и вино претворить ся въ плъть и 
кръвь бѓжию 269б, срв. 270б.  
*С този термин се означава способът на пребиваване на 

Тялото и Кръвта Христови в евхаристийната жертва. В 

тайнственото претворяване на хляба и виното в същински 

тяло и кръв Господни Църквата вижда едно от най-великите 

чудеса на Божието всемогъщество, подобно на 

сътворението на света от нищо. 

 прýлагати, прýложити 
Супр Изб1073г. ЕфрКрм. Мин1096г. Догм 

ПРЭТВОРЪ (1), poio¿thj (182б) 
вж. качьство: прýлогъ по прýтвору, рекъше теплотою 
или студенью и таковая 182б 
МинЧетАпр 

ПРЭУМЭНИЕ (1), meta¿noia 215б етич./мист. 

Покаяние: прýумýни¬ покаание ¬сть § укромья 
¬стьству въ по ¬стьству  

ПРЭ¬СТЬСТВЬНЪ (1), u(pe£r fu¿sin (290а) 
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онт. Свръхестествен, стоящ вън от всякаква 
причинна зависимост в света, неподведим под 
всеобщите закономерности, вложени в 
творението: прý¬стьствьн¥и даръ 290а 
Мин1096г. 

 

ПСАЛТЫРЬ (1), yalth/rion 
библ. Книга Псалтир  
Срв. Псалтűря в Изб1073г., Псалтűрьскűª къниг¥ в 

ЕфрКрм, Псалъмьскűª Къниг¥ в ЮрЕв, кънигű псалмъ в 

ЕфрКрм, Пýснивьнª къниг¥ в ЕвXIIIв., Пýснивьць, 
Пýсньньць, Давűдъ, Псалтűрь Давűдовъ 

ПТЕРИЦА (1), ПТОРИЦА (1), penta¿teuxoj 
библ. Петокнижие: четвьртая пторица прЃрчская. 
двою на десте прЃрку кънигű единű: исаиа, 
иеремиа, иезекиа /sic!/ и даниила кънигű единű, 
таже ¬здрű пьрвűª и вторűª единű кънигű 
сълага¬мű съ есфирьскűими.  
= пентатеyхъ, пти купъ 
Догм 

Срв. пентатевхъ и пентатехъ в ЕфрКрм; птерű кънигű, 
птерь в Изб1073г.; птерьница; птокънижи¬ в Петокнижие 

XVв.   

ПТЫИ (6), pe/mptoj 
1. общоупотр. Пети поред: 135б, 245б 
2. косм. В израза птая плъть – квинтесенция: 
етери же водъную твьрьдь, яко посредý вод¥ 
б¥въшю, а друзии пятую плъть инаку развý 
чет¥рь вещии 121а. Срв. още 32а, б 
 

 
Р 

РАБА (2), dou¿lh (228б, 288a)  
Вж. рабъ.: бѓца раба и мѓти творьчи 288а 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Супр 

Срв. раб¥ни в Остр; роб¥ни в Изб1073г.; раба бЃжия, 
раба христова, раба гЃня; работьница в ПатСинХIв. 

РАБЪ (20), dou¤loj (passim)  
св.-истор. Роб*: нýсмь раби нъ сѓнове 327б.  
*Робите са основната производителна сила в 

робовладелския строй, обществено-политическата 

формация, в която се намирала Римската империя по 

времето на Господ Иисус Христос. Както е известно, те 

нямали статут на личности, защото били лишени от 

свобода и напълно обезправени. Римският писател Плиний 

Стари ги определя като “говорещи оръдия на труда”. 

Съгласно Мойсеевия закон един евреин може да бъде роб 

на друг заради неизплатен дълг, при кражба или по 

собствено желание: 5аб, 6аб, 7б, 8а. Отразявайки тези 

обществено-икономически отношения, Светото Писание 

представя Адамовото потомство като доброволно продало 

свободата си на сатаната и по свое желание попаднало под 

робството на греха. Смисълът на изкупителната Христова 

жертва на кръста е в това, че Господ дал Себе Си откуп за 

греха и освободил човека от властта на дявола. Нещо 

повече Син Божи станал човек, за да направи човеците 

синове божии, с което безмерно въздигнал достойнството 

на човека. 

Самоизживяването на вярващите като раби божи не 

противоречи на казаното. В този случай раб божи означава 

доброволното предаване на човека под “благото иго” на 

Господа като инструмент за достойна употреба и е 

свидетелство за смиряване и надмогване на погибелната 

гордост (вж. примера към раба). 

Често 

РАВЬНАНИЕ (1)  
естеств. В израза равьнани¬ дьнь, i)shmerinh\ 
troph/  равноденствие’ (135а)  
= съравьнани¬ 
Срв. равьнодьни¬нощи¬ (Срезн), равьнодьньство в ЕфрКрм 

РАДОСТЬ (9), xa¿rij (166с15, 228а, 283б), xara¿ 
(290б, 308а), eu)frosu¿nh (129а, 358а), 
a)galli¿asij (241а)  
психол. Радост – положителна емоция, 
произтичаща от получаването или при 
очакването на някакво благо. Тя се счита 
измежду плодовете на Св. Дух (Гал. 5:22). 
Думата се употребява за означаване на 
религиозен възторг: прýмýни печаль на радость 
290б 
Често 

Срв. радовани¬ в ПандАнтХIв.; радьство (Срезн) 

РАЖДАНИЕ (2), ge/nnhsij (216б); to£ genna¤n 
(56а] III рождани¬) 
Раждане, вж. рождьство – 
а) тринит.: (бЃъ) нýсть приимьникъ вреда ни въ 
раждании, ни въ зъдании 56а; 
б) естеств.: ражданиемь роду приемлюще съставъ 
216б 
Супр ГрНазXIв. Догм 

РАЖДАТИ (19), РОДИТИ (61), ti¿ktw (59б, 228а, 
281б, 283бbis, 284б, 286аб, 287аbis, 288а, 288б, 
289а, 290а, 333б, 340б), genna¿w (40а, 51б, 52а, б, 
53а, б, 54а, 55бbis, 56аб, 58аб, 59б, 60а, 61аbis, 
бbis, 62а, 228б, 262а, 263аб, 276б, 281б, 
282аquater, б, 283а, 286б, 287а, 288а, 289аб, 292а, 
320а, 331б, 335б, 341а); gi¿gnomai (327а възвр.)  
онт. Извеждам от същността си в качеството на 
раждащ субект подобно по същество раждаемо, 
вж. раждани¬: рождьство бо есть еже § сущьства 
раждающаго ся извести рожденое подобьно 
сущьствъмь 55б;  
а) тринит. раждаеть убо присно с¥и бѓъ сво¬ слово 
съврьшено суще без начатъка и бес коньца 59б. 
PtcPraetPass рожденъ, gennhto¿j (63б, 65а) 
тринит. Ипостасно свойство на Второто Лице 
на Пресв. Троица: ¬динъ же сѓнъ рожденъ 65а 
 сътвор¬нъ 
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б) христол./мар.: родивъ ся с¬я двичьство 
съхрани без вреда единъ пршьдъ ю заключену ... 
288а 
Зогр Мар Сав Ен Син Клоц Супр ПандАнтXIв. Догм 

РАЗДРЭШАТИ (1), РАЗДРЭШИТИ (2), dialu¿w 

(343б] II-V раздрушати), lu¿w (251а, 325а)  
1. общоупотр. Развързвам.  
2. прен. метафор. юрид. Освобождавам от 
наложено запрещение, разрешавам, позволявам: 
мЃ днии томив ся раздрýши субботу 325а; 
3. сотир./мист. Опрощавам грях: и праѓоць грýхъ 
раздрýши ся 251а;  
4. косм. възвр. Разлагам се на съставните си 
елементи: тýло тьлýющее и раздрýшяе с 343б 
 рас¥пати, расходити 
Зогр Мар Ас Сав Евх Клоц Супр Изб1073г. МинЧетФевр  

РАЗДРЭШЕНИЕ (3), lu¿sij (225а)  
1. гнос. Разбиране: недовýдому¹му раздрýшени¬ 
225а;  
2. косм. Разлагане на съставни елементи, разпад: 
без раздрýшения, a)dia¿lutoj (28бbis] III без 
разр¹шен·)  
 рас¥пани¬ 
Киев Евх Супр ЕфрКрм Догм 

Срв. нераздрýшьнъ в Догм 

РАЗДЭЛЪ (4), diai¿resij (81а] III раздýлен·е, 
82а] III, V раздýлен·е), dianomh¿ (39б); dia¿krisij 
(46а] II,IV раздýлилъ, III, V) 
онт. Разделение, прен. различие: кто ¬сть 
нарековалъ и раздýлъ имъ сътворилъ 39б; отъ 
елиньства упостасьмъ раздýль тъчью 46а 
 раздýлени¬, раздýль, разл©ка 
Изб1073г. ГрНазХIв. 

РАЗДЭЛЯТИ (3), РАЗДЭЛИТИ (1), diaire¿w 

(41б, 183а, 184а), meri/zw (29а)  
1. общоупотр. Деля: раздýляють же ся сил¥ 
дЃшьн¥я въ м¥сльно и безм¥сльно 183а, срв. още 
184а 
2. косм. Разделям, отделям: землю и въздухъ и 
естьство вод¥ же и огня кто ¬сть съмýсилъ и 
раздýлилъ 29а; 
б) тринит. възвр. Разграничавам се като 
отделна и самостоятелна Ипостас в 
отношението Си спрямо другите Лица на Пресв. 
Троица: и бѓжи¬ слово w собý с¥ и своиствъмь 
раздýля¬ть ся § оного § негоже упостась имать 
41б 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Клоц Супр Догм 

РАЗДЭЛЕНИЕ (1), diai¿resij (222б] V раздýлъ)  
1. общоупотр. Разделение: раздýлени¬ яз¥комъ 
222б;  
2. косм. Разлагане на съставни елементи: 
съставн¥х убо раздýлен·е вещию видт с, 
Pra¿gmati ga£r o( Pe¿troj tou¤ Pau¿lou 

kexwrisme¿noj qewrei¤tai (76б] V, вж. бел. 17) 
 раздýлъ, раздýль, разл©ка 

Мар Зогр Син ГрНазXIв. ЕфрКрм Догм 

РАЗЛИЧЕНИЕ (1), diafora¿ (81а] V, VIII 
разлучени¬) 
Вж. различьство: хотýнью различени¬ 81а 
Клоц 2а 26-27 

РАЗЛИЧИЕ (3), diafora¿ (38а] II, V различьство, 
87а, 190а)  
Вж. различьство: с©щьствьная различия 87а; 
творитвьно¬ различи¬ 190а 
Клоц Супр Изб1073г. Догм 

РАЗЛИЧЬСТВО (8), diafora¿ (37б] III различи¬, 
38аbis] III различи¬ 39а, 63б, 72аbis] III различи¬) 
онт. Особеност на всяко сложно-съставно 
единство, която характеризира 
противоречивостта на нещата едно спрямо 
друго (външно различие) и вътре в самите тях 
(вътрешно различие). В различията 
противоречието (супротивь¬) още не е 
разгърнато и в значителна степен съществува 
още “в себе си”: различьство супротивь¬ въводить 
39а 
 без различьства a)paralla/ktwj 69а  
различени¬, различи¬  
Догм 

Срв. разьньство в Супр Изб1073г. Сб1076г. Догм; 
разьньстви¬ в Клоц Догм 

РАЗЛИЧЬСТВОВАТИ (1), diafe¿rw (73б] V 
различию суть) 
тринит. Пребивавам като отделна и 
самостоятелна Ипостас в отношението Си 
спрямо другите Лица на Пресв. Троица (против 
Савелий): въ тýхъ бо единýхъ упостасьн¥хъ 
своиствýхъ различьствують сами въ себе стѓ¥ три 
упостаси 
Изб1073г. Догм 

Срв. разьньствовати в Син ПандАнтXIв.  

РАЗЛ©КА (1), dia¿krisij (90б] II, IV разлучи¬) 
тринит. Разделение: w бѓжьствьнýмь съвъкупý и 
разлуцý С този термин е означено ипостасното 
различие между лицата на Пресв. Троица  
Супр 330, 7-8 

РАЗЛ©ЧАТИ (8) РАЗЛ©ЧИТИ (2), xwri/zw (61б), 
diaire¿w (51а, 80а, 353а), a)fori¿zw (112б), 
diaxwri¿zw (121а, 148б)  
Разлъчвам, отделям  
а) онт. Процес, свойствен на сложно-
съставните единства в материалната природа, 
изградени от множество елементи (респ. 
единици), и на количествената делимост на 
класовете от еднородни обекти: си бо разлученý 
(душата и тялото след смъртта, ск. Т. И.); на тро¬ 
разлучая троичьск¥я утвари 112б; 
б) тринит. с огрицание: сѓнъ § оѓца раждаеть ся 
никакоже отъ него не разлуча ся, нъ присно въ 
немь есть 61б; 
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 отъл©чити, раздýляти  
Зогр Мар Ас Сав Клоц Изб1073г. Сб1076г. ПандАнтXIв. 

Догм 

РАЗМЭСЪ (2), su¿gxusij (222б) 
1. общоупотр. Смесване:  ªз¥комъ (222б) 
Срв. размýшени¬ в Изб1073г. Догм 

 без размýса, a)sugxu¿twj (231а] III без 
размýшения) 
христол. Без смесване, неслитно – начин на 
съсъществуване на божествената и човешката 
природи в лицето на Иисуса Христа: съвъкупль 
ся упостасию безъ размýса ни безъ изъмýна и 
неразлучьна, не преложивъ божьствьнааго своего 
естьства въ плътьно¬ сущьство 231а  
 

Срв. несъмýсьнъ, несълитьнъ, несълияньнъ в Догм; безъ 
сълития в ПандАнтХIв.  

РАЗУМИВЪ (2), noero¿j (98б] III разумьнъ), 
noerw¤j (231а)  
Вж. разумьнъ /2./: нашего ради сѓпсени прия дѓшю 
разумиву 98б 
Сб1076г. ПандАнтXIв. 

РАЗУМИЧИВЪ (1), noero¿j (230а] I, II, IV 
разумичьнъ, III разумьнъ)  
Вж. разумьнъ /2./: дѓша м¥сльна и разумичива 
230а 
 

РАЗУМИЧЬНЪ (5), noero¿j (107а, 174а] II-IV 
разумьнъ, 188а] III разумьнъ, 230б] III 
разумьнъ, 308а)  
Вж. разумьнъ /2./: чувьство ¬сть сила дѓшевьная 
приимительна вещьмъ, рекъше разумичьна 188а; 
свýтове вътории разумьнии чини 107а] I, V 
разумичьни 
Супр  

РАЗУМЪ (15), gnw¤sij (15б, 16а, 169б), 
u(po¿lhyij (46а), dia¿noia (94а), e)¿nnoia (98а, 
170а), no¿hsij (60а, 180б), nou¤j (109а), no¿hma 
(107б)  
гнос. 1. Разум, способност да се вниква в 
причините и същността на нещата: Творя члѓка въ 
естьствý ему дая разумъ вýдýти яко ¬сть бѓъ 
15б, срв. още 180б;  
 разумýни¬ 
2. Мисъл: разумъмь приходять и дýтельствують 
(аѓнгли, ск. Т. И.) 109а, nhtw¤j 

3. прен. метоним. Самостойно съществуваща 
разумна субстанция, ипостасно съзнателно 
битие – название на духовните твари (ангели и 
демони) в качеството им на чисти 
субстанциални умове (за разлика от човешката 
душа, която съсъществува заедно с тялото като 
несамостоен елемент на сложно съставна 
ипостас: разумъ же суще (аѓнгли, ск. Т. И.) въ 
разумьн¥ихъ мýстýхъ с¹ть 109а 

4. Смисъл: Все глагол¬мо плътьск¥ о бѓзý съкръвенъ 
имать нýкакъ разумъ 98а  
5. Разбиране, възглед: отъ жидовьска разума 
естьствьное единьство 16а  
разумъ дати 17а, a)pokalu¿ptw (срв. още 15б, 
16а, 98а)  
 м¥сль, пом¥слъ, разумýни¬, умъ  
Зогр Мар Ас Сав Боян Ен Син Евх Клоц Супр ЗогрФрагм 

Рил ГрНазXIв. ЕфрКрм Изб1073г. Сб1076г. ЗлатострХIIв. 

ПандАнтXIв. ГАм Догм 

Срв. разуми¬ в ЗлатострХIIв. ПандАнтXIв.; разумьство в 

КирилЙерусXIIв.; разм¥слъ в ГАм МинЧетФевр 

МинЧетЮни ГрНазXIв. 

Bužančić 56 

РАЗУМЬНЪ (33), nohto¿j: (26б, 109а, 116аbis, 
166с10, 11, 171б, 217а, 257а, 308б] II, III, IV,V 
бѓгоразумьнъ), noou¿menoj (18а, 175а, 243б); 
noero¿j (20б, 21а, 48б, 77а, 104б, 105б, 106а, 
107а, 114а, 119б, 120а, 172а, 174а, 177а, 181б, 
216а, 229б, 232б, 259б) 
1. гнос. pass. Умопостигаем, схващан само чрез 
ума, съзерцаем извън сетивния опит, = nohto¿j, 
noou¿menoj: небонъ блѓгость свýтъ есть 
разоyмьн¥и, такоже и зло тьма есть разумьная 
116а 
2. антроп. act. Разумен, който притежава разум, 
= noero¿j: дѓша убо ¬сть сущьство живо 
словесьна и разумьна 177а,  
 разумичивъ разумичьнъ разумивъ  
= м¥сльнъ, словесьнъ 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр ПандАнтXIв. 

Изб1073г. Догм 

Срв. разумитьнъ НиконПанд 

*За разумьнъ като преводно съответствие на nohto¿j вж. 

Bužančić 67 

РАЗУМЭВАТИ (22), РАЗУМЭТИ (11), qewre¿w 
(38а, 42аbis), noe¿w (35б, 67а, 75б, 77а, 93б, 94а, 
169а, 178а, 250б, 290а) e)nnoe¿w (44б, 80а, 94б), 
katanoe¿w (321б), gnwri¿zw (191б), fanta¿zw 
(125а logi¿zomai (182а), diagignw¿skw (189а, 
309а); suni¿hmi (316б, 339а, 349б), 
PtcPraesPass разумýва¬мъ, u(polhpte¿oj (33б), 
e)klhpte¿oj (90а) 
Inf. разумýвати, e)klhpte¿on (315б), nohte¿on 
(47б) 
гнос. Мисля, познавам, разбирам, намирам 
причините и същността на явленията, разкривам 
техните свойства, осмислям ги всестранно, 
опосредствано умозрително възприемам дадена 
умопостигаема истина: вýрою разумýваемъ § 
неб¥тья въ б¥тье все бѓжиею силою преведе с 250б. 
*Представката раз- подчертава диференциращата 

(различителна) способност на познаващото съзнание. 

Често 

Bužančić 74 

РАЗУМЭНИЕ (5), no¿hsij (182б), e)pisth¿mh 
(186а), gnw¤sij (170а), dia¿noia (341б)  



93 

 

гнос. Разбиране, способност за разбиране, вж. 
разумъ: особие же дѓши разумýни¬ 182б; и пак¥ 
въ сладостýхъ ов¥ суть истиньн¥, а друг¥я въ 
лъжу, да ов¥ м¥сли единоя по къзньству и 
разумýнью, а друг¥я съ плътью по чувьству 
186а древо разумýнию 170а. 
 м¥сль, пом¥слъ, разумъ  
Зогр Мар Ен ПандАнтXIв. Догм 

Bužančić 4 

РАЗЬНОСТОЯНИЕ (1), dia¿stasij (80б] III 
разстояни¬) 
онт. С този термин се означава 
пространствената партикулативност на 
крайните същини в противовес на 
вездесъщността и всеобхватността на 
Безкрайното: мýстьна разностоян·я 80б 
 расходъ 
 

РАИ (11), para¿deisoj (passim)  
1. св. истор. вж. порода: отъ всего древа ¬же въ раи 
ýдию ýждь 170б;  
2. есх. Място на вечно блаженство, където сс 
упокояват душите на праведниците: улица раю 
отврьзоша ся и естьство наше одесную оѓца сýде 
251б 
 порода 
Зогр Мар Ас Евх Служ Клоц Супр ПатСинXIв. ГАм 

Мин1096г.Изб1073г. ЙоЕШ СЗ (ХIѴв.) Догм 

РАСПРОПИНАТИ (2), a)nastauro¿w (239бbis] II-
V распинати)  
св.-истор. Вж. расптираспинати: пак¥ ся 
отъкрстать то ти пак¥ распропинают хѓа 239б  
 

РАСПТИ (9), РАСПИНАТИ (1), stauro¿w 
(passim)  
св. истор. Разпъвам на кръст, вж. крьстъ: м¥ же 
повýдаемъ хѓа распятааго 255а 
Често 

Срв. пропти в Зогр Мар Боян Евх Супр ГрНазXIв. 

Мин1096г. Изб1073г., ЗлатострXIIв.; повýсити в Супр 

Мин1096г. Мин1097; обýсити в Зогр Мар Ас Клоц 

Мин1097г. ПандАнтXIв. 

РАСПТИЕ (2), stau¿rwsij (303б, 328б) 
св.-истор. Разпъване*: въ умý имуще гѓню 
страсть, икону хѓва расптия видýвъше 303б 
* Едно от най-жестоките и позорни смъртни наказания в 

древността, на което се осъждали само политическите 

изменници и най-големите престъпници. 
Зогр Мар Ас Сав Евх Супр ПандАнтXIв. ГрНазXIв. 

Срв. пропти¬ в Зогр Мар Остр АпТкXVв.; распинани¬ в 

Мин1096г. 

РАСТВОРИТИ (2), sugki¿rnhmi (32а) 
естеств. Разтварям: якоже вода или в·но или ино 
¬ликоже жидостьми съвъкупля¬ть с и 
раствар¬ть с 32а;  

 добрý растворенъ, eu)krah¿j умерен /за климат 
или темперамент/ (133а, 164а] III добрý и 
радостьнý растворенъ) 
Срв. благорастворенъ в МинПразнХIIв. СтихХIIв. Догм. Вж. 

и благорастворение (Срезн) 

Син Евх Супр ПандАнтXIв. 

РАСТВОРЪ (4), kra¿sij (78а] III растворени¬, 
180б, 142а), su¿gkrasij (82б)  
антроп. 1. Смес: Обьщьствyеть члѓкъ бо къ 
бездушьн¥имъ же плътью иже § чет¥рь вещии 
растворъ 180б;  
2. Климат: Творитво же въздушьное творимо 
слѓнцемь и лоyною и звýздами и инако ти инако 
различьн¥ раствор¥ и нрав¥ и слог¥ и съставляеть 
142а; 3. Темперамент: Дýлять ся и нравъмь, и 
растворъмь 78а  
Изб1073г. 

Срв. раствор¬ни¬ в Син  

РАСТЕНИЕ (4), au)¿chsij (27а, 177б, 195а), 
au)chtikh£ du¿namij (181а) 
онт. Нарастване, растеж – едно от свойствата на 
тварното битие: б¥ти¬, растени¬, тьля 195а  
 гублени¬ 
ЗлатострXIIв. 

РАСХОДИТИ (4), lu¿w (47б), a)nalu¿w (31а), xe¿w 
(40б)  
PtcPraesAct расходи, polusxidh¿j 
косм. Разделям нещо на съставните му 
елементи, възвр. разпадам се на съставните си 
елементи: како ли можеть б¥ти без вреда ¬же 
вещьми съложено есть и пак¥ въ т¥ расходять ся 
31а 
 рас¥пати, раздрýшити  
Супр 

РАСХОДЪ (4), dia¿stasij (31бbis] III 
разшеств·¬), lu¿sij (248а) 
косм. Разделяне, отделяне: расходъ въчало 
рас¥панью 31б  Оттегляне, отдръпване: расходъ 
потопу благовýстити 248а] III умаление водý) 
 безъ расхода, a)diasta¿twj (51а] III без 
раздýлен·а); голубь 
тринит. Неразделно. С този термин се означава 
начинът на съсъществувание на Лицата на 
Пресв. Троица: безъ расхода разлучаем¥ (за 
Трите Божествени Ипостаси, бел. Т. И.) 
 без отъст©па 
 
Срв. нерасходьнъ в Догм 

РАСЫПАНИЕ (3), lu¿sij (31бbis), dia¿lusij 

(255б)  
косм. Разпадане, свойство на сложно-
съставните същини да се разлагат на съставните 
си елементи: рас¥панье же кромý бѓа всячьск¥ 31б  
 раздрýшени¬ /2/, раздýлени¬ /2/ 
Бт13:10XIVв. ГрНазXIв. ЕфрКрм ПалXIVв. 
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РАСЫПАТИ (7), lu¿w (44а), dialu¿w (39а, 143а), 
a)nalu¿w (344а), a)naxe¿w (132б), xe¿w (223а)  
1. общоупотр. Разсипвам, разливам, прен. 
метафор. разпространявам: грýху на многа ся 
рас¥павъшю 223а въ трьхъ убо дньхъ рас¥пающу 
ся свýту 132б  Разрушавам: како ли мног¥·ми 
тýми богű строити ся имать тварь си, а не 
расűпати ... 39а 
2. косм. Разлагам нещо на съставните му 
елементи: въ скорý с рас¥пая, eu)dia¿lutoj 
‘лесно разрушим’ (40б): наше естьство  
Срв. удобьраздруша¬мъ в Догм 
 расходити, раздрýшити  
Зогр Мар Ас Супр ГрНазXIв. 

РАС©ЖДАТИ, (2), kri¿nw (182а, 249а)  
гнос. Разсъждавам, преценявам (на преден план 
се изтъква оценъчната дейност на познанието): 
дѓховьн¥и вѓсь рас©ждаеть 249а  
Загр Мар Ен Изб1073г. ГрНазXIв. 

РОДОТВОРЬЦЬ (1), genesiourgo¿» (170а] III 
творьцъ)  
Вж. творьць 
Супр  

Срв. б¥тью творьць Догм 

РОДЬСТВО (2), to£ ge¿noj (335а] I рождьство, II, 
IV, V родъ), ge¿nnhsij (62б)  
1. Вж. рождьство /1./: нýсть бо подобьно иного 
родьство якоже ¬сть сѓна бѓжия рожьство 62б;  
2. Род, потомство: родьству начальникъ 335а  
Ас Евх Супр ГрНазXIв. Изб1073г. СЗ (ХIѴв.) 

РОЖДЕНИЕ (4), грц. ge¿nnhsij (286б), to¿koj 
(288б), to£ gennhto¿n (297б)  
онт. Раждане а) естеств. естьство рождения;  
б) христол./мар. С този термин в христологията 
и мариологията се означава действителното, а 
не привидно въплъщение на Бога Слово и 
ипостасното Му съединение с човешкото 
естество още при зачатието от Духа Свети и 
Дева Мария, възприемайки плът от нея (против 
докетите и др. ереси): преб¥ваеть убо и по рожении 
дýвою приснодѓва 288б;  
2. прен. метоним. Роденото, рожба: рождени¬ 
женьско 297б 
3. Родословие, потекло: почьтъ рождения, 
genealogi¿a, (278б III почьтени¬) 
Зогр Мар Ас Сав Боян Евх Супр Рил Изб1073г. Остр 

РОЖДЬСТВО (42), ge¿nnhsij (20а] I родьство, III 
рождени¬, 52б] I родьство, III рождени¬, 54а, 54б] 
, V, VIII родьство, 55б , V, VIII родьство, III 
рождени¬, 56б, 58б, 60а] , V, V родьство, III 
рождени¬, 63а, 71б] V родьство,  рождени¬, 72а] 
, V, V родьство, 72б]  рождени¬, 73а, 80а] , 
V, V родьство, 84а, 177б, 217бbis, 220а, 226б, 
262аbis, б, 263а, бbis, 264а, 280б, 286б, 289а, 
290б) gonimo¿thj (54аbis] , , V, VIII 

родьство), ge¿nesij (27а] , , V, V родьство,  
б¥ти¬ и родьство)  
1. онт. Раждане, извеждане от същността на 
раждащия подобно по същество раждаемо: 
рождьство бо есть еже § сущьства раждающаго ся 
извести рожденое подобьно сущьствъмь 55б 
2. тринит. Ипостасно отношение между 
Първото и Второто Лице на Пресв. Троица, в 
противовес на арианската ерес, според която 
Логосът е сътворен по волята на Отца преди 
всички времена, т.е. не произлиза от същността 
на Отца, а е нещо чуждо и външно Нему: § отьча 
естьства гѓлемъ сѓновьне рожьство 54б 
 InstrSg рожьствъмь, gennhtw¤j ‘чрез раждане’ 
(63а] III родьствомь, 72а]  рождени¬мь): а сѓт¥и 
дѓхъ и тъже отъ оѓца, нъ не рожьствьмъ, нъ исходъмь 
72а 
 раждани¬, родьство, рождени¬ 
 нерожьство  
 без рожьства, a)ge¿nnhtoj (71а] II,IV,V без 
родьства,  нерожденъ) 
Вж. неродьнъ 
3. христол. В христологията терминът означава 
действителното, а не привидно въплъщение на 
Бога Слово и ипостасното Му съединение с 
човешкото естество още при зачатието от Духа 
Свети и Дева Мария (против докетизма). 
 творение 
4. мист. Вж. крьщени¬: рождьство убо водою и 
дѓхъмь н¥ ся дасть, рекъше сѓтго кѓрьщения 264а. 
рожьство въторо¬ (263а, 262а) 
 раждани¬, родьство, рождьство, рождени¬ 
Зогр Мар Ас Сав Ен Евх Клоц Супр Догм 

РОЖДЬСТВЬНЪ (5), gennhto¿j (90б III 
рожденное); gennhtw¤j (72а] III рожденъ); 
gennhtiko¿j (181а] I родьствьнъ, III, IV, V родьнъ, 
229а); th¤j gennh¿sewj (65б] III рождению, V 
родьствьнъ) 
1. тринит. Роден, ипостасно свойство на 
Второто Лице на Пресв. Троица: нерожьствьно¬ и 
рожьствьно¬ и исходьное 90б; сѓнъ § оѓця рожьствьнъ 
72а;  
2. Отнасящ се до раждането: wбразъ рожьствьн¥и 
65б; рожьствьная сила 181а  
 рожденъ 
Евх ЗлатострХIIв. Догм 

Срв. рожденьнъ в Догм 

РУСЪ (1), canqo¿j  
росая кр©чина xolh\ canqh/ 134а 

РЫБА (2), i)xqu/j 

1. общоупотр. изведе живот¥ ...р¥б¥ 154б; 
2. косм. мн. ч. Риби – зодиакално съзвездие 138б 
Срв. их»vа иктуа ЙоЕШ; их»усъ Изб1073г. 

РЭЗАТИ (3), te/mnw 

тринит. Неделим – с този термин се означава 
начинът на съсъществувание на Лицата на 
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Пресв. Троица: не рýжемъ mh\ te/mnwn, ни 
рýжющи ся temno/menoj 32а  

С 
САМОБЛАЖЬСТВО (1), au)tagaqo¿thj (50а] I 

самобѓжьство, II, IV самобжѓствьно,  самъ 
блѓженьство, V самоблаженьство)  
теол. Блаженство causa sui – същностно 
свойство на Божествената природа. Бог е 
абсолютно блажен, защото има основанието на 
Своето блаженство в Самия Себе си, а не във 
външен Нему източник. Обладавайки висшите 
съвършенства на разума и волята, Бог чувства 
благо от съгласуваните действия на всички сили 
и свойства на Своята безкрайна природа.  
 

Срв. самоблаг¥и в ГрНазXIв.; самоблагост¥ни в Догм 

САМОБЫТИЕ1 (1), to£ eiÅnai (50а) 
теол. Битие causa sui – свойството на 
Божествената природа да има основанието за 
съществуванието Си в Самата Себе Си, а не във 
външен на нея източник: Не оть иного самоб¥тие 
им¥ 50а 
= саможитъ, самос©щьство  
 

САМОБЫТИЕ2

 

(5), to£ au)to¿maton* (29бbis, 194б, 
196б, 197а)  
онт. Произвол, случай: § б¥вающиихъ всýхъ или 
бѓа гѓлють виновьна соyща или нужда или мармени 
или ¬стьство или лучаи или самоб¥тье 194б (срв. 
още 29б, 196б, 197а).  
* В основата на превода на to£ au)to¿maton 
посредством самоб¥ти¬ лежи познанието на Й. 
Екзарх върху учението за еманациите /вж. 
Jaksche 262/ 
 саможить 
ГрНазXIв. Догм 

Срв. самоб¥тьно¬ в Изб1073г. ГрНазXIѴв. 

САМОБЫТЬНЪ (1), au)to¿matoj (30а) 
теол. Самобитен, Който притежава не 
производно, а саможизнено и самодостатъчно 
битие – диференциален признак на 
Божествената природа: не уже ли явý есть иного 
творенье, а не самоб¥тьно 30а.  
= саможивъ 
ЖитНифонтXIIIв. Догм 

Срв. саморастьнъ в Догм 

САМОБ©Д©ЩИИ (1), au)to¿matoj (196а) 
онт. От само себе си произтичащ, произволен, 
случаен: а самобудущаго бездушьн¥ихъ или 
бесловесьн¥ихъ сълучаи безъ естьства и х¥трьства 
196а 
Срв. самоб¥тьнъ в ГрНазXIв. Изб1073г. 

САМОВЛАСТИЕ (6), to£ au)tecou¿sion (193б] III 
случаи, 193б, 197а, 207б, 213б, 315б)  

етич. Самоопределение, свободна воля, 
възможност за независимо от външна принуда 
избиране или отхвърляне на доброто – свойство 
на духовните същини, обладавано в абсолютна 
степен от Божеството, а в относителна от 
личните твари, ограничавани в действията си от 
Бога с оглед изпълнението на промислителния 
божествен план: еже бо ¬сть въ насъ, то не 
пром¥сла есть нъ нашего самовластья 207б.  
 самохоть 
ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм 

Срв. самовластьство в ПсТк МетПат; самовласть в ЖМXIIв. 

Догм; самовольство в Сб1076г.  

САМОВЛАСТЬНИКЪ (1), o( au)tecou¿sioj (199б) 
етич. Който обладава свободна воля: ¬смь 
самовластьници 199б 
 

Срв. самовластьць в Супр; самодрьжитель в Супр; 

самодрьжьць в Супр Изб1073г.  

САМОВЛАСТЬНЪ (26), au)tecou¿sioj (passim)  
етич. Свободен, автономен – диференциален 
признак в абсолютна степен на волята Божия, 
изразяващ се в нейната съвършена 
независимост от чужда воля и странична 
принуда, а в относителна степен на духовните 
твари, които имат право на избор да изпълняват 
или не Божията воля: все словесьно¬ и самовластьно 
есть 141б 
= изборивъ, избиривъ, самохотьнъ 
Супр Изб1073г. ГрНазXIв. КозмаИнд ЕфрКрм. Мин1097г. 

Догм 

Срв. вольнъ в Евх Супр; самовольнъ в Сб1076г. КозмаИнд 

Мин1096г. ЙоЛествXIVв.; самоизвольнъ в Супр; 

сво¬вольствьнъ в Супр  

САМОЖИВЪ (1), au)tozwh¿ (295а] II-V самъ 
жив¥и) 
Вж. самоб¥тьнъ: понеже саможив¥, иже жизни 
виньникъ, въ мрьтв¥ихъ ся въчете 295а 
 

Срв. саможивотъ в Догм 

САМОЖИТЪ (1), au)tozwh¿ (50а] V саможивотьнъ)  
Вж. самоб¥ти¬ 
 

Срв. саможивотъ в Догм 

САМОРОДЬНЪ (1), au)tofuh/j   
онт. От само себе си произтичащ: отъ того 
самородьн¥ихъ теплиць вод¥ въсходть 154а  

САМОСВЭТЪ (1), au)tofw¤j (50а] III самъ свýсть 
вс, самъ сѓтость)  
теол., Светлина causa sui, източникът на която е 
в самата светеща субстанция, определение на 
Божеството. Самосвýтъ ще рече, че Бог е 
светлина, произтичаща от присъщите на самата 
Божествена природа сили и свойства. 
Догм 
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САМОС©ЩЬСТВО (1), au)toousi¿a 50а] I, II, IV, V 
самосyщие, VIII самос©щна, III самъ с¹щьство)  
теол., Същество causa sui, източникът на чието 
съществувание е в самото него, определение на 
Божеството, вж. още самоб¥ти¬ 
 

Срв. самос©щьствьнъ в Догм 

САМОХОТЬ (3)  
етич. Свободна воля, самоопределение, 
независима от външни въздействия и 
обстоятелства и несвързана с обективната 
необходимост съзнателна целеустременост на 
личността към изпълнение на едни или други 
действия. 
Срв. самохоти¬ в ЗлатЦепь; самохотýни¬ в Мин1096г.; 

сво¬законьство ЕфрКрм 

 InstrSg самохоть« e(kousi¿wj (116б] III 
самовластно, 198аbis] II самохотýни¬мь) – 
своеволно, по свободната си воля: самохотью § 
добра въ зло съкрнюша ся 116б 
= по своеи воли 314б, e(kousi¿wj; волею 264а, 
e(kou¿sioj ‘по свободната си воля’ 

Супр 

Срв. самохотьнý в Супр; самохотьно в ГАм.; самовольно в 

Мин1097г.; своею волею, по своеи воли (Срезн) 

САМОХОТЬНЪ (1), e(kou/sioj (317а) 
етич. Със свободна воля, самоопределящ се: 
самохотьно¬ зло 317а – свободно избрано зло. 
 самовластьнъ 
 нехотимъ 
Изб1073г. Мин1097г. 

САМОШЬСТИВЪ (1), au)toki¿nhtoj (45а] III, V 
самошественъ)  
теол. Самодвижещ се, комуто е присъщо 
движение causa sui, източникът, причината на 
което е в самата движеща се субстанция, а не 
получава външен тласък – диференциален 
признак на Божеството. 
ПалXIVв. 

Срв. самодвижимъ (Срезн); самоподвижьнъ в ГрНазXIв. 

САНЪ (2), a)ci¿a (78а), a)ci¿wma (63б)  
онт. Достойнство, ценностната характеристика 
на йерархичния ред. Всяка йерархична степен 
притежава съответно на своята природа ниво на 
възприемчивост на Божията благодат и 
достижимост на съвършенство, както и 
съобразна с тях възможна близост до 
Божеството: дýлять ся (тварните ипостаси, 
бел. Т. И.)и санъмь 78а; нýсть ... сущьству 
различьства ни сана, нъ wбразъ б¥тью 63б (за 
Божествените ипостаси, бел. Т. И.) 
 чинъ, достоинство 
Евх Супр ЕфрКрм ЗлатострXIIв. ЙоЕШ ГрНазXIв. ГАм  

Срв. достояни¬ в Догм 

СВОИСТВО (14), i)))))di¿wma (73б, 78а, 98б, 334б] V 
воиньство, 351а), i))dio¿thj (26а, 80а, 84бbis, 
232аter] I свое, 232б),  (41б)  
онт. Свойство – страна на предмета, която 
обуславя неговото различие или сходство с 
други предмети и се проявява във 
взаимодействието с тях*: емуже ¬сть б¥тие 
супротивьно того и како б¥ти слово супротивьно, 
рекъше своиства 26а; бЃжи¬ слово w собý с¥ и 
своиствъмь (t%= u(pesta/nai) раздýля¬ть ся § 
оного § негоже упостась 42а 
* Свойствата биват:  

 същностни (субстанциални) т.е. произтичащи от 

същността на предмета (вж. с©щьство) които са 

същевременно и необходими. Това са неотнимаемите 

свойства на предмета без които той не може нито да 

съществува нито да бъде мислен – т. нар. атрибути;  

 акцидентални ще рече временни преходни 

несъществени свойства на предметите. Според мнението 

на евномианите свойства имат само материалните 

предмети защото само те имат по няколко страни. Щом Бог 

е проста и несложна субстанция Той не притежава 

свойства. Представата за свойства внася сложност в 

Божието същество. Според православното учение обаче 

Бога при Неговата простота и несложност не можем да си 

представим като нещо неопределено и безкачествено. 

Колкото е по-пълно битието толкова повече в него има 

определящи свойства и качества. Бог в Своите действия и 

отношения към света и човека проявява Себе Си по 

различни начини. Затова приписваните му свойства и 

имена се основават на действителното разнообразие на 

Неговите откровения. Свойствата които ние приписваме 

на Бога изразяват не същността Божия а човешките 

представи за дейността Му (св. Грц. Нисийски). 

Раздробяването на представата за Бога и разнообразието на 

приписваните Му свойства се обуславят от ограничеността 

на нашия разум. Всички свойства взети заедно разкриват 

какво се намира в Него или както се изразява св. Й. 

Дамаскин “ta£ peri£ fu¿sin”.  
 особи¬  
Изб1073г. Мин1097г. ПандАнтXIв. ЙоЕШ ЕфрКрм Догм 

Срв. своити¬ в НиконПанд; своить в Изб1073г. СЗ (ХIVВ.); 

своитьно¬ в ГрНазXIв. 

СВÝТИЛО (1), fwsth¿r (132с1)  
косм. Небесно светило 
Син Евх Супр Бт1:14 /по ръкопис от XIVв./ Догм 

СВÝТИЛЬНИКЪ (7), fwsth¿r (passim, 129а] III 
свýтило) 
Вж. свýтило 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Клоц Супр Догм 

СВÝТЪ (62), fw¤j (passim)  
косм. Светлина, елемент, сътворен от Бога в 
първия творчески ден, посредством който се 
виждат различните предмети, тяхната величина, 
цвят и т.н.: свýтъ § свýта 52б; свýтъ разумьнъ 
48б; блѓгость свýтъ есть разумьн¥и 116а 
 тьма  
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Често 

Срв. свýтильство в Изб1073г.; свýтьльство в Изб1073г. 

ГрНазXIв. ЕфрКрм; свýтьство в ГрНазXIв. 

СВТИТЕЛЬ (1), i(ereu¿j (274б] I чѓститель) 
еклесиол. Свещеник, лице към храма, което учи, 
свещенодейства и ръководи народа по силата на 
дадената му благодат за това: ~ по чину 
мелхиседекову 274б  
 чиститель 
Ас Супр 

СВТИТИ (5), a(gia¿zw (70бbis] III осѓщати, 71а, 
253б] I-V осѓтити)  
мист. Освещавам – предочиствам нещо или 
някого и низвеждам върху него Божията 
благодат, определяйки го по този начин за 
свещена употреба и посвещавайки го на Бога: 
сѓт а не сѓтимъ 70б (определение на Св. Дух, бел. 
Т. И.), срв. 71а; то убо древо животьное, коже по 
истнý и прýчьстьно¬ на немьже самъ ся на требу 
за н¥ хѓсъ възнесе, коже сѓвщенъ прикосомь сѓт¥я 
плъти и кръви, въ лýпоту покланяти ся 253б 
 освтити, освщати;  очищати 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Служ Киев Евх Клоц Супр Хил 

Остр Изб1073г. ПандАнтXIв. ЕфрКрм Догм 

СВТОПИСАНИЕ (1), ¸¸¸A̧gio¿grafa (311б)  
библ. Свещено Писание. Под Свещено Писание 
се разбират книгите, написани от св. пророци и 
апостоли под въздействието на Св. Дух и поради 
това наричани боговдъхновени. 
Срв. МинЧетОкт  

Вследствие стесняване на семантичния обем 
терминът започва да означава историческите 
старозаветни книги: друг¥я птер¥ книг¥, 
зовома писания, а етер¥ стописания, же суть 
сице: и·ѓс навгинъ, Судия съ Руфск¥ими ... и 
двоя § паралипоменъ, книг¥ един¥ 311а  
Догм 

СВТОСТЬ (1), a(giwsu¿nh (284б] III чсѓта сирýч 
сѓтость) 
Светост, вж. свтьство: сѓтостию живеть 284б 
Супр 

СВТЪ (147), a(¿gioj ( 15а, 20аbis, бbis, 21б, 
23а] III бжѓствьнъ, 25б, 42а, 47б, 51бbis, 60б, 62б, 
64б, 65а, 69а, б, 72а, бbis, 78б, 79б, 81аbis, 84а, 
85а, бbis, 86а, 107б, 112б, 113а (superl.), 114б, 
154б, 162б, 225б, 226бbis, 227а, б, 228бter, 229а, 
б, 230а, 231а, 232аbis, б, 239аbis, б, 240а, бbis, 
241б, 242а, 244а, б, 245а, 247а, б, 248аbis, 253б, 
259а, 264а, бbis, 266а, 267а, 268аbis, 270бter, 
278абbis, 279аб, 280б, 281а, 282а, 284бbis, 285б, 
291аbis, 294б, 295а, 297а, 299б, 304а, 306б, 307а, 
313аbis, 342а); qei¤oj (21б, 36а, 37а, 46б, 66а] III 
бжѓствьн¥ґ, 93б, 121а, 127а, 129а, 132с29, 154б, 
169а, 227б, 241а, 257б, 299а, 304а, 355а), o(¿sioj 
(293а), qehgo¿roj (125а), qeofo¿roj (277а) 
pana¿gioj (20а, 24а); Kuri¿ou (241а);  (24а, 25а, 

90б, 92б, 109а, 155б, 267б): дѓхъ сѓт¥и = Pneu¤ma; 

Pneu¤ma Kuri¿ou 241а  
1. теол. Свят – диференциален признак на 
Божествената природа и всички Нейни 
проявления, вж. свтьство: неразлучьна бо ¬сть 
сѓтая троица 245а (вж. още 47б, 69а, 81а и пр.); 
2. култ.-рит. Отделèн за свещена употреба, 
осветен: на горници стѓ¥ 264а; не даите бо стѓго 
псомъ 278а;  
3. агиол. Посветен; живеещ според Божиите 
заповеди; светия, Божий угодник, наслаждаващ 
се на вечно блаженство: почисти стѓ¥ихъ яко и 
др¹г¥ хѓв¥ 291а; сѓтии апѓли 342а.  
 До християнската епоха думата свтъ е изразявала 

друго понятие – силен, светъл, сияещ, неопетнен, чист, 

почтен. 

Често 

СВТЬСТВО (2), a(giasmo¿j (70а] III стѓ¥ни, 
109а] III освщени¬)  
Святост. а) теол. Същностно свойство на 
Божествената природа, състоящо се в пълно 
отсъствие у нея на зло и грях и същевременно 
обладание в пълнота на всички висши духовни 
ценности: бѓжии дѓхъ  источьникъ  стѓьствоy 
70а;  
б) агиол. Отнесена към човека, светостта е 
такова религиозно-нравствено състояние на 
духа, при което личността чрез съдействието на 
Божията благодат по-дълбоко прониква в 
нравствената красота, общува с Бога, познава и 
осъществява в живота си висши нравствени 
ценности. Светостта по отношение на човека е 
акцидентално свойство. Той я възприема по 
благодат, а не по природа, чувствайки 
свръхестествената й същност в своите 
религиозни преживявания: стѓьство § стѓго дѓха 
имуще 109а 
 свтость  
= чистость, чистота 
Изб1073г. Догм 

Срв. свт¥ни в Син Евх Ен Клоц Супр Служ ЕфрКрм 

ПатСинXIв. Догм; свтьба в Евх Ен ПандАнтXIв. Догм 

СВЩЕНИЕ (1), a(giasqh¤nai (277а)  
Вж. освщени¬: не по свѓщении...нъ преже освѓщени 
самоy т¹ просфуру сице нарековавъ 277а 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Супр Остр ЕфрКрм Догм 

СЕДМИЦА  (1), e(bdomh¿ (322а) 
св.-истор. Сèдмица*: вьсю седмицу рекъше 
недýлю исконьчавающе 322а 
 Делението на времето на седем дни у евреите намира 

основанието си в първотворческите времена (Бт7:4-10, 

8:10-12). Следи от такова делене има у почти всички 

народи на Земята. Във всички източни страни, сред най-

древните цивилизации, дори и между дивите африкански 

племена се е съхранило отчитането на времето по седмици.  
ПалXIVв. ГАм. Мин1097г. 

Срв. семидьни¬ в Сб1076г. 
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СЕРАФИМЪ (1), Serafim (113а) 
ангел. Най-висши духовни същества, намиращи 
се в непосредствена близост до Бога, заемащи 
първо място в първия от деветте чинове на 
небесната йерархия: шестокрильнъ серафимъ 113а 
Евх Супр Мин1096г. 

СИЛА (72), du¿namij (passim), i)sxu¿j (310а)  
1. общоупотр. Сила, мощ – физическа и 
психическа: комужьдо по сво¬и силý 5а; противу 
силý 319а, срв. 218а; не дамъ бо самоб¥тью 
толик¥ сил¥ 29б, срв. 38а; чѓлкъ съврьшенъ съ 
славою и силою 342а; сýеть ся немощию, въстаеть 
силою 354а; вьсею силою 244а, 278а, 340а – с 
всички сили  духовна сила: намъ дасть ся сила 
якоже преобидýти сего сущаго 251а, срв. 310а  
проявление на свръхестествена сила, 
въздействие: знамении и чудес¥ и различьн¥ими 
силами 223а; слово крьстьно¬ изг¥бающиимъ 
©родьство ¬сть, сѓпсающиимъ же ся намъ сила бѓжия 
¬сть 28б; сѓтго дѓха присýтящи сила 267б, срв. 
228б  Духовна власт: приимьници дару и силý 
24б  Значение: суть же друга w бЃзý при немь 
гЃлема, силу в¥состьнаго §вýта имущу 35б 
2. теол. Всемогъщество, свойство на Божията 
воля да извърши всичко, което е угодно на 
Божията благост и не противоречи на Неговата 
природа. В това понятие следователно се влага 
нравствен, а не физически смисъл, вж. още 
мощь: имьже ¬диносущьство и сам¥ в себý суть 
упостаси и тождьство ихъ хотýнью же и дýиству 
и силý и власти и постоyпу 76а, срв. 79а, 83а, 
130а, 157а, 169а, 236а, 237б, 252б, 295а, 357а;  
3. онт. Естествена способност, свойство: въложи 
бѓжи¬ повелýни¬ силу растиву и питýющу и 
сýменьну еже ¬сть подобью родительну 158а; 
чувьство ¬сть сила дѓшевьная, приимительная 
вещьмъ 188а; словесьную силу им¥ 43а, срв. 67б; 
творительная сила и съдрьжащия 206а, срв. 
204аб; видщая сила 94а; чудотвореная сила 
25а, растива сила 158а;  
 приимущая сила 92а/ приимительная сила 
229а, dektikh£ du¿namij ‘възможност за 
въприемане’ – достижимата съобразно 
естеството на сътворените същини степен на 
усвояване Божията благодат. 
срв. 165а 
4. онт. прен. метоним. Сила – наименование на 
личните същества, предвид присъщото им 
съзнателно отношение към външния свят, при 
което те влияят по един или друг начин на 
околната, вж. дýиство: сѓнъ бѓжии ... живая ... сила 
53а; сила сущьная (характеристика на Св. Дух, 
бел. Т. И.) 44б; упостасьная сила 285б; срв. 45б, 
48б, 68а; отъступьн¥я сил¥ 203а; аѓнгльск¥я 
сил¥ 113б; разумьн¥я и небѓсн¥ сил¥ 259б 
= мощь 
 немощь 
Често 

СИЛЬНЪ (2), dunato¿j (236а), du¿namij (113а)  
1. Силен: сильн¥я побýдиша 236а; 2. ангел. pl t 
сили, един от деветте ангелски чина: въторая же 
утварь гѓдьсти и сильнии власти 113а  
Зогр Мар Ас Ен Син Евх Клоц Супр Рил ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. 

СКВРЬНА (3) r(u¿poj (155а, 247б), a)fedrw¿n 
(275а] II скврьно¬) 
култ.-рит. Сквернота, нечистота, според 
предписанията на Закона омърсяващо 
физически или нравствено човека нещо: 
добротьна же есть вещь вода... сквьрнý чистило 
155а; оскврьнити ся скврьнами 247а 
 чистота, чистость 
Евх Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. ЕфрКрм 

ЙоЕШ ПрезвКозма СЗ (ХIѴв.) 

Срв. сквьрность в Киев сквьрн¬ни¬ в Евх Мин1097г. ЕфрКрм 

ПандАнтXIв. ГрНазXIв.; осквьрн¬ни¬ в Евх Супр 

ГрНазXIв.; нечистота в Мар Клоц Евх ПандАнтXIв. 

ГрНазXIв. ПрезвКозма ИП СЗ (ХIѴв.) 

СКВРЬНЪ (1), r(uparo¿j (244а V скврьньнъ) 
Вж. скврьньнъ: скврьна дýла 244а 
Супр Изб1073г. ЗлатострXIIв. 

СКВРЬНЬНЪ (3), a)ka¿qartoj (118а);  (292а) 
култ.-рит. Осквернен, нечист, който е бил в 
досег с оскверняващи според Закона неща: 
скврьньн¥и пом¥слъ 292а сквьрньно дýло 210а, 
pornei¿a (тук според Л.Садник /210а, бел.6/ сквьрно е 

употребено pro сквьрньно съобразно свидетелството на II, 

IV, където дýло липсва. Вариантът у Кotter 101 с pra¤cin 
показва старинност на четенето сквьрно дýло) 
= нечистъ, сквьрнъ 
Ен Евх Клоц Супр Рил Сб1076г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв 

ЕфрКрм 

Срв. скврьнавъ в Супр Рил ГрНазXIв. ПандАнтXIв; 

скврьнивъ в ПандАнтXIв  

СКИНИ (3), skhnh¿ (258а, 300б, 326а)  
св.-истор. Скиния, подвижна шатра, преносима 
палатка. Скиния се нарича походният юдейски 
храм, устроен от Мойсей по заповед на Бога за 
обществено богослужение: мосиини людие 
скинии wкрѓсть кланяху ся 300б 
Мар Зогр Син Ен  

СКРАПИИ (1), skorpi/oj 138б  
косм. Скорпион – зодиакално съзвездие 
ДПК 

Срв. скорпии ЙоЕШ; скоръпиосъ скорпионъ Изб1073г.; 
скорпия Догм; скаръпия в Изб1073г.; скоръпио (Срезн) 

СК©ДЬСТВО (8), a)nelliph/j 
теол. бескудьства ‘без недостиг’ бЃжьство 
съврьшено есть и безъ скудьства 37б  
Срв. без оск©дýния Догм 

СЛАДОСТЬ (8), h(donh/ (167а, 184б, 185а, 
185бbis] I сласти, 186а, 187а, 220б)  
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етич. Сласт, удоволствие: сладостии ов¥ суть 
дѓшьн¥я а друг¥я плътьн¥я 185а 
 сласть 
Супр. Мин1097г. 

СЛАДЬСТВО (1), gluku¿thj (191а) 
естеств. Сладост, вкусово качество: въкусьная 
творитвасуть: сладьство, бридость, 
к¥сýльство сланость 191а 
 

СЛАНОСТЬ (1), a(lmuro¿thj (191а) 
естеств. Соленост – вкусово качество: 
въкусьная творитва  суть: сладьство, бридость, 
к¥сýльство сланость 191а 
 

СЛАСТЬ (8), h(donh¿ (25б] V сладость, 185а, 187а, 
б, 220б, 287а, 345б] III сластострасть)  
етич. Сласт, удоволствие: сласти сея жизни 
любще 25б  
 сладость 
Зогр Мар Ас Сав Ен Евх Супр ПандАнтXIв. ГрНазXIв. 

Изб1073г. СинПатXIв. 

СЛОВЕСЬНЪ (21), logiko¿j (51а, 106а, 141б, 
161а, 174а, 177а, 180б, 183а, 200а, 201аbis, 
201бbis, 202а, 216а); tou¤ lo¿gou (43а, 45аб, 229а)  
гнос./косм. 1. Комуто е присъщо свойството 
словесност – диференциален признак на 
духовните същини: дѓшю же словесьну и 
разумичьну своимь въдъмомь давъ ему 174а 
 субст. n sg словесьно¬ (sc. с©щьство, бел. Т. И.) 
– надарена със словесност сътворена същина: 
трýбý есть вýдýти яко словесьно¬ естьствъмь 
обладаеть бесловесьн¥имь 183а (срв. още 141б, 
201б, 202а) 
2. Производим чрез слово: подобие словесьно¬ 
45а;  
3. тринит. Който се отнася до Божието Слово 
словесьно¬ приªти¬ 45б  
 м¥сльнъ, м¥сливъ, словьнъ  
Ас Евх Служ Супр Сб1076г. ПандАнтXIв. ЕфрКрм 

Мин1096г. ЗлатострXIIв. 

Vondrák 12 

СЛОВО (107), lo¿goj* (passim)  
1. общоупотр. Дума, реч: Сеже раба гѓн " буди 
ми по твоему словеси 228б, kata£ to£ r(h¤ma  
2. тринит. Слово Божие – наименование на 
Второто Лице на Пресв. Троица като ипостасно 
различно, но битийно единосъщно с Бог Отец 
Божествено начало, от вечност единено с Отца 
и въплътило се във времето заради човеците и 
заради тяхното спасение*: Единочад¥и сѓнъ и 
слово 225а;  
*Второто Лице на Пресв. Троица се нарича Слово поради 

това, че както човешкото слово служи за израз или за 

откриване на нашите вътрешни, невидими за никого 

мисли, чувства и желания, тъй и Син Божи в първовремето 

чрез сътворението, а в последните времена чрез Своето 

Въплъщение, чрез Своите действия и думи ни открил 

невидимия Бог и Неговата света воля. 

бе словесе a¬logoj бЃъ не бе словесе ¬сть 40а, вж. 
бесловесьнъ 
3. антроп. Словесност, атрибут на личните 
същества, отобразяващ Божието Слово в 
творението. Словото в творението се мисли като 
функция, дейност на ума – органа на 
съзнателния живот: Наше слово без упостаси и въ 
въздухъ расходя с 40б; ангел¥ ск. Т. И.  
 слово износимое, proforiko¿j lo¿goj (107б] III 
слово износьно¬)  
Произносимо слово, присъщо за човека което е 
материално-сетивно възприемаемо, за разлика 
от чистата ноуменална словесност на 
безплътните твари, които се съобщават 
помежду си непосредствено (бесредьства, 
a)me¿swj): бе словесе износимаго подающе разум¥ 
сво сами въ себý и съвýт¥ 107б;  

въздухъ въ время възглашенью гласъ словеси 
будеть словесьную силу им¥ 43а, срв. още 40б, 
107б;  
4. библ. Библията като писано Слово Божие: 
вýсть слово 137а /срв. 22б, 43б, 91б, 124б, 150а/ 
истинное слово; правое слово 
 кощуна 
5. косм. Всеобщ закон, вложен от Бога в 
творението, творчески замисъл: слово всему 
положи 29б /вложи закон, на който се подчинява 
мирозданието/;  
6. гнос. надъ словесьмь и надъ м¥слью u(pe\r 
lo/gon kai\ e¬nnoian 268а  
 За пръв път този термин е засвидетелстван у Хераклит, 

който възприема логоса като всеобщ закон, основа на 

света. Платон и Аристотел разбират логоса и като закон на 

битието, и като логически принцип. У стоиците с термина 

“логос” се означава изпращаният в еднаква мярка на 

всички хора Дух Божи. Този всепроникващ дух се познава 

от човешкия разум като закон на физическия и духовния 

свят, доколкото те се сливат в пантеистично единство. 

Представителят на юдейско-александрийската школа 

Филон развил през I в. учението за логоса като съвкупност 

от Платонови идеи, а също и като творческа сила – 

посредница между Бога и сътворения свят. Сходно 

тълкуване намираме в неоплатонизма и у гностиците. 

Често 

СЛОВЬНЪ 260б 
Вж. словесьнъ /1/ 

СЛУЖИТЕЛЬСКЪ (1), Leuitiko/n (311б) 
библ. В израза служительск¥ª къниг¥ – Книга 

Левит 

Срв. леyитикъ левитикъ, левгитикъ в Изб1073г., левитиконъ, 
левгитьск¥ª (Срезн) 

СЛУЖЬБА (5), leitourgi¿a (104б), qrhskei¿a 
(235а)  
култ.-рит. Служение, съвкупност от 
свещенодействия, чрез които се изразяват 
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външно религиозната вяра и чувства, 
осъществява се реалното богообщение: къ бѓу  
104б; бýсовьская  235а; служьбу прити 
latreu¿w (235а) 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Служ Киев Евх Клоц Супр 

ГрНазXIв. ГАм ЕфрКрм Догм 

Срв. литургия в Ас Сав Ен ЕфрКрм Остр; служени¬ в 

ПандАнтXIв. ЕфрКрм Догм 

СЛУХЪ (10), a)koh¿ (94б, 107б] I слово, 181а, 
189а, 193а, 288б), ou)¤j, w)to¿j (130а, 308а) 
гнос. 1. Слух, едно от сетивата, = a)koh/: 

чувьства же суть пть: видъ, слухъ, обоняние, 
въкусъ, осязание 181а 
 сл¥шани¬ 
2. прен. метоним. Ухо, орган на слуха, = ou)¤j: ни 
гласъ слухома чувьствьн¥има сл¥шимъ 130а 
(срв. 308а) 
 ухо 
Зогр Мар Ас Сав Боян Син Евх Клоц Супр ГрНазXIв. 

ПатСинXIв. Догм 

СЛЪНЬЦЕ (40) h(/lioj 
косм. Слънце (считано за планета): седмь бо 
планитъ рýша: слЃнце, луню, дию, ермию, ареа, 
афродити и крона 123б 

СЛЫШАНИЕ (1)  
Вж. слухъ: слýп¥имъ видýни¬ и глух¥имъ 
сл¥шани¬ 9а  
Мар Ас Ен Супр Изб1073г. Догм 

СЕБЕ, в израза о собý с¥и (1), kaq' e(auto/n онт. 
Който има частно битие, самостойно 
съществуващ.   

СОБЬСТВО (1), u(po¿stasij (62а)  
онт. Личност, самостоятелно съществуващо 
същество: имать свою упостась развý оѓча слово убо 
собьство 62а 
= упостась, постась, съставъ 
Изб1073г. ЕфрКрм ГАм Сб1076г. ЗлатострXIIв. ГрНазXIв. 

СЗ (ХIѴв.) 

СОПЛЬСТВО (1), glisxro¿thj (191а)  
естеств. Лепкавост, лигавост – физическо 
качество 
 

СОТОНА (3), dia¿boloj (114а] II, IV сатана, 216а, 
253а] III с©противьн¥и врагъ)  
ангел. Сатана* 
 дияволъ, клеветьникъ, съвадитель, неприязнь 
*Най-пръв светлоносец в Божия мир, превъзхождал всички 

други ангели, паднал поради своята горделивост, 

противопоставяйки се на Божията воля, родоначалник и 

виновник за греха в света. 

Зогр Мар Ас Сав Изб1073г. ПандАнтXIв. 

Срв. сататна в Догм 

СОТОНИНЪ, 5 tou= satana= (219а, 220б, 234б, 
340а, 340б)  

ангел. Който принадлежи или се отнася до 
сатаната, вж. сотона: дýиство сотонино 340б 
Срв. сатанинъ в Догм; сатаниньскъ (Срезн) 

СРЬДЬЦЕ (4), kardi¿a (passim)  
антроп. Сърце – орган на човешките чувства, 
център на вътрешния живот на човека. В 
християнската литература тази дума никога не 
се употребява в чисто телесен, материален 
смисъл: освýтити  273б 
Често 

СРЭДЬНИИ (6), me/soj 
естеств. Умерен, среден:  въстокъ въсходъ – 
точката на слънчевото издигане над хоризонта 
по време на равноденствие 133а, б, 134б, 135б  

СТИХИРЬСКЪ (1), stixh/rhj 
библ. Учителните книги от Библейския корпус: 
Стихирьскűª (кънигű): Иововű, Псалтűрь, 
Паримия Соломоня, Еклисистъ сего же, Азма 
азматьская тогожде ЙоЕБ312а 

Срв. стишьнűª /книгű/ Изб1073г. Догм 

СТРАСТЬ (7), pa¿qhma (297б, 298а, 299а), pa¿qoj 
(209б, 235б, 241б, 303а)  
Страдание – 
а) антроп. Лично, болезнено, тежко 
преживяване на  физическо (глад, болест) или на 
душевно зло. Телесните страдания се 
преживяват главно в сетивната сфера, а 
душевните в областта на съзнанието и 
чувствата: подражаимъ вýру, любъвь, надеждю, 
реть, житье, страсть, трьпýние 299а 
б) христол. В христологията терминът страсть/ 
pa¿qoj се използува в същия общ, а не 
пейоративен смисъл, означавайки естествените 
страдания, на които е било подложено тялото на 
Богочовека: съшьдъ же къ рабомъ, коже 
м·лосрдъ, ти якоже и м¥ б¥въ тьлýнья своею 
страстью избавивъ 241б ( вж. и 209б, 235б, 303а) 
 бестрасти – вж. бестрастьнъ 
= врýдъ, приªти¬  
Зогр Ас Син Ен Евх Клоц Супр ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

Изб1073г. ЕфрКрм Догм 

СТРАСТЬНЪ (1), paqhto¿j (220а)  
христол./анропол. Подлежащ изобщо на 
външно въздействие, в частност на страдание 
(вж. страсть): и страстьнъ б¥с бестрастьнъ б¥въ и 
съмрьтьнъ 220а 
 бестрастьнъ, бестрасти 
Мин1097г. ГрНазXIв. ЕфрКрм ПатСинXIв. Изб1073г. 

Догм 

СТРАХЪ (3), fo¿boj (333б) 
етич. В израза страхъ божии – една от висшите 
добродетели и обязаности на човека*.  
 боязнь 
*Страхът Божий е такова благоговение пред безпределната 

святост на Бога и такава боязън да не би да бъде оскърбен 
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Господ с нарушаване на Неговата свята воля, че неволно 

развива у християнина особена бдителност, смирение и 

непрестанна молитва. Човек, изпълнен със страх Божий, 

винаги благоговее пред Бога, считайки гнева на Небесния 

Отец за огромно лично нещастие, поради което се и старае 

да не Го прогневява. Страхът Божий има няколко степени:  

 страх от Божие наказание като най-ниска степен на 

добродетелта;  

 удивление, трепет, ужас пред величието на Божиите 

прояви;  

 благочестив живот;  

 съвършена чистота и святост като висша степен на 

страха Божий, стигаща до отсъствие на страха Божий, до 

отъждествяването му със съвършена синовна любов към 

Бога. 

Често 

Срв. страхъ господьнь (Срезн) 

СТРОИ (3), diecagwgh¿ (205а) 
иконом. Устройство, устроение: пром¥слъ ¬сть 
м¥сль бѓжия еюже вься суща подобьн¥и строи 
приемлють 205а 
 на строи, oi)konomikw¤j (116б), to£ sumfe¿ron 
(17а] V на строени¬, III на полз¹) – 
домостроително, промислително за човешкото 
спасение, вж. строительство: еже комужьдо насъ на 
строи есть, такоже е и устрои 17а  
Супр ГрНазXIв. Изб1073г. ПатСинXIв. ЙоЛествXIIв. 

ЕфрКрм 

СТРОИСТВО, (1) translatio libera  
Вж. строительство: бЃжьствьн¥я м¥сли строиство 
203б 

СТРОИТЕЛЬ, (1) frontisth/j   
1. общоупотр. Ръководител, управник  
2. иконом. Бог в качеството му на Устроител на 
човешкото спасение, вж. строительство: строителя 
своеи жизни 165б  
Срв. дому законьникъ в ПандАнтXIв. 

СТРОИТЕЛЬНЪ 3, oi)konomiko/j  
иконом. Който се отнася до Божието 
домостроителство, вж. строительство: оставление 
строительно ... реку и кажимое, еже на управление и 
съпасъ 211а  
Догм 

СТРОИТЕЛЬСТВО (1), oi)konomi¿a (221а)  
иконом. Домостроителство. С този термин се 
означава съвкупността от всички благодатни 
действия на Божия промисъл за човешкото 
спасение от греха, проклятието и смъртта. 
Изкуплението с всички предваряващи го 
действия и с всички негови последствия се 
нарича ‘божествено домостроителство на 
човешкото спасение’.  
 члѓкостроиство, строи 
Супр Ис22:19 (XIѴв.) ЕфрКрм 

Срв. съмотрени¬ в Клоц Супр Евх ГрНазXIв. ПандАнтXIв.; 

усъмощрени¬ в Супр; строительство домовьно¬ СЗ (ХIVВ.), 
строи домовьнъ  (Срезн)  

СТРОИТИ (9), kuberna¿w (39а, 184а), a)fori¿zw 
(49б), oi)konome¿w (111а, 175б), dioike¿w (139б); 
proi¿sthmi (111а)  
1. общоупотр. Ръководя, управлявам: яз¥к¥ и 
мýста строяще 111а; елини же звýздами сими, 
слъньцьмь и луною ... рýша все строить же ся еже 
въ насъ 139б  
2. иконом. Устроявам, привеждам творението в 
ред и хармония: вься власти и чин¥ стро 49б 
Зогр Мар Сав Евх Супр ЕфрКрм Сб1076г. ПатСинXIв. 

ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм 

СТРОЕНИЕ (2), sunoxh¿ (15б), kube¿rnhsij 
(28а)  
иконом. Привеждане в ред и хармония: стро¬ни¬ 
твари  
Зогр Мар ЕфрКрм СЗ (ХIѴв.) Догм 

Срв. стро¬ни¬ дому, oi)konomi¿a Зогр Мар; ЙоЕШ 9а5-8: 

бес правления и строения, a)kube¿rnhta kai£ a)dioi¿khta; в 

Mikl. LP строинъ  eu)¿taktoj, sumfwnw¤n; окръмлени¬ Догм;  

устро¬ни¬ СЗ (ХIѴв.) 

СТРЭЛЬЦЬ (1), toco/thj  
косм. Стрелец – зодиакално съзвездие. 
Изб1073г. Догм  

Срв. токъсо»ъ ЙоЕШ; то¿отисъ Изб1073г. 

СТУДЕНЪ (11), yuxro¿j (passim)  естеств. 
Студен: земля единъ § чет¥рь стyхии есть, 
вългъкъ и стоyденъ ¬сть 155б  
 субст. n sg Студено, физическо свойство: 
подълежимо же есть посязанию топло и студено 
191б 
Зогр Мар Ас Сав Евх Супр Изб1073г. ГрНазXIв. 

СТУДЕНЬ (5), yu¿cij (134б, 146с9, 182б), 
yuxro¿n (135а, 136а)  
естеств. Студ, вж. студенъ: прелогъ по претвороy, 
рекъше теплотою или студенью и таковая 182б  
 студеньство, студено 
Супр Изб1073г ПандАнтXIв. КозмаИнд 

СТУДЕНЬСТВО (2), yu¿cij (139б), yuxro¿thj 
(136б)  
естеств. Студ, вж. студень 
Изб1073г. ГАм 

СТУХИЯ (4), stoixei¤on (passim) 
косм. Елемент, понятие, означаващо всяка от 
първичните съставки на материята, 
посредством комбинацията на които се образува 
цялото многообразие на предметите на 
материалния свят (вж. вещь /1./): чет¥ри стyхиý 
соyть, рекъше вещи 179а 
 вещь, вещьство 
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СУХОТА (6), chro¿thj (135а, 136б, 140а, 146с 
9), chro¿n (134а, 135а)  
естеств. Сухота, физическо свойство  
 мокрота 
Супр Изб1073г. Сб1076г. Догм 

СУХЪ (10), chro¿j (134а, 135а, 179аbis, 179б, 
180а, 182б, 189а] III сухотьнъ192а) 
естеств. Сух: обьще же посазанью и виду 
грудивое и гладъко¬ и сухо и вългъко, доб¬лое и 
тънъко, горý же и долу, и мýсто и величьство 192а  
 мокръ, мокротьнъ 
Зогр Мар Ас Сав Супр Мин1096г. ЕфрКрм Догм 

СЪБЛАЗНИТИ, (1) skandali/zomai   
етич. Вкарвам в съблазън, изкушение, вж. 
блазнъ: съблазнити ся аще мощьно избьранн¥имъ 
342а  
Догм 

СЪБОРЬНЪ (1), sugkei/menoj (86б] III собранъ)  
Вж. съложьнъ: еже отъ многа и различьна съборьно, 
и то то съложьно ¬сть  
 

СЪВАДИТЕЛЬ (2), dia¿boloj (160б);  (114б] III 
съвадьникъ) 
ангел. Едно от названията на сатаната 

СЪВРАТЬНЪ (2), trepto¿j (27а] III преложьнъ; 
200б) 
Вж. извратьнъ: съвратьно¬ же ¬сть еже § неб¥тья 
въ б¥тье прити 200б  
 извратьнъ, измýньнъ;  
 неизвратьнъ, неизмýньнъ 
 
Срв. прýвратьнъ и прýмýньнъ в Догм 

СЪВРЬШЕНИЕ (10), to£ te¢leion (38б, 80а), 
teleio¢thj (38а, 262а), telei¿wsij (253б)  
Съвършенство  
а) теол. Свойство на Божествената природа, 
притежание в абсолютна степен на всички 
позитивни качества: аще ли ¬сть различье въ нихъ 
(ипостасите на Пресв. Троица), то кде ¬сть 
съврьшень¬ 38а;  
 в¥ше съврьшения 74а, в¥шии съврьшения 39б, 
u(pertelh¿j прýжде съврьшения 74а, прýдъ 
съврьшени¬мь 39б, prote¿leioj  
б) етич. Духовна и нравствена зрелост на 
човека, достигнал възможната степен на 
позитивна качествена определеност, духовно 
състояние, при което личността изпитва особена 
близост до Бога, свободно избирайки живот 
според изискванията на нравствения закон: 
всему хотящуму члѓвчину постигнути въ 
мýру съврьшению 262а 
 бесъврьшенья 75а, a)telh¿j 
онт./косм.Свойство на творението: а иже ими ся 
сътворить храмъ бесъврьшенья коежьдо § нихъ ¬сть 
(кам¥ бо и дрýво и желýзо, ск. Т. И.) 75а 

Зогр Мар Ас Сав Ен Евх Служ Супр ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. ЕфрКрм Догм 

СЪВРЬШЕНЪ (41), teleiou¿menoj (104а), 
pantelh¿j (336а); te¿leioj (rel.)  
Съвършен а) теол. Диференциален признак на 
Божествената природа: единъ ¬сть бѓъ съврьшенъ 
39б;  
б) христол. В христологията терминът 
съврьшенъ означава пълнотата на Божествената и 
човешката природи в Лицето на Господа Иисуса 
Христа: бѓъ съврьшенъ есть купьно и чѓлвýкъ 
съврьшень § двою естьству, бѓжска и чловýчьска 
(вж. още 226а, 230б, 337б, 342б) 
в) етич. Който е постигнал духовна и 
нравствена зрелост в любовта си към Бога и 
ближните, чувства се истински свободен и 
постъпва според изискванията на нравствения 
закон: сътвори ... чѓлка духъмь съврьшенъ 104а 
г) косм. С термина ‘съвършен’ в християнската 
космология се означава относителната 
завършеност на тварните субстанции: кам¥ бо и 
дрýво и желýзо, коежьдо о себý съврьшено ¬сть по 
своему ¬стьству 75а, срв. още 146б, 279б 
 коньчьнъ, до коньца 
 бесъврьшенья, несъврьшенъ 
 n sg съврьшено¬, to£ te¿leion (328б); h( telei¿a 
(329а, 351б)  
Съвършенство: гѓь начатъкъ съврьшенааго 351б  
 съврьшени¬ 
Зогр Мар Ас Ен Син Евх Клоц Супр ЗогрФрагм 

ПандАнтXIв. ГрНазXIв. 

Срв. съврьшеньнъ в Догм 

СЪВЪКУПИТИ, СЪВЪКУПЛЯТИ (3), e(no¢w (231а] 
III съмýсити); suna¿gw (154а] III събьрати); 
mi¿gnumi (32а)  
Съединявам се, съчетавам се:  
а) христол.: § сѓт¥ дѓвъ приятъ м¥сливу и 
разумиву одѓшенýи плъти и въ немь б¥тие 
доходующ· съвъкупль ся упостасию безъ размýса 
ни без изъмýна и неразлучьна, не преложивъ 
божьствьнааго своего естьства въ плътьно¬ 
сущьство 231а; 
б) естеств. якоже вода или в·но или ино ¬ликоже 
жидостьми съвъкупляеть с и раствореть с 32а  
 ¬динити 
Мар Евх Супр ГрНазXIв. Сб1076г. Догм 

СЪВЪКУПЪ (11), sunduasmo¿j (58б] III 
съвъкупление, 59а] III съвъкупление, 62а, 220а] I, 
II скупъ, III съвъкуплени¬); e(¿nwsij ‘единение, 
единство’ (90б] III, V съвъкуплени¬); suna¿feia 

(76б] II, IV, V скупъ, III съвъкуплени¬, 226б] I 
скупъ, III, V съвъкуплени¬, 285б, 286а) 
 бе съвъкупа, a)sundua¿stwj (335б] III, V бе 
съвъкупления) 
1. тринит. Единство – начинът на 
съсъществуване на Трите Лица на Пресв. 
Троица: w бѓжьствьнýмь съвъкупý и разлуцý 90б 
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 савели¬въ съвъкупъ, sunai¿rhsij (81б) 
‘Савелиевото слияние’ – според Савелий 
(ересиарх от III в., Бог, пребъдвайки в състояние 
на покой и мълчание, е едно Същество, но 
излизайки от своя покой при творението и 
промишлението за света, се явява в три 
различни форми – Отец, Син и Св. Дух. 
Следователно те не са самостоятелни ипостаси, 
а са само модуси на проявлението на 
Божеството в света в отделни периоди от време. 
По този начин савелианите игнорират 
ипостасните различия между Лицата на Пресв. 
Троица, като ги сливат в едно лице. Ереста е 
осъдена за пръв път на Александрийския събор 
през 261г. и на Римския през 262г. по 
инициативата на св. Дионисий Александрийски. 
2. естеств. Сoitus: И чловýкомъ б¥ваеть единъ 
члѓколюбьць не § хотýния ни пом¥шлени или 
съвъкупа мужьска 226б; отъ оѓца безначальна и 
бесъвъкупа родивъ ся 335б 
 ¬диньство, ¬дин¬ни¬, съборъ  
ПандАнтXIв. Догм 

Срв. съвъкуплени¬ в Догм 

СЪВЭДЭТЕЛЬ (1), ma¿rtuj (280а)  
юрид. Лице, което знае нещо и дава сведения за 
него. Впоследствие вътрешната мотивация на 
думата е преосмислена и отнесена от корена на 
вýдýти към корена на видýти – ‘лице, което е 
било очевидец на нещо’: съвýдýтель на нѓбси 
вýрьнъ 280а 
 послухъ, м©ченикъ 
Зогр Мр Ас Сав Син Евх Клоц Супр СинПатXIв. 

ЗлатострXIIв. ГАм ПандАнтXIв. Догм 

СЪВЭДЭТЕЛЬСТВО  (1), to£ sumparomartou¤n  
(44а)  
тринит. Неточен превод. Грешката вероятно се 
дължи на объркване на глагола 
sumparomarte¿w с близкозвучащия marture¿w. 

Възможно е обаче да се касае за контекстуален 
превод. По-нататъшните размишления изтъкват 
Св. Дух като проявител, вляница, 
e)kfantiko¿n, на Сина, за което говорят думите 
на Иисуса Христа “Духът на истинататой 
свидетелства за мене (Йо15:26): дѓхъ  бѓжии иже 
съвýдýтельство есть словеси (44а) 
* Терминът sumparomarte¿w означава буквално 

‘съпровождам, съпътствам’. Представката sun  изразява 

съвместност, а para¿- самостойно паралелно 

съществуване. Посредством термина sumparomarte¿w 

св. Св. Йоан Дамаскин изразява мисълта, че Духът изхожда 

от Отца едновременно с раждащия се Син, като прониква 

съществото Му и всецяло пребивава в Него. Това понятие 

наред с термина почивати, a)napau¿w, разкрива 

отношението на вечно съсъществувание и единение между 

Второто и Третото Лице на Пресв. Троица.  

Зогр Мар Ас Сав Охр Боян Ен Супр 

СЪВЭДЭТЕЛЬСТВОВАТИ (7), marture¿w (242б, 
248б, 281а, 306а, 332с12), sumparomarte¿w 45а 
(за Св. Дух, бел. Т. И.)  
1. Удостоверявам истинността на нещо, 
свидетелствам: писани¬ съвýдýтельству¬ть 
242б 
2. тринит. вж. съвýдýтельство: сѓтому дѓху ни 
могущу §лучити ся бѓа, въ немьже ¬сть, и словеси, 
егоже съвýдýтельствовати можеть 45а 
Често 

СЪВЭСТЬ (4), sunei/dhsij 272б, 298б, suneido¿» 
208б, 210б ‘съзнание, свидетелство, 
потвърждение’ 
етич. Съвест: учени¬ съвýсти 298б; чистая 
съвýсть  
*Етическа категория, изразяваща способността на 

личността за самоконтрол, за морална оценка на 

собствените действия въз основа на разбирането на своята 

отговорност за извършените постъпки. Съвестта се схваща 

като априорен нравствен дълг, вродено съзнание за Божия 

закон, което онеправдава всяко несъобразяване с него. Тя 

се корени в духовната структура на личността, нейните 

функции се основават върху вродената заложба на 

сътворения по Божи образ човек за различаване на добро 

от зло. Съвестта е централен орган на нравствения живот 

на човека, чрез който той долавя гласа на Бога и осъзнава 

своя дълг:. Тя е вътрешен, естествен нравствен императив 

в противовес на външния, свръхестествен закон, даден в 

Божиите заповеди, съобщени ни чрез пророците и Господа 

Иисуса Христа. Съвестта може да се проявява както в 

рационалната форма на осъзнаване нравственото значение 

на собствените действия, така и в комплекс от 

емоционални преживявания. Тя изразява равнището на 

нравственото самосъзнание на индивида. 

Терминът съвест няма библейски произход и макар да се 

среща в някои старозаветни книги, се обхваща от 

понятието “сърце”. Понятието “съвест” се появило в 

класическата древност и придобило широка употреба в 

стоическата философска и етическа литература. Счита се, 

че в християнска употреба това понятие било въведено от 

ап. Павел.  

Ен Евх Супр ГрНазXIв. ЗлатострXIIв. ЕфрКрм Сб1076г. 

ПандАнтXIв. Догм 

СЪГРЭШАТИ, СЪГРЭШИТИ (9), a(marta¿nw 
(passim)  
етич. Нарушавам съзнателно или несъзнателно 
Божиите заповеди: тебе единомy съгрýшихъ и 
неприязнино предъ тобою сътворихъ 317а 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Киев Евх Супр Рил Клоц 

Изб1073г. ПандАнтXIв. Догм 

СЪГРЭШЕНИЕ (1), to£ a(marta¿nein 176б  
етич. Съзнателно или несъзнателно нарушаване 
на Божиите заповеди: не ¬стьствъмь съгрýшенья 
им¥ 176б 
 грýхъ, прýгрýшени¬  
= прýст©пъ, прýст©пл¬ни¬ 
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Зогр Мар Ас Сав Евх Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ЕфрКрм 

ПандАнтXIв. СЗ (ХIѴв.) Догм 

СЪДРЬЖАНИЕ1 (1), sunoxh¿ (28а) 
иконом. Промислителната грижа на Бога по 
запазване целостта на нестабилното материално 
творение: твари съдрьжани¬ 28а 
 стро¬ни¬ 
ЕфрКрм Догм 

СЪДРЬЖАНИЕ2 (1), sxe¿sij (90б) 
онт. Отношение: си же суть не сущьству 
явлень¬, нъ самýмь в себе сьдрьжянь¬ и б¥тью 
образъ 90б 
Срв. одрьжани¬ в Догм 

СЪДРЬЖАТАИ (2), sunoxeu¿j (39б] I, II, IV, V 
сдержител);  
всему  pantokra¿twr (237б] III съдрьжание)  
Вж. съдрьжатель, съдрьжитель: добрý же о хѓý, 
бѓжи¬ слово и премудрость и сила и бѓж¬ всему 
съдрьжятýю 237б 
 

СЪДРЬЖАТЕЛЬ (1), СЪДРЬЖИТЕЛЬ (4) sunoxeu¿j 
(114б); e)pikrath¿j (341б) 
всему  (3), pantokra¿twr (19б , V всему 
съдрьжитель, II, III, IV всему содержатель; 47б, 
49а] IV, V, VIII содержатель)  
иконом. Вседържител, определение на Бога в 
отношението Му към видимото творение, за 
съхраняване на чиято цялост и запазване 
крехкото равновесие на неустойчивата материя 
Той се грижи промислително*: всему же 
творитель и пром¥сльникъ и съдрьжитель есть бѓъ 
114б 
 съдрьжатаи  

*Бог държи всичко в Своята власт, всичко управлява, 

всичко ръководи. С всемогъщата си воля Той поддържа 

съществуването на света, действуването на природните 

закони и порядъка във вселената. Без Неговата света воля 

не става нищо в света 

МинЧетЮни Мин1097г. Догм 
Срв. Евх Супр вьседрьжитель, = pantokra¿twr 

вьсдрьжаитаи в Изб1073г.; съдрьжатель вьсему в 

МинЧетЮни;  съдрьжитель вьсячьск¥ихъ в Мин1097г. 

СЪДРЬЖАТИ (15), sune¢xw (28а, 47б, 49б, 71а, 
128а, 157а, 252б, 260а), e)ne¿xw (69б), e)¿xw (80б) 
PtcPraesAct съдрьжи, sunektiko¿j (204а, 206а)  
иконом. Държа, промислително се грижа за 
съхраняване целостта на материалното 
творение. Това понятие разкрива основата на 
наблюдаемото в природата постоянно запазване 
на фундаменталните свойства и отношения в 
нея: бЃъ иже се все съставилъ есть и съдрьжить и 
сънабъдить и промűшляеть 28а 
Ен Супр Рил Клоц Изб1073г ГрНазXIв. Догм 

СЪЗЬДАТИ (11), kti¿zw (47а, 116а, 126а, 331а, 
348а, plastourge¿w (286а), pla¿ssw (204б, 
257б), kataskeua¿zw (173б)  
PtcPraetPass съзьданъ, ktisto¿j (27а, б] I, IV 

зьдати) 
Вж. творити: “и посълеши дѓхъ свои и съзиждуть 
ся” 348а 
Зогр Мар Ас Сав Боян Ен Син Евх Супр Рил Изб1073г. 

ПандАнтXIв. Догм 

СЪЛАГАТИ (3), СЪЛОЖИТИ (5) // СЪЛЕЖАТИ (3), 
sunti¿qhmi (81б, 180а, 256б), su/gkeimai (31а, 
74а, 87а] III съложенъ, 103б, 311а), suna¿ptw 

(312б); eiÅnai (137б),  (180а) 
Съставен съм  
а) косм. pass. Съставен съм от различни 
елементи, имам елементарен строеж (31а, 180а, 
74а): вьсе бо сълагаемо въ то ся възвращаеть, имь 
же сьложено е 180а;  
б) антроп. Съчетавам в себе си материя и дух – 
диференциален признак на двусъставната 
човешка природа: § видима и невидима 
сложихомъ ся естьства 256б (вж. още 103б 
Зогр Мар Сав Боян Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

СЪЛОГЪ (4), su¿nqesij (31а] III сложен·е, 74б] III 
сложен·е, 75б] III сложен·е), dia¿qesij (142а)  
косм. Съставност, свойство на материалните 
субстанции, съществено отличаващо ги от 
духовните същини: съврьшен¥ убо постаси гѓлемъ, 
да не сълогъ о бѓжьствьнýмь разумýваимъ естьства 
75б 
 съложени¬ 
ЙоЕШ Догм 

СЪЛОЖЕНИЕ (1), su¿nqesij (75б, глоса III 
сълогъ) 
вж. сълогъ: съложени¬ бо ¬сть начало раступлению 
75б  
Зогр Мар Ас Сав Ен Евх Супр Изб1073г. ПатСинXIв. Догм 

СЪЛОЖЬНЪ (8), su¿nqetoj (43б] III, VIII сложенъ, 
69а] II, IV, V, VIII сложени¬, 74а] II,III, IV сложенъ, 
87а] II сложенъ, 231б, 263б)  
Сложен, съставен от различни елементи:  
а) естеств. Диференциален признак на 
материята: все бо еже § несъврьшен¥ихъ сълеж ся 
съложьно всяко ¬сть 74а  
 съборьнъ, съхожьнъ;  
б) христол. В контекст 231б терминът съложьнъ, 
включен в съчетанието едино естьство съложьно е 
употребен в монофизитски смисъл, 
подчертавайки догматичната истина, че Иисус 
Христос има две естества – Божеско и човешко, 
неслитно съединени в едно Лице.  
Клоц Супр Изб1073г. ГрНазXIв. 

СЪЛУЧАИ (1), su¿mptwma (196а)  
онт. Случайност. Случайността и 
необходимостта са онтологични категории, 
отразяващи два вида връзки на съществуващите 
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субстанции. Случайността има основанието си 
не в същността на дадено нещо, а във 
въздействието върху същото това нещо на други 
неща и е онова, което може да бъде, но може и 
да не бъде, а ако бъде, да бъде така или иначе: а 
самобудущаго бездушьн¥ихъ или 
бесловесьн¥ихъ сълучаи безъ естьства и х¥трьства 
196а 
= лучаи, прилучаи, съшьстви¬ 
Супр ПатСинXIв. ЕфрКрм ЗлатострXIIв. Изб1073г. 

СЪМОТРЬСТВО (1), oi)konomi¿a (231а] II-V 
естьство). Срв. несъмотрени¬, pro/qesij ‘липса на 
прилежание’ (211б) 
Вж. стро¬ни¬ 
 

СЪМРЬТЬ (49), qa¿natoj (passim)  
антроп. Смърт: грýхомь съмьрть въ миръ въниде 
223а 
 съконьчани¬, умьртви¬, тьля, тьлýни¬ 
 жизнь, животъ, житие 
*Смъртта в християнските представи е двояка: 

а) Смърт духовна, която се състои в отдалечаване на човека 

от Бога, Източника на живота;  

б) Смърт телесна – лишаване на тялото от душата, която го 

оживява. Първият човек от деня, в който вкусил от 

плодовете на забраненото дърво, станал смъртен; грехът 

привнесъл със себе си в организма на човека началото на 

повредата и разстройството, болестите и отслабването. От 

този момент смъртта станала всеобща съдба на всички 

люде 
 бе съмьрти a)qa¿natoj (162б, 343а) 
в) антроп. Диференциален признак на 
сътворените духовни същини: дѓша бесъмьрти 
суща 343а 
б) есх. Диференциален признак на ‘новата земя’ 
и ‘новото небе’, които няма да преминат: земля 
имать прияти стЃ¥я бесъмьрти ¬сть 162б 
 бесъмрьтьнъ 
 съмрьтьнъ 
Често 

СЪМРЬТЬНЪ (10), qnhto¿j (109а, 220а, 354б), 
tou¤ qana¿tou (233б, 236б, 241б, 242б), fqarto¿j 
(354а II, III, IV мрьтвьнъ)  
1 антроп. Смъртен, повинен на смърт, 
диференциален признак на грехопадналото 
човешко естество: страстьнъ б¥с бестрастьнъ 
б¥въ и съмьрьтьнъ б¥въ бесъмьтьн¥и 220а 
 n sg съмьртьно¬, to£ qnhto¿n смъртно естество: 
Подоба убо тьльнууму сему wблещи ся въ 
нетьльное и съмьртьнууму сему wблещ·и ся въ 
бесъмьртие 354а;  
= тьльнъ, тьлýньнъ 
 бесъмьртьнъ 
2. Който се отнася до смъртта: все же паче 
чловýчьство § тьля съмрьтьн¥избави 236б 
Зогр Мар Ас Сав Боян Син Евх Клоц Супр Хил Сб1076г. 

ЕфрКрм 

СЪМРЬТЬСТВО (1), qnhto¿thj (221б) 
антроп. Смъртност, свойство на 
грехопадналото човешко естество: и wблъкъша 
ся въ мьртвость, еже ¬сть съмьрьтьство 221б 
 бесъмрьти¬ 
 

СЪМЭРИТИ (1), tapeino¿w (210б II, IV, V 
съмирити)  
етич. Смирявам, вж. съмýрени¬: въ въспоминание 
прити своея немощи и съмýрити ся и пришьдъ 
исповýсть ся гѓви 210б 
Зогр Мар Ас Син Евх Супр ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

СЪМЭРЕНИЕ (2), tapei¿nwsij (355а) 
етич. Смирение, една от главните добродетели 
в християнския живот, противоположна на 
гордостта*: иже преобразить тýло съмýрени 
нашего 355а 
*В основата на смирението стои идеята за умереността 

(мýра) като норма за нравствено постъпване и база за 

лична морална устойчивост. Възникналата (теоретически 

формирала се) от Аристотелевия “принцип за златната 

среда” умереност е функция на благоразумието 

(мъдростта), тя е добродетел – мярка за провеждане на 

разумен живот и за възпитаване на други добродетели, 

една от кардиналните добродетели в античната аретология, 

основен принцип на нравственото поведение на човека. 

Умереността, като избягва крайностите, подтиква към 

оптимализиране на усилията, към достигане на хармония 

между дела и добродетели, съобразно с личностната 

природа на човека и с божествения план за изкупление и 

спасение. Чрез умереността ние контролираме и 

управляваме страстите си и разширяваме свободата на 

духа си. В християнската аретология добродетелта 

смирение се състои в това, че човекът мисли за себе си 

съобразно мярата си, а не високомерно, ще рече, че, 

помнейки тварността си, той неизменно храни в своето 

сърце духовно убеждение, че няма нищо лично, а 

притежава само това, което му дарува Бог, и че не би могъл 

да направи никакво добро без Божията помощ и благодат, 

като по този начин възприема себе си за нищо и във всичко 

прибягва до Божията милост. Смирението е нравствена 

ценност, която стимулира духовното усъвършенстване на 

човека и предпазва нашата любов към себе си да се 

изражда в себелюбие, като в същото време не позволява на 

смирените да развиват малодушие и отчаяние 

Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Клоц Супр ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв. 

СЪМЭСЪ (5), mi¿cij (172б, 336б] III 
съвъкуплени¬), sunousi¿a (185б)  
1. естеств. Смес, слияние: подоба же бяше (sc. 
чѓлку, бел. Т. И) § обою съмýсу б¥ти 172б;  
 бесъмýса, a)sugxu¿twj (51а) – тринит. вж. 
неизмýсьнъ: бесъмýса единен¥ (трите Лица на 
Пресв. Троица, бел. Т. И.) 51а  
ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

Срв. несъмýсьнъ в Догм 
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СЪМЭЩЕНИЕ (1) sugxw/rhsij (207б)  
иконом. Допущение, вж. послабити: а 
промűсльна ... ова по съмýщению, рекъше по 
уступлению 
 послабъ, послаблени¬, прощени¬, съмýщени¬, 
уст©плени¬ 
Срв. ослаблени¬ (Срезн); попущани¬ в Изб1073г.; попустъ в 

СЗ (ХIVв.); попущени¬ в СЗ (ХIVв.) Догм 

СЪНИТИ (2) sune/rxomai косм. Съчетавам се 
(за сложно-съставни материални субтанции): 
како бо противьная естьства ... въ едину тварь 
наконьчати съшьдъшемъ ся самýмъ въ себý и безъ 
раздрýшения прýб¥вають 28б  

СЪОБРАЗЬНЪ (1), su¿mmorfoj (355а) 
онт. Съобразен, съответен: б¥ти¬ съобразьно къ 
плъти 355а 
 подобьнъ 
Супр Хил Служ КирилЙерусХIIв.  

СЪПАСАТИ (2), СЪПАСТИ (1), s%¿zw (passim)  
сотир.Спасявам. Като богословски термин 
глаголът ‘спасявам’ се използва изключително 
по отношение на Иисуса Христа, за да означи 
целта на Неговата мисия тук на земята за 
избавление на погиналото човечество от властта 
на сатаната: изг¥бающиимъ уродьство ¬сть, 
спѓсающиимъ же ся намъ сила бѓжия ¬сть 249а 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Клоц Супр ПандАнтXIв. 

СЪПАСЕНИЕ (11), swthri¿a (passim)  
сотир. Спасение, избавление на съгрешилото 
човечество от властта на сатаната, извършено от 
въплътилия се Син Божий чрез смъртта на 
кръста: источьник¥ намъ спѓсения влѓдка хѓъ мощи 
стѓ¥хъ дасть 294а 
 съпасъ2

 Често 

СЪПАСИТЕЛЬ (1), swth¿r (355а) 
сотир. Спасител (евр. Иешуа, Иисус), 
наименование на въплътилото се заради делото 
на човешкото спасение Второ Лице на Пресв. 
Троица, дадено Му при Неговото раждане тук 
на земята от благовестителя архангел Гавриил: 
спѓс·тел жидемъ хѓа иѓ·са 355а 
 съпасъ1

 
Син Евх Ен Клоц Супр 

СЪПАСЪ1 (5), swth¿r (52а, 228а, 254б, 299б, 
329б)  
сотир. Вж. съпаситель: гѓь ²ѓсъ жизньн¥и 
прьвородьць и сѓпсъ 329б 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Евх Служ Клоц Супр Хил 

СЪПАСЪ2 (8), swthri¿a (204а] III спѓсени¬, 208б, 
211а] III спѓсени¬, 211б III спѓсени¬, 212б III, V 
спѓсени¬, 213а] II-V спѓсени¬, 227а, 253а] III спѓсени¬)  
Вж. съпасени¬: сѓпсъ пром¥сльн¥я ему сил¥ 204а 
Син Супр Изб1073г. ПатСинXIв. СЗ (ХIѴв.) 

СЪПАСЬНЪ 5, swth/rioj (143a, 241б, 247б, 
303б), th=j swthri/aj (220б) 
сотир. Който се отнася до Спасителя или до 
делото на спасението, вж. съпасъ1, 2

 
съпасьнаго 

страдания въспомýновение 303а 

СЪПРИЧСТЬНИКЪ 2, sugklhrono/moj   
сотир. Сънаследник на Божието царство: да 
аще сЃнове и причстьници же бЃжии съпричстьници 
же хЃви 291а  

СЪПРОМЫШЛЯТИ, PtcPraesAct съпром¥шля 
(1) pronohtiko/j   
иконом. Който се отнася до промисъл, вж. 
пром¥слъ: бЃъ убо есть и творьць и пром¥сльникъ и 
творительная его сила и съдрьжащия и 
съпром¥шляющия бЃлгое ему хотýние есть 206а  

СЪРАВЬНАНИЕ (1) В израза съравьнани¬ дьни 
равноденствие, i)shmerinh\ troph/ 133а 
= равьнани¬ 
Срв. равьнодьни¬нощи¬ (Срезн); равьнодьньство в ЕфрКрм  

СЪСТАВИТИ (10), СЪСТАВЛЯТИ (9), u(fi¿sthmi 
(172а] I ставити, 230а] III въстати, 266б, 270а), 
kaqi¿sthmi (233а] I ставляти), suni¿sthmi (28а] I 
створити, 99б, 133а, 137б, 142аб, 152а, 220б), 
suna¿gw (150б); suntele¿w (186б] I ставляти); 
diani¿sthmi (336б) 
косм. Сътворявам сложни субстанции: 
различьн¥ раствор¥ и нрав¥ и слог¥ съставляти 
142а 
 съвъкупити  
Син Евх Супр ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

СЪСТАВЛЕНИЕ (3), su¿stasij (189а V 
вставл¬ни¬), ei(rmo¿j (132с 32] I ставление)  
Сътворяване на сложни субстанции: отъ бЃа дано 
имъ (звýздамъ, ск. Т. И.) ... съставление  
ГрНазXIв. Догм 

СЪСТАВЪ (15), su¿stasij (42б] III составлен·е, 
100б, 169б, 171а] I ставъ, 186б] I ставъ, 216б] I 
ставъ, 244б, 275а); u(po¿stasij (61б, 64а, 68б, 
76б] V съставное, 77б); kataskeuh¿ (169б)  
1. онт. Ипостас, самостойно субстанциално 
битие: свýтъ отъ огн родивъ ся не §лоyченъ нъ 
въ немь присно с¥ не имать своего състава развý 
огня 61б  
 упостась, постась, собьство  
2. косм. Сътворяване на сложно единство: 
пр¬жде же състава мира сего 100б 
 съставл¬ни¬  
3. естеств. Сложна субстанция: животьнаго 
прьв¥и съставъ нерожденъ есть, нъ не несътворенъ 
64а 
Евх Супр ГрНазXIв. Догм 

Podskalsky, WdSl 15, 157 

СЪСТОЯТИ С (8), suni¿stamai (132с2] I 
стояти, 132с33] I стояти, 167б, 179а, 180а, 
206аbis] I, III стояти, 250а)  
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естеств. Съставен съм, състоя се от (за 
сложносъставни материални субтанции): тýло § 
чет¥рь вещии състоить ся 179а 
= сълагати с, сълежати с, съложити с /1/, 
съходити1

 Супр Хил Изб1073г. 

СЪТВОРИТИ (114), poie¿w (29б, 39б, 47а, 52б, 
66б, 99а, 101а, 110а, 115б, 116а, 119а, 131а, 132б, 
132с34, 139а, 146б, 148б, 155б, 173б, 174б, 176а, 
194аbis, 203б, 206а, 211б, 216а, б, 218б, 224б, 
225а, 232бbis, 233а, 234а, 241а, 244б, 259б, 261а, 
265б, 266б, 267бbis, 269аbis, 292а, 299б, 300а, 
302а, 316а, 320а, 332с2, 347а); kti¿zw (89б, 104а, 
107б, 114а, 130б, 146с 2, 159б, 165б, 261а, 319а) 
dhmiourge¿w (103а, б, 120а, 166с10, 173б, 177б), 
plastourge¿w (22а] III родити с, 163а, 331а); 
pla¿ssw (174б, 212б); suni¿sthmi (344а) 
kataskeua¿zw (192б, 216а, 301а); gi¿gnomai 

(119б pass., 145аR, 154аR); e)rga¿zomai (306а] III 
съдýлати), pra¿ttw (208а, 358а); tele¿w (239а); 
a)potele¿w (138а, 195б); diatele¿w (325б); 
mete¿rxomai (346а); e)kti¿qhmi R (312б);  (260а) 
сво сътворити, sfeteri¿zw (120б)  
общоупотр. 1. Направя, извърша, = poie¿w, 
pra¿ttw, e)rga¿zomai: ни доброт¥ ни зъли дѓша 
сътвори бес плъти 346а; хульно чьто сътворити 
208а || изработя, произведа: или не имать власти 
скудýльникъ бьрньн¥· § ¬диного съгрýза 
сътворити wвъ на чьсть удъ, wвъ на б¬щьствь¬ 
313б || съчиня: юже (премудрость иѓ¶сва, ск. Т. И.) 
отьць сираховъ сътвори жидовьск¥ 312а || 
предизвикам, причиня: осýнень¬ бо сътворить 
земля, да не постигнеть сѓлнчн¥и свýтъ освýтити 
лун¥ 146б 
2. Свърша, навърша, изпълня, = tele¿w, 

a)potele¿w, diatele¿w: не три ли недýля сътвори 
безь яди 325б; единою ся сътвори гѓня съмрьть 
239а 
3. косм. (за Бога) Създам от нищото, = poie¿w, 

kti¿zw, dhmiourge¿w, suni¿sthmi: въ начало  
сътвори бѓъ нѓбо и землю 155б 
 PtcPraetAct сътворив¥и o( Dhmiourgo¿j 

(132с28)  
 добро сътворивъ, eu)ergh¿thj (320б) 
 PtcPraetPass сътворенъ, ktisto¿j (64а, 202б) 
 n sg сътворено to£ gegono¿j (119б)  
Тоже убо божьемь повелýньемь удоли въ земли 
сътвориша с 154а 
 творити, зьдати, съзьдати, изъ неб¥тья въ 
б¥ть¬ прýвести  
= съставити, съставляти 
Често 

Срв. досъврьшати в Догм 

СЪТВОРЕНИЕ (5), poi¿hsij (55б, 120б] I 
твор¬ни¬), pla¿sij (113б, 217а), kti¿sij (100а] II, 
IV стро¬ни¬)  

косм. (за Бога) Създаване от нищото: здань¬ же 
и сътвор¬ни¬ же извьну а не § сущьства 
творящаго и зиждуща б¥ти 55а 
 тварь, зьдани¬ 
Евх Супр ГрНазXIв. Изб1073г. Догм 

СЪХОДИТИ (7), СЪНИТИ (9), kate¿rxomai (135б, 
225б, 248а, 269б, 295б, 332с3); kata¿gw (280а] II 
исходити, 280б, 281а); katabai¿nw (264а), 
sugkatabai¿nw (225б, 241б); e)pifoita¿w (247б); 
pe¿mpomai (191б) 
1. Слизам 
а) общоупотр.: слѓнцю къ середнему востоку 
съшьдъшу 135б 
б) св.-истор.: съ нбѓсъ  269б (срв. още 225б);  
в) естеств.: отъ можденъ жиламъ съходящамъ по 
вьсему тýлу 191б 
 въсходити 
2. Произхождам, = kata¿gw: § двѓдова племене 
съходити 
= възити /2/ 
Зогр Мар Ас Сав Боян Син Евх Супр ПатСинXIв. Догм 

СЪХОДИТИ С
 
(1), sune¿rxomai Съчетавам се 

(за сложно-съставни материални субтанции) 
28б 
 състояти с 

СЪХОДЪ (2), kata¿basij (226а), katagw/gion 

(283a) 

1. св.-ист. отъ съхода соломонова 283a 
2. иконом./св.-ист. Слизане (от небесата): се есть 
непоубожения ему в¥сость непоубоженý 
поубожимъ сънидеть къ своимъ рабомъ съшьствие 
неизглаголемо же и непостижимо се бо являеть 
съходъ 226а 
= съшьстви¬1 

СЪХОЖЬНЪ (1), su¿nqetoj (73б] II,III,IV сложенъ)  
Вж. съложьнъ: отъ трии несъврьшено едино 
съхожьно ¬стьство 73б 
 

СЪШЬСТВИЕ1 (3), sugkata¿basij (226а, 238б, 
268б)  
иконом./св.-ист. Слизане (от небесата): възведе 
н¥ къ сему неизглаголан¥имь съшьствь¬мь 238б, 
вж. още пришьстви¬, плътьно¬/спасьно¬  
 съходъ 
Евх Супр ГрНазXIв. 

Срв.сълазъ в Супр; сънити¬ в Клоц Супр; низхождени¬ в 

Зогр Мар  

СЪШЬСТВИЕ2 (3), sumbebhko¿j (131а, 132а] I 
шьсть¬, III случаи); sundromh¿

 
(95а)  

онт. Случайност, вж. сълучаи: тьма же ¬сть не 
сущьство чьто, нъ съшьствь¬ 131а  
 лучаи, сълучаи 
Срв. съхождени¬ в Супр ГрНазXIв.  

срв. Weiher168 
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СЫНОВЛЕНИЕ (1), ui(oqesi¿a (327а] III 
въс¥новлени¬) 
сотир. Осиновяване, получаване право от 
всички люде чрез изкупителното дело на Божия 
Син да бъдат чеда Божи по вярата си в Него и да 
наследят Небесното царство. Син Божий станал 
Син човешки, за да направи човешките синове 
синове Божи, възстановявайки Божия образ в 
тях: с¥новлени¬ прити 327а 
 с¥нотворени¬ 
 
Срв. въс¥н¬ни¬ в Супр ПандАнтXIв.; ус¥н¬ни¬ в Евх 

Мин1096г. ПандАнтXIв.; с¥нобожьстви¬ в Супр; 

с¥нотворьство в ГрНазXIв.; с¥ноположени¬ в Догм; 

с¥ноположени¬ и с¥нопорождени¬ (Срезн) 

СЫНОВЬНЪ (8), tou¤ ui(ou¤ (54абbis, 63а, 85аб, 
297б) u(i+ko¿j (232б) 
тринит. Отнасящ се до или принадлежащ на 
Сина: дѓхъ же снѓвьнъ нарицаемъ 85б; снѓвьна 
своиства 232б 
Изб1073г. Догм 

СЫНОВЬСКЫ (1), u(i+kw¤j (84а] III рождено) 
тринит. Чрез раждане подобно на Сина: 
изид¥и же отъ оѓца не с¥новьск¥ же нъ исходьнý 
84а 
Догм 

СЫНОВЬСТВО (1), u(io¿thj (65б) 
тринит. Синовство, ипостасно свойство на 
Второто Лице на Пресв. Троица не § насъ ¬сть 
пренес¬но къ блѓжноому бжѓству отьчьства и 
сѓновьства им 65б  
 с¥ньство 
Евх НиконПанд Догм 

СЫНОТВОРЕНИЕ (1), ui(oqetei¤n (243б)   
Вж. с¥новлени¬: вýра сѓнотворени¬ вýсть 243б 
 

Срв. въс¥н¬ни¬ в Супр ПандАнтXIв.; ус¥н¬ни¬ в Евх 

Мин1096г. ПандАнтXIв.; с¥нобожьстви¬ в Супр; 

с¥нотворьство в ГрНазXIв.; с¥ноположени¬ в Догм 

СЫНЪ (124), ui(o¿j (passim)  
а) тринит./христол. ед. ч. Второто Лице на 
Пресв. Троица по отношение на Бога Отца, в 
противовес на арианското лъжеучение, което 
отрича синовството на Логоса и го счита за 
творение на Бога Отца, стоящо над всички други 
творения:  бѓа живаго 240б;  
б) сотир. мн. ч. Така се наричат изкупените по 
заслугите на Божия Син човеци, получили 
правото да бъдат чеда Божи и да наследят 
Небесното царство: сѓн¥ бѓжи нарекъша с 292б 
Често 

С¥НЬСТВО (1), u(io¿thj (80а) 
тринит. Синовство, ипостасно свойство на 
Второто Лице на Пресв. Троица: единъ бѓъ вýмь 

въ ¬динýхъ своиствýхъ отьчьству же и снѓьствy и 
исходу 80а  
 с¥новьство 
 

СЭМЕНЬЧЬСКЫ (1), spermatikw¤j (229б)  
естеств. Семенно, т.е. по естествения закон на 
плътското размножение: § чист¥ихъ и 
несквьрьн¥ихъ ея утроб¥ плъть въдѓшевьну дѓшю 
м¥сльну и разумьну, начатъкъ нашего 
въмýшения, не сýменьчьск¥ нъ творьск¥ 229б 
 бе сýмене, вж. сýм 
 

СЭМ (16) в израза бе сýмене, a)spo¿rwj (20а)  
христолмар. Безсеменно. С този термин се 
означава свръхестественото непорочно зачатие 
на св. Дева Мария без участие на мъж, по наитие 
на Св. Дух (в противовес на рационалните 
лъжеучения – несторианство, гностицизъм, 
монархианство, които, отричайки тайната на 
боговъплъщението и приснодевството казват, 
че Иисус Христос е обикновен човек, роден като 
всички останали. 
Супр Догм 

Срв. бесýменьнý. Вж. и бесýменорожьшая в ЕфрКрм 

С©БОТА (11), sa¿bbaton (passim)  
св. истор. Седмият ден от седмицата, в който 
юдеите под страх дори от смъртно наказание 
били длъжни да оставят всякакъв труд и да 
посвещават цялото време през този ден на 
богоустановената почивка. Празнуването на 
съботата напомня на евреите за сътворението на 
света и освобождението им от Египет: с©бота 
седм¥и дѓнь зоветь ся 320б 
Често 

С©ДИИ (2), krith¿» (19б, 311б) 
1. теол./есх. Съдия, наименование на Бога като 
Изпълнител на Своите определения и 
Мъздовъздател в последния ден: 19б;  
2. св.-истор. мн.ч. Книга Съдии, седмата книга 
в канона на Стария Завет. За неин автор се счита 
св. прор. Самуил: 311б 
= крити 
Зогр Мар Ас Сав Клоц Супр ЗогрФрагм 

Срв. С©диискűª къниг¥ в ИпЛ 

С©ДИТИ, 5 kri/nw  
теол./есх. Действие на Бога като Съдия, вж. 
с©дии: блудьн¥имъ же и любодýемъ судить бЃъ 
337а 

С©ДИЩЕ (1), to£ bh¤ma  
есх. В словосъчетанието страшьно¬ с©дище 
‘Страшен Съд’*: предъстанемъ на страшьнýмь 
судищи хѓвý 357б 
* Така се нарича справедливото Божие въздаяние след 

свършека на света всекиму според заслуженото. Съдия на 

Страшния Съд ще бъде Божият Син, дошъл в слава да съди 
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живи и мъртви. Подир Страшния Съд праведниците ще 

отидат в небесното царство, а грешниците ще бъдат 

осъдени на вечни мъки в ада. 

Зогр Мар Ас Сав Боян Евх Супр Рил ЕфрКрм ПандАнтХIв. 

Догм 

Срв. бЃжи¬  с©дище, стращьн¥и с©дъ,  стращьн¥и дьнь, 
велик¥и с©дъ, горьнии с©дъ, дьнь с©дьн¥и, часъ с©дьн¥и, 
страшьная господьня (Срезн) 

С©ДЪ (2), kri¤ma (217а 276а) 
юрид./мист. Осъждане, присъда: да иже 
прииметь § плъти и кръви гѓнý недостоинъ ея, 
судъ себе ýсть и пьеть 276а 
Често 

С©ЖДЕНИЕ (1), kri/sij  
есх. Осъждане: въстани¬ суждению 350б 

С©ПОСТАТЪ (1), a)nti¿xristoj (337б) 
есх. Противник, вж. антихрист: всякъ бо убо не 
повýдая и сѓна бѓжи и бѓа пришьдъша плътию и 
суща бѓа съврьшена и члѓка съврьшена съ преб¥тиемь 
бѓа, супостатъ есть хѓу 337б  
Евх Супр Изб1073г. ГрНазXIв. 

С©ПРОТИВИЕ (2), e))nanti¿wsij (39а), e)nanti¿a 
(136б)  
онт. Противоречие противоречивост, 
качествена характеристика на сложно-
съставните субстанции. Единството на 
противоположните свойства в нещата образува 
противоречието, което е движеща сила на 
тяхната изменчивост: различьство супротивь¬ 
въводить 39а 
Супр Изб1073г. 

Срв. с©противлени¬ в ГрНазXIв. Догм 

С©ПРОТИВЬНЪ (10), e))na¿ntioj (passim)  
онт. Който притежава противоположна 
качествена характеристика спрямо друг, 
противоположен, противоречив: с©противьно 
б¥ти¬ 26а 
Супр Изб1073г. ГрНазXIв. Догм 

С©ТЬ  (1), to\ eiÅnai (260а) онт. Същност, вж. 
с©щьство: сь бо есть вьсýмь б¥тье, небонь всýмь 
суть 260а   

С©ЩЕВЬНЪ (1), ou)siw¿dhj (53а II, V с¹щн¥и, 
III със¹щн¥и. В първоначалния текст според Л. 
Садник. без съмнение е стояло с©щьствьнъ)  
Вж. с©щьствьнъ: сущевьн¥ и съврьшен¥ и жив¥и 
образъ невидимаго бѓа 53а 
 

Лескин 50 

С©ЩИЕ (2), ou)si¿a (87а]  с¹щество,146с15) 
онт. Вж. с©щьство: не въ себý воздухъ свýтъ 
имать, но ино есть сущие свýтово 146с15 /срв. още 
87а/ 
Супр Изб1073г. ПандАнтXIв. 

С©ЩЬНЪ (1), ou)siw¿dhj (44б III със¹щьиъ, V 
сyщии)  
Вж. с©щьствьнъ: сил¹ соyщьну самy в себý въ 
сво¬и упостаси видиму 44б 
ЙоЕШ 

С©ЩЬСТВИЕ (1), ou)si¿a (131б] I, II, IV,V с©щи¬, 
III с©щьство) 
онт. Вж. с©щьство: небонъ въздухъ не въ 
сущьствии сво¬мь имать свýтъ 131б 
 

С©ЩЬСТВО (74), ou)si¿a (19б] I с©щее, II, IV 
с¹щ·е, 21б] II, IV с¹щ·е, 30б] I с©щее, II, IV с¹щ·е, 
33б II, IV с¹щ·е, 34аbis, 34бbis] II, IV с¹щ·е, 36а] 
I, II, IV, V с¹щ·е, 42б, 49а] I с¹щ·е, II, IV с¹щее, 
Vсyществ·е, 49бbis] II, IV, V с¹щ·е, 50а, б, 54а, 55а] 
II, IV с¹щ·е, V сyществ·е, 55бbis, 56б] II, IV с¹щ·е, 
Vсyществ·е, 63б, 65аbis] II, IV, V с¹щ·е, 67а, б, 69б] 
II, IV с¹щ·е, V с¹щее, 73б] V с¹щие, 74а] II, IV с¹щ·е, 
Vсyществ·е, 78б, 79а, 82а, б] V с¹щ·е, 88а, 90б, 
91аtеr, бbis] II, IV, V с¹щ·е, 104б, 105а, 109а, б, 
112б, 114аbis, 128б, 131б, 132а, 172а, 176а, 177а, 
178а, 194б, 231б, 275а, 276б), u(¿parcij (54б] V 
б¥тьство, 59б), ta£ o)¿nta (25б, 34б] I с©щее, 260а] 
I, II, IV, V с¹щ·е, III сyществ·е) 
1. онт. Същност*: здань¬ же и сътвор¬ни¬ же 
извьну а не § сущьства творяща¬го и зиждуща 
55б; рожьство § сущьства ему изводя 56б;  
 с©щьстви¬, с©щи¬ 

*Съвкупност от дълбоките връзки, отношения и вътрешни 

закони, които определят основните черти и тенденции в 

развитието на определена даденост, това, което е тя сама 

по себе си, за разлика от всички други дадености, за 

разлика и от нейните собствени променливи състояния под 

влиянието на едни или други обстоятелства, общо главно 

свойство на нещата, техен закон; Онтологичната категория 

същност (с©щьство) е неразривно свързана с категорията 

явление. Същността се разкрива навън чрез своите 

явления, а явленията носят информация (гносис) за 

същността. 
 с©щьствомь, ou)siwdw¤j 44а] I сyщимь, II,IV 
с¹щ·емь – съществено 
 в¥ше с©щьства, u(perou¿sioj 49б, мимо 
с©щьства 50а u(pe\r ou)si/an – надсъществен, 
пресъществен, диференциален признак на 
Божествената природа  
 прýс©щьнъ, прýс©щьствьнъ  
 по с©щьству, kat ) ou)si¿an (34а] I, II, IVпо 
сущью 
 явлени¬:  
2. Субстанция*: все сущьство или зьдано есть или 
нездано 25б 
 с¬ 
*Съществуващото в аспекта на вътрешното единство на 

всички негови форми, на цялото многообразие на 

явленията му; онова постоянно, в отношение към което 

могат единствено да се определят всички временни 

явления, субект на всички свои изменения, т.е. активна 
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причина на всички собствени формообразувания; 

съществуващото само по себе си, а не като чужда 

принадлежност, вещ самобитна (самостоятелна), не 

нуждаеща се за своето съществуване от друго, т.е. 

съществуваща в себе си, а не в друго като нещо случайно. 

С една дума същност е всичко, което е самоипостасно, т.е. 

обладава собствена ипостас и има битие в себе си, а не в 

друго 
3. Съществувание: Инъ образъ сущьству 63а 
= б¥ти¬ 
Евх ЕфрКрм. ЗлатострХIIв. Догм 

Pdskalsky WdSl 15 159  

С©ЩЬСТВОВАТИ (1), ou)sio¿w (71а)  
онт. Осъществявам, привеждам в 
съществувание, реализирам като същност: 
соyщьствуª все (сѓт¥и дѓхъ, ск. Т. И.) 
Мин1096г. Мин1097г. 

Срв. ос©щьствовати в Догм 

С©ЩЬСТВЬНЪ (3), ou)siw¿dhj (53а, 87а); th¤j 
u(pa¿rcewj (64а)  
1. онт. Същностен, комуто е присъщо 
съществено, а не акцидентално битие: слово 
сущьствьн¥и и съврьшн¥и и жив¥и образъ 
невидимаго бѓа 53а 
 въупостасьнъ  
2. Който се отнася до същността: не ¬стьствомь 
различь суть нъ сyщьствьн¥имь образъмь 64а  
Мин1097г. МинЧетАпр Догм 

Т 
ТАИБЬНЪ (4), n sg ТАИБЬНОЕ, musth¿rion* 

(246а] II, IV, V таиное, III таина, 257а] III таина, 
306а] III таиное)  
мист. Тайнство*: крьстимъ ся водою же и дѓхомь 
и сугубь къ гѓу единьству¬мъ, таибьная 
приемлюще и дЃховьн¥и даръ, 257а; сь бо наше 
спѓсение сътвори, w немьже все писание и все таибьное 
 съвýдýтельствують 306а. 
 таина, таино¬ 
* Църковно свещенодействие, при което чрез видими 

знаци се дава невидима Божия благодат, която очиства от 

греховете, освещава човешката природа и я подготвя за 

вечен живот. Тайнствата са седем: Кръщение, 

Миропомазване, Покаяние или Изповед, Евхаристия, Брак, 

Свещенство и Елеосвещение. 

Тайнства (мистерии) в древноизточните и античните 

религиозни общества са се наричали езотерични ритуали, 

при които се осъществявало общение на човека с боговете 

посредством озаряване, екстаз, откровение. 

Супр ЗлатострХIIв. 

Срв. таибьна в Супр  

ТАИНА (1), musth¿rion (259а) 
1. общоупотр. Изобщо всичко тайно и 
съкровено, непостижимо за тварното съзнание: 
таинý видьць, mu¿sthj (175а) 

2. мист. В съчетанието гѓни таин¥ – хлябът и 
виното след пресъществяването им в тяло и 
кръв Господни: w стѓ¥ихъ пречист¥ихъ гнѓхъ 
таинахъ 259а  
Вж. таибьнъ 
Зогр Мар Ас Сав Евх Ен Син Служ Клоц Супр Рил 

ПандАнтXIв. Сб1076г. ЕфрКрм Догм 

ТАИНЪ (3), mustiko¿j (274б] I, II, IV, V 
таибьнъ)  
св. истор. В словосъчетанието таиная трапеза – 
Тайната вечеря, евангелско събитие, когато 
Иисус Христос за последен път вечерял със 
Своите ученици в нощта, през която бил 
предаден на съд, и когато учредил тайнството 
евхаристия: та трапеза сию таиную проwбразоваше 
трапезу 274б;  
 n sg таино¬, musth¿rion  Вж. таина: коньць 
таинууму 176а 
Често 

ТВАРЬ (33), kti¿sij (15б, 28а, 51а, 55а, 69б, 
70б, 71а, 78б, 113б, 131а, 144б, 161а, 175а, 213б, 
235а, 252б, 300б, 320а), ko¿smoj (28а] rel. 
утварь, 39а), kti¿sma (114а, 217а, 243б, 288а), 
poi¿hma (148а, 283б), kataskeuh¿(189б), 
pla¿sma (224б), dhmiourgi¿a (103а)  
косм. 1. Акт на сътворение от нищото: w твари, 
periì dhmiourgi¿aj 103а;  
2. Целокупното мироздание – видимо и 
невидимо, особено в съчетанието вься тварь: 
пром¥шля¬ть бѓъ о всеи твари и вьсею тварью 
блѓгодýя 213б (вж. още 51а, 78б, 113б, 131а, 
175а, 235а);  
3. Отделна тварна единица: водатварь бжия 
предобрая 148а 
= творени¬, зьдани¬, здано¬ съзьдани¬, съставъ, 
миръ, утварь  
Мар Ас Ен Син Киев Евх Клоц Супр ГрНазXIв. 

ПандАнтXIв., Мин1097г. ЕфрКрм Изб1073г. ЗлатострXIIв. 

Догм 

ТВОРИТВО (5), poio¿thj (61б, 136б, 142а, 153а] 
III растворени¬, 190б) 
Вж. качьство: свýтъ творитво качьство бо 
естьствьно wгню 61б, където качьство е 
изясняваща глоса.  
Терминът е образуван в резултат на погрешно 

етимологизуване от страна на Й. Екзарх, който извежда 

грц. poio¿thj неправилно от poie¿w.  

 

ТВОРИТВЬНЪ1 (2), kata£ poio¢thta (27а] III 
твор·тельн¥и); genikw/tatoj (190а) 
онт. Отнасящ се до творитво, качествен: 
творитвьн¥и прýлогъ 27а; творитвьно¬ различи¬ 
190а 
 нетворитвьнъ  
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ТВОРИТВЬНЪ2
 

(1), poihtiko¿j (49а] III 
творительнъ) 
косм. Творчески: творитвьна сила 49а 
Изб1073г. 

ТВОРИТЕЛЬ (11), poihth¿j (101б] I, II, IV, V 
створитель, III творьць, 114б] I, III творьць), 
dhmiourgo¿j (70а] III творительнъ; 116а] III 
творьць; 122а] III творьць; 130б] II-V творьць; 
136б, 144а, 159а, 235а] rel. творьць, 357а)  
Вж. творьць: единъ бѓъ истиньн¥и, творитель всему 
и гѓь 235а 
 

ТВОРИТЕЛЬНЪ (2), dhmiourgiko¿j (204а), 
poihtiko¿j (205б)  
косм. Който се отнася до Творец, творчески: 
творительная сила  
 творьчь народотворьчьнъ народотворьнъ 
ГрНазXIв., ЙоЛествXIIв. 

ТВОРИТИ (64), poie¿w* (47б, 55б, 57а, бbis, 
68аter, 68б, 104а, 124а, 141а, 142а, 171а, 181бbis, 
198аbis, 198б, 205б, 265а, 267а, 268а, б, 286а, 
296аbis, 314а, 319бbis] II-V сътворити), kti¿zw 
(27б] I сътворити, 55б, 71а, 103б, 286а), pra¿ttw 

(140аter, 290а), dhmiourge¿w (90а] III сътворити), 
e)rga¿zomai (24б, 248а), a)perga¿zomai (137а), 
e)mpoie¿w (187б), e)pitele¿omai (226а), 
e)kplhro¿w (242б] V животворити) kataskeua¿zw 

(314а] I створити); thre¿w no¿mon (329б), e)gei¿rw 

nao¿n (296а), politeu¿omai a(marti¿an (247б) 
 свое творити, oi)keio¿omai (246а) 
Срв. присваяти, присвоити и усвоити, усваяти в Догм 

 чуда творити, qaumatourge¿w (295б) 
1. общоупотр. Правя, върша: Велика чудеса 
творяще 24б; се творите на мое поминание 265а 
(срв. още 124а, 187б, 295б, 296а, 329а); 
2. косм. Творя от нищото: все ¬же творить 
единочад¥имь сѓнмь творить 57б;  
 PtcPraesАct все твори, pantourgo¿j (70б);  
 PtcPraesPass n творено, to£ ktisto¿n (27а, 69а] 
II, IV, V, VIII творение): творено ж¬ с¥ всýко 
нýк¥имь е съзьдано 27а;  
 сътворити, зьдати, съзьдати, изъ неб¥тья въ 
б¥ть¬ прýвести  
= съставити, съставляти 
* Терминът творити / poie¿w и сродните му се свързват с 

концепта ‘създавам нещо заради самото него като изящно 

произведение на изкуството и с идеални цели’ и се 

противопоставят на понятието занаятчийски труд за 

ежедневно препитание с практическо предназначение и 

материална цел (дýлати) 

Често 

ТВОРЬНЪ (1), kti¿stoj (177б III творительнъ)  
косм. Сътворен, диференциален признак на 
обективно съществуващото: дѓша творьна 177б 
 твор¬нъ, сътвор¬нъ, зьданъ, съзьданъ 
 нетвор¬нъ, несътвор¬нъ, незьданъ, несъзьданъ 

ЙоЛествXIIв. 

ТВОРЬЦЬ (38), poihth¿j (39б, 52а, 84а, 103а, 
107а, 130а, 144а, 170б, 205б), dhmiourgo¿j (19б, 
27б, 64а, 90а, 104а, 111а, 115а, б, 140а, 146с1, 
158а, 161б, 192б, 216а, б, 217б, 224а, 291б, 314а), 
kti¿sthj (105а), o( kti¿saj (144б, 166б, 218а), o( 
pepoihkw¿j (161б), pla¿sthj (286а), 
plastourgo¿j (173б)  
косм. Творец, създател – наименование на Бога 
в отношението Му спрямо творението: речеть ся 
гѓь  творим¥мъ творьць 103а 
 творитель зиждитель зьдитель народотворьць 
народосътворьць народотворитель 
Евх Клоц Супр Изб1073г., ГрНазXIв. ГАм ХронЙоМал 

Догм 

Срв. зьдатель в Супр ГрНазXI в.; съдýтель в Евх Клоц 

Супр; съзьдатель в Супр 

ТВОРЬЧЬ (12), tou¤ kti/santoj (157а), tou¤ 

dhmiourgou¤ (119б] III зьдýтелевъ, 130а] III 
творцевъ, 156б III, V творьца, 163а, 168а] III 
творителевъ, 173а] II, III, IV творьцу, 221б] II-IV 
творьца, 283б] rel. творьца, 288а] II-V творьцу, 
320а, 344а)  
косм. Който се отнася до Твореца 
Клоц ЙоЕШ ПсТкXIв. Догм 

ТВОРЬЧЬСКЫ (1), dhmiourgikw¤j (229б)   
христол. Творчески, като Творец*: не 
сýменьчьск¥ нъ творьчьск¥ стЃмь дхЃъмь не 
мал¥ими приб¥тък¥ наконьчавающу ся тýлу, нъ 
ак¥ съвьрьшьшу ся.  
 сýменьчьск¥, spermatikw¤j  
* Този термин е свързан с църковното учение за 

въплъщението на Второто Лице на Пресв. Троица и за 

свръхестественото Му и непорочно раждане от Девица, 

съотносим с термина бе сýмене. Св. Григорий Богослов 

пише в първото си писмо до Кледоний срещу Аполинарий: 

“Ако някой казва, че Иисус Христос е сътворен човек, а 

после в него е влязъл Бог, такъв да бъде осъден. Защото 

въплъщението на Бога съвсем не е било такова”. Св. Кирил 

в писмото си до Несторий споделя: ”Защото не обикновен 

човек се е родил отначало от Св. Дева и после в него да е 

слязло Словото, но съединението на Бога Слово с човека е 

станало в самото мигновение на зачатието му в утробата на 

Девицата”. Появата на този термин е обусловена от 

несторианската ерес, според която Словото е по природа 

Бог, роден преди вековете, единосъщен на Отца. То не е 

страдало и не е възкръснало. По-скоро е живяло в родения 

от Мария човек. Този човек в Христа е сътворен и 

единосъщен на своята майка и на нас. И той подлежи на 

грехове, но е храм на Логоса. Затова и Богородица според 

несторианите не е Qeoto¿koj, а )Anqrwpoto¿koj, 

Xristoto¿koj.  

 

ТВОРЕНИЕ (10), kti¿sij (169а), kti¿sma (141а] 
II-V тварь), poi¿hsij (315б), pra¤gma (184б), 



112 

 

fu¿sij (173а), ge¿nesij (64а] III б¥т·е),  (30а] I, 
III сътворени¬)  
косм. 1. Акт на Божията Воля, при който от 
нищото се създава обективният свят като 
реализация на предвечно съществуваща в 
Божието съзнание идея: невидима бо ¬му отъ 
творения миру тварьми пом¥шлаема видить ся 
169а;  
2. Битие, вж. б¥ти¬: словесьмь бо своимь преведени 
б¥ша въ творение 64а;  
3. Отделна тварна единица: Въ творениихъ ова 
суть добра, ова хульна 184б;  
велико¬ творени¬, megalourgi¿a (168а);  
вьсе творени¬, ta£ a(¿panta (94а) 
 тварь, утварь, зьдани¬, здано¬, сътвор¬ни¬, 
миръ 
Супр ПандАнтXIв. ГрНазXIв. Догм 

ТВРЬДЬ (19), stere¿wma (passim)  
 косм. Небесен купол: и твьрдь нарече бѓъ б¥ти и 
б¥сть 149а 
Вж. още небо 
Син Евх Супр Киев ГАм ПандАнтXIв. Догм 

ТЕПЛИЦА (1), qe¿rmh 
отъ того самородьн¥ихъ теплиць вод¥ въсходть 
154а 

ТЕПЛОСТЬ (1), qe¿rmh (149б II, IV, V теплота, III 
теплота и великое горýчьство)  
Вж. теплота: аще б¥ не надьлежяла вода изгорýла 
б¥ отъ теплости твьрдь 149б  
Супр  

ТЕПЛОТА (4), ТОПЛОТА (1), qe¿rmh (139б), to£ 
qermo¿n (134б), qermo¿thj (136б), qe¿rmansij 
(182а] III горýчьство)  
естеств. Топлина, физическо свойство: 
есеньн¥и възвратъ... посрýдý же им¥и студень и 
топлот¥, сухот¥ же и мокрот¥ 135а 
 теплость 
Супр Син ПандАнтXIв. ЙоЕШ Догм 

ТЕПЛОТЬНЪ translatio libera  
естеств. Който притежава свойството топлина: 
врьху твьрди бЃъ положи воду сЃлньчнаго ради и 
етерьскаго теплотьнаго иждьжения 149а  

ТОЖДЬНЪ (1),  90а]  тъждьствьнъ 
Вж. тъждь 
 

ТОЖДЬСТВО (6), tauto¿thj (passim)  
онт. 1. Тъждественост, равенство, еднаквост на 
предмета или явлението със самото себе си или 
пък равенство на няколко предмета помежду 
им;  
2. тринит. Свойството на Божеството да остава 
винаги еднакво със себе си. Това свойство 
произтича по необходимост от неизменяемостта 
на Божествената природа. То е абсолютно и 
безусловно за разлика от временното, преходно 

тъждество на нещата със самите себе си, 
съдържащо техните вътрешни различия и 
противоречия, постоянно “снемащи се” в 
процеса на развитието: тождьство сущьства 78б  
 различи¬, различьство 
Догм 

ТОПЛОТА, (1) qe/rmh  Вж. теплота  

ТРОИЦА (12), Tria¿j (passim)  
тринит. Троица*: wдинъ ¬сть бѓъиже въ трѓци 
хвалимъ 305б 
* Според църковното учение Единият по същество Бог е 

троичен по Лица, ще рече, че едната Божествена същност 

се обладава еднакво от трите лица (ипостаси): Отец, Син и 

Св. Дух. В троичния Бог никое от Лицата не е първо или 

последно, не е по-голямо или по-малко, но трите Лица 

(Ипостаси) са единосъщни и равни помежду си. Основата 

на Божественото битие у трите Лица на пресв. Троица е 

една и съща, но начинът на нейното изявяване и 

съществувание във всяко от тях е различен. За пръв път 

терминът троица се среща у неоплатониците (Прокъл). 

Църковният догмат за троичността на Божеството в 

християнското вероучение са установени на Никейския 

събор през 325г. в противовес на възникналите 

антитринитарни ереси, отхвърлящи доктрината за 

триединството на Божеството (монархияни, евионити, 

ариани, савелиани). 

Сав Евх Супр Рил Изб1073г. ПандАнтXIв. Догм 

ТРУДЪ (7) po/noj 237a, 307b, aÃskhsij 216a 

агиол. Подвиг: къ бЃу въсходъ труд¥ и 
болýзньми 216а 
Догм 

ТРЬПОСТЬ (1), strufno¿thj (191а] III 
терпкость)  
естеств. Тръпчивост, вкусово качество. 
= трьпкость 
 

ТРЬПКОСТЬ (1), traxu¿thj (221б)  
1. естеств. Вж. трьпость  
2. прен. метафор. Горчивина, тежест, трудност 
 

ТРЬПЭНИЕ (3), u(pomonh¿ (234б, 299а), 
makroqumi¿a (237а)  
етич. Търпение*: подражяимъ вýру, любъвь, 
надеждю, житие, страсть, трьпýние (299а)  
*Добродетел, състояща се в благодушно понасяне на 

всички беди, скърби и нещастия, неизбежни в живота на 

почти всеки човек. Бог е Бог на търпението (237а). Господ 

Иисус Христос служи като най-висок пример за търпение 

(234б). Образец за търпение са и светиите (299а). 

Зогр Мар Ас Сав Боян Ен Син Евх Клоц Супр Рил 

ГрНазXIв. ПандАнтXIв. ГАм. Изб1073г. Догм 

Срв. трьпýли¬ в ПандАнтXIв.; трьпýльство в Клоц; 
дльготрьпýли¬ в Супр; дльготрьпýни¬ в Мин1096г. 

ПандАнтXIв. Догм; дльготрьпýльство в СинПатXIв.; 

дльготрьпи¬ в Мин1096г. КирилЙерусXIIв. 



113 

 

ТРЭБА (6), qusi¿a (253б, 274б] III жрьтва, 301а, 
333а] III жрьтва)  
култ.-рит. Приношение на Бога (извършване на 
дело, посвещаване на собственост, предмет или 
лице) в знак на благодарност и просба за помощ 
или като израз на покайно чувство за извършен 
грях. Жертвоприношението е един от начините 
за изказване на молитвеното отношение към 
Бога, външна проява на вътрешната връзка на 
човека с неговия Създател, на чувството му за 
зависимост от Него 
Срв. заколени¬ в СЗ (ХIѴв.) 
трýб© положити, qu¿w (301б)  
култ.-рит. Принасям жертва; самъ ся на требу 
за н¥ хѓсъ възнесе 253б 
 чистая трýба ‘безкръвна жертва’*: си есть 
чистая треба вý же бесквьрньная, юже § въстока 
слЃнца и до запада себý приносити прЃркомъ гЃь рече. 
274б 
 бескръвьная трýба, бесквьрная трýба  
* В Старозаветната епоха като безкръвно 

жертвоприношение се принасяли житни зърна или 

класове, брашно с елей, различни хлебни печива, масло и 

вино. Квас и продукти, съдържащи квас, не били 

използувани никога. В Християнската църква под 

безкръвна жертва се разбира тайнството Евхаристия, в 

което принесената веднъж и завинаги от Иисуса Христа 

кръвна жертва за целия човешки род бива заменена от 

безкръвната жертва на св. Дарове – кисел хляб и вино, 

примесено с вода. 
 вься съжизаемая трýба, o(lokau/twsij (243а)  
култ.-рит. Всесъжение*: водою иждегъ вьсю 
съжизаемую требу 243а 
*Жертвоприношение, при което цялата жертва се изгаря в 

огън. Всесъжението означава, че приносителят на такава 

жертва принася цял себе си – и душа, и тяло, на Бога. То е 

прообраз на Христовата жертва.  

Супр ГрНазXIв. Изб1073г. ПандАнтXIв. ЗлатострХIIв. 

ХронЙоМал 

Срв. вьсесъжагани¬ в Изб1073г.; вьсесъжагаемо¬ в 

ПандАнтXIв.; вьсесъжигаемо¬ в Изб1073г.; вьсежьжени¬ в 

ГАм; вьсесъжьжени¬ в СЗ (ХIVВ.) Догм 

ТРЭБИТИ (1), fqei¿rw 275б] III очищати, V 
трýбовати  
Унищожавам, изтребвам (свързано със семантиката и 

мотивацията на трýба, ск. Т. И.): трýбить яз.  
ГАм 

ТРЭБИЩЕ (2), nao¿j (235а), qusiasth¿rion 

(227б] II-V очистило)  
култ-рит. Жертвеник, съоръжение, 
изключително предназначено за принасяне 
върху него на жертви: требища идольска 
сътребиша ся 235а 
ГрНазXIв. ЕфрКрм ХронЙоМал ПандАнтXIв. Догм 

Срв. олътарь в Догм 

ТУКОСТЬ (1), liparo¿thj (191а)  
естеств. Тлъстина, физическо качество 

 
Срв. тучьность в Догм 

ТЪЖДЕ (23), o( au)to¿j (passim)  
Тъждествен: 1. тринит. Диференциален 
признак на Божествената природа, според който 
Бог винаги е равен на Себе Си, пребивава един 
и същ и по същност, и по сила, и по 
съвършенства: тъжде есть яко и онъ по естьству 
42а; 2. христол. бѓъ съврьшенъ естьствъмь б¥сть 
естьствъмь члѓвкъ съврьшенъ тъжде 231а; 3. онт. 
Равенство на няколко предмета помежду им: 
Петръ и Павелъ тогожьде ¬стьства ¬сть 77а 
 ¬динъ и тъжде  
 ¬динак¥и 
Често 

ТЪНОСТЬ (1), o)cu¿thj (189а) 
естеств. прен. метафор. Висок регистър на 
тоновете: (чувьство слухъ, ск. Т. И.) разумý¬ть 
(гласа, ск. Т. И.) тъность и тяжесть 189а  
Срезн 

ТЪНЪКЪ 8, lepto/j 
естеств. Ефирен, физическо свойство: тънъка 
естьства 123а; въздухъ есть стихие тонко и легко 
146с5 

ТЬЛЬНЪ (4), fqarto¿j (69а] II, V тьлýное, 
III,VIII тьлýнное, 128а, 145а, 354а] III истлýньнъ)  
онт./косм. Тленен, който подлежи на тление – 
диференцилен признак на одушевените 
материални субстанции: все убо б¥тьемь тьльно 
есть 128а 
 тьлýньнъ; = съмрьтьнъ  
 бестьлýнъ, бес истьлýния, бес тьл, бестьли, 
нетьльнъ 
Изб1073г. 

ТЬЛЭНИЕ (10), fqora¿ (27а, 141б, 159б, 
171бbis, 216б, 241б, 355б)  
Вж. тьля: отъ тьлýния же паче въ бестьлýнию 
премýнъ 355б;  
 бес тьлýн·я, a¿)fqartoj (33б] III, IV безъ 
истлýн·а, 171б); adv. a¿)fqarton (343б] II, IV 
бестьл, III нетленьнъ) 
а) теол. Нетленен, диференциален признак на 
Божествената природа. Като чист Дух, проста и 
несложна субстанция, Бог не подлежи на тление 
и разложение: и то нýсть съказанью сущьству 
бѓжию коже и несътворенъ и безначальнъ и б¬зъ 
измýненья и бес тьлýн·я 33б 
б) есх. Нетленен, диференциален признак на 
възкресеното човешко тяло: се убо тýло 
тьлýющее и раздрýшяе с, се въстанеть 
бестьлýния 343б 
Супр ЕфрКрм ГАм Догм 

Срв. бестьлýнъ в Супр; бестьлýньнъ в Супр; неистьлýньнъ в 

Евх Клоц Супр Ап; неистьлýнъ в Слепч; нетьлýньнъ в Супр 

Христ Слепч Мак Служ Мин1097г. ПандАнтXIв. Догм; 
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нетьлý¬мъ в Мин1096г.; нетьлýªи в Изб1073г. 

ПандАнтXIв.; нерастьлýньнъ в Догм  

ТЬЛЭНЬНЪ (1), th¤j fqora¤j (262б)  
онт. Отнасящ се до тление: съмьрть тьлýньная 
262б 
ЙоЛествXIIв. Догм 

ТЬЛЭТИ (4), fqei¿rw (passim) 
онт. Подлежа на тление, в процес на тление 
съм: се убо тýло тьлýющее и раздрýшяе с, се 
въстанеть бестьлýния 343б 
 тьльнъ б¥ти 
Евх Супр ГАм Сб1076г. Догм 

ТЬЛЯ (24), fqora¿ (60а, 69б, 195а] III питýние, 
203б, 218б] III тьлýни¬, 220а, 222а, 223б, 234а, 
б, 236б, 241б, 242а, б, 261а] III тьлýни¬, 263б] III 
тьлýни¬, 354а] III истьлýни¬, 357б] III тьлýни¬ и 
смьрть)  
1. онт. Тление, едно от свойствата на 
одушевените материални субстанции: вся же 
тварь по сво¬му ¬стьству тъл· повинуеть ся 
69б;  
 не тьля 1, a)fqarsi¿a (354а] III нетьлýни¬, V 
нетьля) 
Вж. нетьлýни¬: въстаеть не въ тьлю 354а 
 тьлýни¬  
 нетьля, бестьля, бестьлýни¬, нетьлýни¬ 
 бестьл, a)fqo/rwj, (20б III без истьлýния); 
a)fqartisqei¿j (353а), ou)de£ fqei¿resqai (89а III 
нетьлýнное) 
а) теол. Нетленен, диференциален признак на 
Божествената природа. Като чист Дух, проста и 
несложна субстанция, Бог не подлежи на тление 
и разложение: бѓъ есть бестьл 89а;  
б) христол. Нетленно. С този термин се 
означава свръхестественото съединяване на 
Божеството с човешката природа в Лицето на 
Иисуса Христа, в противовес на еретическите 
лъжеучения, според които Иисус Христос не е 
въплътил се Бог, а простосмъртен човек, в 
когото Божеството обитава само по благодат. 
Този термин изразява тайната на обожанието на 
човека, извършено чрез Боговъплъщението, и 
неразрушимото дори при кръстната смърт 
съединяване на Божеството с човека в 
Личността на Иисуса Христа: бес тьл отъ сѓт¥ 
мѓри и бѓца дѓв¥ роди ся 20б;  
в) сотир. Благодатното състояние на нетление, 
дарено на изкупеното човечество след 
кръстната смърт на Иисуса Христа: да н¥ 
очистить и бес тьля сътворить, a)fqarti¿zw 261б 
 нетьльнъ  
 тьльнъ 
Зогр Мар Ас Сав Мин1097г. ГАм Догм 

ТЬМА (16), sko¿toj (35бbis, 36а, 116аbis, 131а, 
131бter, 132а, 146с13, 148а, 215б, 233б), nu¿c 
(102б) 

косм. Тъмнина, мрак. Според християнските 
космологически схващания тъмнината не е 
субстанциална. Тя е просто липса на светлина: 
ко¬ бо причасть¬ тьмý къ свýту 233б 
Зогр Мар Ас Сав Боян Син Евх Клоц Супр Хил 

ПандАнтXIв. Изб1073г. ПандАнтXIв. ГАм 

ТЭЛО (21), sw¤ma (passim, 179а V лýто; 229б 
I дýло) 
естеств./антроп. Тяло*: мýсто бо есть 
комужьдо тýлеси того wбть¬ 147а, срв. още 
179а, 181б, 182а; се убо тýло тьлýющее и 
раздрýшяе с, се въстанеть бестьлýния 343б. 
 плъть, вещь 
*Гръцката дума sw¤ma е мотивирана от глагола s%/zw с 

основно значение ‘запазвам целостта на нещо’. Семата за 

‘цялото и неговите части’ се съдържа и в концепта на 

понятието sw¤ma ‘тяло’. Тялото се възприема като 

единство от части, съществуващо благодарение на тяхната 

тясна устойчива взаимна връзка. В контекст 229б на 

преден план се изтъква мисълта за тялото като завършено 

цяло, а в 343б – разрушаването целостта на това единство. 

Целостността като свойство се определя от сложната 

съставност на материалните същини и се противопоставя 

на идеята за проста несложност на духа. Тя изразява 

вътрешното единство на нещата, тяхната разграниченост 

от околната среда. Целостността на тварното се разбира 

като относителна пълнота, всестранно обхващаща всички 

свойства, страни и връзки на обекта, а също и като 

вътрешна обусловеност на вещта, като онова, което 

определя нейната специфика. Освен като сложно 

съставено от части цяло тялото се мисли и като форма на 

организираната материя. За разлика от термина плъть, 
който означава свойството плътност, вещественост на 

материята, тýло носи идеята за структурата й. То е 

нейното линейно очертание, подлежащо на художествено 

изобразяване. Тялото е форма на субстанцията. Тялото е 

видим художествен образ на човека, средство, чрез което 

се проявява духът. В ЙоЕБ терминът ‘тяло’ се среща 

преимуществено в натурфилософски контексти в едно по-

широко абстрактно значение – ‘всяка триизмерна форма на 

нещо’ (Срв. значението на термина ‘тяло’ в съвременната 

физика). 

Често 

ТЖЕСТЬ (1), baru¿thj (189а) 
естеств. прен. Нисък регистър на тоновете: 
(чувьство слухъ, ск. Т. И.) разумý¬ть (гласа, ск. 
Т. И.) тъность и тяжесть 189а  
Супр ПандАнтXIв ЙоЛествXIVв. ЕфрКрм Догм 

 

ТЖЬКЪ (6), baru¿j  
естеств. Тежък, физическо свойство: вода есть 
стyхие мокро и студено, тяжько и долупериво 
148а 
Догм 

У 
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УКРОМИЕ (2) Въ израза укроми¬ естьству, to£ 
para£ fu¿sin (215б) 
онт. Противоестествено. Вж. още ¬стьство. 

УМЪ (24), nou¤» (passim)  
aнтропол. Ум*: дѓша убо ¬сть сущьство живо, 
проста и бесплътьнане иного въ себе имущи ума, 
нъ часть сеи чистýиши 177а 
 Nou¤» е едно от основните понятия на античната 

философия, означаващо световна концентрация на всички 

актове на съзнание и мислене. За първи път това понятие 

се е появило във философията на Анаксагор, където то се 

схващало като принцип на оформянето и реда по 

отношение на безформената материя. Идеалистическо 

тълкуване това понятие получило у Платон, и особено у 

Аристотел, у когото то е форма на всички форми, 

намираща се във вечно самосъзерцание. Голямо значение 

това понятие придобило у неоплатониците, където то се 

схваща върху почвата на аристотелизма като особен род 

свръхсетивно битие, осмислящо целия свят и придаващо 

му определена форма. Материалистите също използвали 

това понятие. Демокрит разбирал nou¤» като кълбообразен 

огън. Космологическо значение това понятие има и у 

Талес. У античните материалисти nou¤» е съвкупност от 

законите на природата или техен източник, който те си 

представяли в сетивно-материална форма. В гносеологията 

Демокрит рязко противопоставя nou¤» като принцип на 

точността на неясните сетивни усещания, които внасят 

объркване и безредие в познанието. Античният nou¤» е 

винаги извънличен и дори безличен в противоположност 

на християнското учение, намиращо в него лично начало. 

Понятието ‘ум’ не е познато в Свещеното Писание на 

Стария Завет, а в Новия Завет се среща само три пъти (Мк. 

5:15, 12:33; Лк. 8:35). В ап. Павловите послания и оттам в 

патристичната литература терминът прониква вероятно от 

Аристотел или стоическата антропология. Душата според 

Сократ и Платон съдържа в себе си ума като отделна своя 

способност, като орган на съзнателния живот (Срв. 199а), 

на мисленето (Срв. 41а,б, 57б) и на познанието (Срв. 17а, 

60б).  

В “Точното изложение на православната вяра” умът е най-

вече орган на мисленето като теоретична (познавателна) 

човешка дейност /257а/. Чрез него се направлява знанието, 

мисленето и разбирането. Познавателната дейност на ума 

е затъмнявана от грубата плътска безчувственост на 

тялото. Умът обаче ръководи не само зрението, мисленето 

и разбирането, но и поведението на човека, регулира 

нравствения ред в сътворения свят, следователно помага за 

създаване на духовно общение с Твореца и за възхождане 

към Него. Той е орган на духовния живот на човека, който 

мотивира неговите желания и поведението му, избира 

целта и формата на неговите постъпки, В мотивацията на 

желанията и постъпките на човека умът не е изцяло 

автономен. Той е битийно обусловен от Бога, възприема 

Божията воля и действа съобразно нея, което и лежи в 

основата на богопознанието. Човешкият ум е сияние на 

божествения ум 

Често 

УПОСТАСЬ (43), u(po¿stasij (19б] II ипостась, 
III съставъ, V съставъ упостась 40б, 46а] III 
съставъ, V съставъ упостась, 51а, III, V составъ, 
глоса в III ипостась, 53а] I, II, IV съставъ упостась, 
III съставъ, 54б] III съставъ, V съставъ упостась 
62аб, 64б, 68б1] V съставъ упостась, 68б2] III 
съставъ, 71а, 73а1] V съставъ упостась, III составъ, 
73а2] III ипостась, 73а3] III съставъ, 74а, 74бbis] III 
ипостась 75б1, III составъ, 75б2] II устась, III 
съставъ, V съставъ упостась 76а] III ипостась, 79б] 
III съставъ, 80а] III съставъ, 80б] III съставъ, 83б, 
229б, 230а] III съставъ 230б] III ипостась сирýч 
съставъ, 231а] II постась, III ипостась, V съставъ 
постась, 239б] I собьство, III составъ, 245а] III 
ипостась сирýч съставъ) 
онт. Ипостас, лице, самостойно субстанциално 
битие, субект, разбиран като носител на 
свойства, състояния и действия*: а имьже 
¬диносущьство и сам¥ в себý суть упостаси и 
тождьство ихъ хотýнью же и дýиству и силý и 
власти и постоyпу 76а. 
*Ипостаста по необходимост притежава същност (вж. 

с©щьство /1/) в съвкупност със случайни свойства 

(акциденции). Тя съществува сама по себе си и се 

възприема актуално, непосредствено, докато същността 

(substantia) има опосредствано битие в ипостаста и чрез 

нея. За разлика от същността, която е общо субстанциално 

битие, ипостаста е единично (частно) такова (ou)si¿a 

merikh¿).  

 съставъ, собьство  
 въ упостаси, e))nupo¿statoj (40б, 62б] V въ 
съставý упостаси), вж. въупостасьнъ 
 по упостаси, kaq' u(po¿stasin (45а] II, VIII по 
устаси, III по съставу, V въ съставý) – онт. 
субстанциално: по упостаси б¥ти 45а 
без упостаси, a)nupo¿statoj (40б] V без състава 
упостаси, 43б] III бесъстава, V безъсъставно, 44а] 
III безъ состава, V безъ става), вж. несъставьнъ 
АтАлексСрещуАрXV в., ПандАнтXIв. 

Podskalky 156; Христова-Шомова 2004 : 480 и сл. 

Срв. безличьнъ и бесъставьнъ в Догм 

УПОСТАСЬНЪ (8), u(postatiko¿j (73б), 
e)nupo¿statoj (41а] III,V съставьнъ, 68а, 71аbis, 
229а, 285б] III съставьнъ), kaq' u(po¿stasin 

(287б] II-V естьствомь)  
онт. 1. Който се отнася до ипостас: въ тýхъ бо 
единýхъ упостасьн¥хъ своиствýхъ 
различьствують.  
2. Вж. въупостасьнъ: упостасьно имать свое слово 
41а 
Мин1097г. 

УПЪВАНИЕ (1), parrhsi/a (294а)  
етич. Упование – дръзновение в Бога: сии живи 
суще съ упъваниемь б Ѓу престоять 
= надежда 

УПЪВАТИ (1), qarre/w (330б) 
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етич. Уповавам (се) – имам дръзновение в Бога: 
бжЃиемь словъмь упъвавъше  
Срв. възуповати, надýяти с, начаяти с в СЗ (ХIѴв.)  

УРАНОСЪ (1), ou)rano/j 
косм. Небе: ураносъ бо ся съказаеть елиньск¥ горý 
зьрýнь¬ 126б 

 

УСПЭШЬНЪ (2) yuxwfelh/j  
етич. Душеполезен: души успýшьнъ 306б 
Срв. душепользьнъ в Сб1076г.  

УСТАВЪ (8), o(ri¿on (17б), no¿moj (173а), o(¿roj 
(21а, 105а)  
онт. Предел, граница, установление, 
определение: егоже аѓнгла, ск. Т. И. сyщьства 
видъ [и] уставъ единъ творьць вýсть 105а; [по] 
уставу и словеси 21а  божествен закон, 
богоустановен порядък: да си м¥ предани 
любимъ и преб¥ваимъ въ нихъ, не прелагающе 
устав¥ вýчьн¥ 17а; творьче пом¥шл¬ни¬ ... 
законъ и уставъ прýлýпъ есть 173а 
 законъ, строи, устрои, устро¬ни¬ 
Евх Супр ГрНазXIв. ЕфрКрм. Изб1073г. ПандАнтXIв. 

ЗлатострXIIв. Догм 

Срв. уставл¬ни¬ в Супр; прýдýлъ в Догм 
 без устава a)o¿ristoj (30б, 88а) 
теол. Безграничен, неограничен –
диференциален признак на Божествената 
природа: како бо ¬сть плъть, иже ¬сть бес коньца 
и безъ устава и необразьнъ и неwсяжимъ и 
невидимъ и простъ, и несъложьнъ 30б 
† не въ уставý, a)perio¿ristoj (48а), a)o¿ristoj 

(108б] III неуставьнъ)  
Срв. беспрýдýль, беспрýдýльнъ и неопрýдýленьнъ Догм 

УСТАВЬНЪ (4), w(risme¿noj (289б1), 
proqe¿smioj (289б2) 
Определен, установен:  
а) онт. Съобразен със законите на битието, 
вложени в творението от Твореца: уставьн¥и 
годъ 289б, вж. законъ.  
 без устава, ни уставьнъ, не въ уставý 
б) библ. В съчетанието уставьн¥я къниг¥ 2а 
‘канонически книги’. 
= нарочит¥ª кънигű 311а 

Срв. рочьнűª кънигű и вънарочитűª кънигű в Изб1073г.; 

челесн¥ª къниг¥ в ПандАнтXIв. 
в) ангел. С отрицание ни уставьнъ, a)o¿ristoj 
(108а) ‘който няма определена и неизменна 
форма’ – свойство на безплътните субстанции 
да приемат различни призрачни образи: ни 
уставьн¥я же, гѓлю, не бо яци же суть, показають 
с, достоинűимъ, имъ бѓъ явити с коже могуть 
видящи и видýти 108а 
Супр ПандАнтXIв. Изб1073г. Догм 

Срв. опрýдýл¬ньнъ в Догм 

УСТ©ПЛЕНИЕ (2), sugxw/rhsij 208a;  207б  

иконом. Допущение, вж. послабити: По 
уступлению же послабить многашьдű и 
правьдиваго вънести въ напасти 208а  
 послабъ послаблени¬ прощени¬ поуст©плени¬  
съмýщени¬ 
Срв. ослаблени¬ (Срезн), попущани¬ в Изб1073г.; попустъ в 

СЗ (ХIVв.); попущени¬ в СЗ (ХIVв.) Догм 

УСЪН©ТИ (3) koima/omai 
есх. PtcPraetAct усопъшь – покойник: яко гЃь 
въскрьсе начатъкъ усопъшихъ 352б 
Догм 

УТВАРЬ (10), ko¿¼moj (131а, 157б] III красота; 
182а, 266а, 275б] II-V миръ, 326б, 332с5), 
diako¿smhsij (113аbis)  
G sg утвари, kosmiko¿j (243а) 
косм. 1. Красота, външна изрядност: свýтъ 
крашень¬ и утварь всеи видимýи твари 131а;  
= крашени¬, краса 
2. Видимият материален свят, мислен с неговата 
подреденост и хармоничност, ритмично и 
хармонично устройство на вселената, стройна 
последователност и повторяемост,: мала утварь 
члѓовýкъ есть 182а;  
3. Грешен свят: при нои водою бѓъ утвари с¬и 
грýх¥ пополока 243а;  
 миръ, тварь, свýтъ 
4. ангел. Йерархически ред, = diako¿smhsij*: 
на тро¬ разлучая троичьск¥я утвари 113а 
*Философски термин, водещ началото си от 

питагорейците /Срв. Аrist. Metaphys. 1,5,2; Phragm.13)  

Супр ГрНазXIв. Изб1073г. Мин1096г. ЗлатострXIIв. 

УЧЕНИКЪ (10), maqhth¿j (passim)  
1. общоупотр. Ученик, лице, ползващо се от 
уроците и наставленията на друг: елисýи же сего 
¶л·, ск. Т. И. ученикъ 332с 14;  
2. св. истор. В Новия Завет така били наричани 
най-близките и верни последователи на Иисуса 
Христа, в тесен смисъл 12-те апостоли, които 
Той избрал за свои спътници и помощници, а в 
широк – още 70 особено ревностни Негови 
привърже-ници, които обаче за разлика от 
апостолите не били постоянни очевидци и 
свидетели на Божиите дела и не били облечени 
в цялата пълнота на властта и силата, с които 
били облечени първите: завýтъ новъ положи 
стѓ¥·мъ своимъ ученикомъ 264а 
Често 

УЧЕНИЕ (9), ma¿qhma (185а), ma¿qhsij (43б] I, 
III отълучение), lo¿goj (25а), didaxh¿ (302б), 
didaskali¿a (25а), ta¿cij (132с31] I учинени¬), 
para¿dosij (17б] rel. прýдани¬)  
1. общоупотр. Учене, обучение: дѓшьн¥ 
сласти, ск. Т. И.) суть ¬ликоже ¬диноя суть дѓша 
подобьн¥ къ себý еликоже w учениихъ и 
видýниихъ 185а; люби учени¬, filomaqh¿j 

307б  поучение, проповед: попови чьто есть ино 
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дýло развý учень 3б  придобито знание, 
образование: нъ якоже бѓжие слово ... не без 
упостаси ни отъ учения прибűвъше 43б  
наставление, назидание: писа ся на память намъ 
и учение 302б 
2. гнос. Система от знания относно нещо, които 
биват предавани от едни лица на други в 
писмена или устна форма: пастуси же и учител¬ 
... добр¥ими учении wсвýщаху ... заблудивъша 
25а, t%¤ lo¿g% th¤j xa¿ritoj ‘с учението на 
благодатта’, = Христовото учение  завет: не 
престyпающе бѓжия учень 17б; 
= прýдани¬  
3. мист. Харизматичен дар на учителство, 
низвеждан в св. тайнство ‘свещенство’ под 
въздействието на благодатта на Св. Дух, върху 
ръкополагаемия. Този дар се проявява в мъдро 
наставничество и, както всички останали, се 
потвърждава от Църквата и одобрява и 
възприема от вярващите: ни ученью дара 
пр·яхомъ 25а 
 отъ бѓа дано имъ свýтильникомъ, ск. Т. И. 
учени¬ sic!, вм. учинени¬ 132с31 
Зогр Мар Ас Сав Ен Син Клоц Супр Хил ЗогрФрагм 

ГрНазXIв. ЕфрКрм Изб1073г. ПандАнтXIв. Догм 

Срв. научени¬ в Догм 

УЧИТЕЛЬ (5), dida¿skaloj (24б, 224а, 298а, 
306б); u(pofh¿thj (25б)  
1. общоупотр. Учител, духовен наставник: 
самъ творьць и гѓь за свою тварь въздвигнеть брань 
и дýлъмь учитель будеть 224а 
2. мист. Харизматично служене: тýхъ (на 
апостолите, ск. Т. И.) намýстьници суть и 
приимьници и дару и силý пастуси же и учител¬ 
24б, срв. още 298а; 
3. Особена група църковни писатели, на които 
Църквата дава почетното наименование 
“църковни учители” поради изтъкната ученост 
и заслуги за църковната наука и в борбата за 
защита на църковното учение. Като велики 
вселенски учите-ли се прославят св. Атанасий 
Александрийски, св. Василий Велики, св. 
Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст, а след 
тях св. Кирил Александрийски, св. Кирил 
Йерусалимски и др.: мало ¬же ¬смь прияли отъ 
учитель стѓ¥ихъ 25б, u(po£ tw¤n u(pofhtw¤n th¤j 

xa¿ritoj  
Често 

Х 
ХЕРУВИМЪ (2), Xeroubi¿m (113а, 300б)  

ангел. Херувим*: многоwчитии хýрувимъ 113а 
*Херувимите са висш чин в небесната йерархия (втората 

от деветте ангелски степени според учението на св. 

Дионисий Ареопагит). Те са най-приближените до Бога 

разумни сили, надарени от Всевишния с особени 

съвършенства и имащи свое особено служение. Те са 

висше отражение на славата Божия. 

Супр Мин1096г. СЗ (ХIѴв.) Догм 

ХЛÝБЪ (21), a)¿rtoj (passim)  
мист. Хляб – основното вещество, което се 
използува при тайнството евхаристия наред с 
виното*: хлýбъ обьщеван¥и не хлýбъ простъ есть 
нъ единован¥ къ бжѓьству 273б 
*Хлябът, с който се извършва причащението, трябва да 

бъде пшеничен и квасен (a)¿rtoj), за разлика от 

опресноците в Старозаветната и по-късно в 

Римокатолическата Църква и някои юдействащи 

християнски общини (евионитите), чист и по качество, и 

по начин на приготовление 

Често  
Срв. артусъ (Срезн) 

прýдъположен¥и хлýбъ 270б th=j proqe/sewj 

aÃrtoj ‘хляб на предложението’  
 хлýбъ и чаша – св. евхаристийни дарове: аще 
ýсте хлýбъ сь и чашу сию пьете, съмьрть с¥на члЃча 
повýдаете 265б 
= плъть и кръвь божия 269б 
Срв. стЃ¥ª страсти (Срезн), стЃ¥ª дари в ЙоЛествХIѴв.; 

дарования в ГрНазXIв.; стЃ¥ª таин¥ в Служ (Срезн); 

свщеная в ЕфрКрм; добродарьстви¬ в УстКрм; 

благодарени¬ в Догм; причсти¬ в ПатСинХIв.; причщени¬ 
(Срезн) 

ХОДАТАИ (1), mesi¿thj (226б) 
сотир. Посредник, ходатай (IТим2:5; Деян4:12; 
Йо14:6). С това наименование на Иисус Христос 
се означава същността на Неговото трояко 
служение на Първосвещеник, Пророк и Цар 
(Учител, Пастир, Съдия): ходатаи бѓу и 
чловýкомъ б¥ваеть 226б 
*В качеството си на първосвещеник Иисус Христос се 

явява посредник между Бога и човеците, Който се застъпва 

за всички в молитвите Си и принася Себе си в жертва като 

откуп за греховете на света. Като Пророк посредническата 

му функция се състои във възвестяване на хората чрез 

благовестието волята на Небесния Отец, а като върховен 

Съдия – в изпълняване Божиите определения за 

човечеството. 

Клоц Евх Супр ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм 

Срв. исходатаи в Супр; исходатаиникъ в Супр 

ГрНазXIв.; исходатаиствьнъ в Догм  

ХОТОВРАТЬНЪ (1), e))qelo¿treptoj (177б)  
етич. С изменчива воля, колебаеща се между 
избора на добро или зло – диференциален 
признак на грехопадналата човешка душа: якоже 
бо wко въ плъти, тако и въ дѓши умъ самовластьнъ. 
Хотящии же и дýтельствьна, извратьна, еже 
хотовратьна, небонъ и творьна  
 волевратьнъ, хотýньемь извративъ, хотýни¬мь 
измýня с 26а  
 неизвратьнъ, неизмýньнъ 
 
Срв. хотепрýвратьнъ, хотýнопрýвратьнъ в Догм 
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ХОТЭНИЕ (35), qe¿lhma (76а, 78б, 81а, 95а, 
116а, 126а, 206а, 213аbis, 217б, 226б, 111а, 
112б), qe¿lhsij (50б, 57а, 79б, 176а, 206а, 316а), 
bou¿lhsij (45б, 55а, 357а), bou¿lhma (48б, 82б), 
o)¿recij (95б, 181а, 202а), e)¿fesij (104б, 168а, 
220б), e)piqumi¿a (161а), proai¿rhsij (26а), 
gnw¿mh (105б), o(£ pro$rou¤nto (196а) 
1. общоупотр. Желание, = e)¿fesij, e)piqumi¿a: 
хотýни¬ жизни 220б; безумае хотýни¬ 161а  
любов: къ бѓу хотýни¬ 104б  похот, сексуално 
желание: не § хотýнияили съвъкупа мужьска 
 въ пречистýмь ложи двѓ¥ приемъ 226б  нагон, 
= o)¿recij: ¬стьствьно¬ хотýни¬ 202а, срв. 95б 
2. етич. Вж. воля: 
теол.: зьдань¬ имьже бжѓия хотýнья дýло с¥, = 
bou¿lhsij, bou¿lhma;  
ангел.: (анѓглъ) естьство м¥сльно, разумьно же и 
самовластьно, хотýньемь извративо 105б;  
в) антроп.: егоже бо б¥тье § изврата начаша то и 
 хотýниемь измýня с 26а, = proai¿rhsij, 
gnw¿mh вж. още изборъ;  
Син Супр Клоц Изб1073г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм 

Срв. произволени¬ в Догм 

ХОТЭТИ (47), qe¿lw (45б, 48б, 58а] III 
въсхотýти, 117а, 127а, 146с14, 195б, 199б, 202б, 
206аbis, 212бbis, 213бbis, 214а, 215а, 264а, 318б, 
356б), bou¿lomai (129б, 249б, 262а, 277а, 294б), 
me¿llw (154а, 159б, 163а] V похотýти, 220а, 223б, 
319б, 333а, 351б), o)re¿gomai (199аbis), o)fei¿lw 

(317а), promhqe¿omai (220б) 
1. общоупотр. Искам, желая: иже хотху 
лишити и тýхъ сладостии 220б  възнамерявам: 
прьвое убо водý повелý бѓъ извести дѓшю живу, 
имьже б¥ти хотше водою и ... сѓт¥имъ дѓхомъ 
поновлени¬ чѓлвку 154б  като спомагателен 
глагол за образуване на бъдеще време: аще убо 
не себý имъ б¥ти то не зли б¥ша б¥ли, прежде бо 
б¥ти ти тъгда добру или зъл¹ б¥ти. Да аще 
хотяще б¥ти бѓлгодати бѓжи радьма еже зъломъ 
отъ своего изволения хощеть б¥ти, ставилъ я б¥ 
б¥ти то зло б¥ прýдолýло бЃжии благодати 319б 
2. етич. Изявявам акт на свободна воля: бѓъ 
хотýвъ тъчью § неб¥тья въ б¥ть¬ все преведе 58а;  
 PtcPraesAct хоти, qelhtiko¿j (21а, 177б)  
етич. Комуто е присъщо свободното 
волеизлияние – диференциален признак на 
личните същества:  
а) христол.: въ дъву естьству разумьну, 
хотщу же и дýиствующу 21а; 
б) антроп.: дѓша хотщи 177б 
 въсхотýти,  пом¥слити 
Често 

ХРАМЪ (2), tamiei¤on 293а), oi)¿khma (75а)  
1. общоупотр. Сграда, здание: сътворити храмъ 
75а; 
 зъдани¬, домъ 

2. култ.-рит. Храм – особено, отличаващо се от 
другите сгради, здание, посветено на Бога и 
предназначено за извършване на обществено 
бгослужение в него: храми бЃжии 293а 
 црьк¥, домъ божии 
Зогр Мар Ас Сав Син Евх Служ Супр ГрНазXIв. ЕфрКрм 

ПандАнтXIв. Догм 

ХРИСТОС (13) Xristo¿j ‘помазаник’ (passim)  
христол. Помазаник, месия*: въ христа крьстити 
ся 240б. 
*Названието ‘помазаник’ произтича от обредното 

помазване със свещено миро, чрез което се преподават 

даровете на Св. Дух. Помазаници от древност наричали 

царете, първосвещениците и пророците, върху които било 

извършвано помазване като символ на обличане във власт. 

Богочовекът Иисус е наречен Христос, защото на Неговата 

човешка природа били преподадени извън мяра всички 

дарове на Св. Дух и по този начин Нему в най-висока 

степен принадлежи знанието на пророка, светостта на 

първосвещеника и могъществото на царя. Името Христос 

– Месия, Помазаник – характеризира месианското 

достойнство на Богочовека Иисус. 

  хрьстъ  
Често 

ХРЬСТЪ (18), Xristo¿j ‘помазаник’ (passim)  
Вж. христос: мнози же хрьсти ¶ѓси, нъ единъ 
распят¥и 255а 
Често 

ХРЬЩЕНИЕ (1), ba¿ptisma (240а] I крьщени¬) 
мист. Вж. крьщени¬: wбразъ съмьрти хѓв¥ ¬сть 
хрьщ¬ни¬ 240а 
Сб1976г. ЕфрКрм 

ХУМЪ (3), xumo¿j (179б, 180а, 190а) 
естеств. Сок, телесна течност: дЃ чувьство 
въкусъ есть; хумомъ, рекъше изливомъ приимьно 
190б 
 изливъ 179б 
 

ХЫТРЬЦЬ (2) 29а, б texni/thj  
косм. Творец: Не х¥трьць ли всего того и слово 
всему положи  
Догм 

Ц 
ЦРЬКЫ (13), )Ekklhsi¿a (60б, 254а, 341б), 

nao¿j (258а, 294аbis, 296а, 301а, 339б, 353а), to£ 
i(ero¿n (284а)  
1. еклесиол. Църква – богоустановено общество 
от вярващите в Иисуса Христа, членовете на 
което са съединени помежду си чрез вярата, 
Божия закон, свещената йерархия и тайнствата 
под невидимото управление на Сина Божий и 
Св. Дух с цел достигане на вечен живот и 
спасение: учить убо всчьская и апостольска 
црьк¥ 60б, срв. 341б 
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 ветъхая црьк¥ 339б – древноеврейската 
религиозна община 
= жидовьская црьк¥ 339б 
2. култ.-рит. Храм, светилище, култова сграда: 
црькű соломонý 258б, срв. 254а, 284а, 296а  
предобраз. Разорите црѓквь сию и въ трьхъ днѓьхъ 
възгражю ю 353а  
3. прен. метафор. Християнинът като храм 
Божий: почисти дѓшьн¥ихъ црѓквь бѓжии 294а 
Често 

Срв. свтило в СЗ (ХIVВ.); свтилище в Догм; съборьница в 

ЕфрКрм МинЧетФевр; изборьница в МинЧетФевр; 

възведени¬ и изведени¬ в СЗ (ХIѴв.) 

ЦЭЛОМ©ДРЬСТВО (1), to£ swfronou¤n (290а)  
етич. Целомъдрие: цýла м©дрьства пом¥слъ 
290а 
ГрНазXIв. ЕфрКрм. 

Срв. цýлом©дри¬ в Евх, Супр Мин1096г. ПандАнтXIв. 

ЕфрКрм ГАм; цýлом©дровани¬ в Супр; цýлом©дрьстви¬ в 

Клоц; цýлом©дрость в Евх ЕфрСирXIVв.; цýлоуми¬ в 

ГрНазXIв., цýлоумьство в ГрНазXIVв.  

ЦЭСАРЬ (14), basileu¿j (passim)  
1. държ.-администр. Върховен управник, 
повелител, владетел 
 библ. мн. ч. Наименование на ветхозаветните 
летописни книги: книг¥ пьрв¥я и вътор¥ цѓсрь 
311а 
Срв. Цýсарьствия, Цýсарьства в Изб1073г., 
Цýсарьск¥ª къниг¥ в Изб1073 г. МинЧетФевр, 
Дýяния Цýсарьска в Изб1073г. 

2. теол. прен. метафор. В богословието този 
термин означава съвършената независимост, 
всецялата пълнота и безграничното величие на 
Божията власт. Такава неограничена власт 
принадлежи единствено на Бога, първоизточник 
и начало на всяка човешка власт: гѓь цѓрь есть 291б 
 цѓсрь цѓремъ 291б – наименованието 
представлява синтактична калка на еврейския 
суперлатив и в буквален превод гласи ‘цар на 
царете, най-великият цар’ (срв. още небо 
небесьно¬, вýкъ вýковъ богъ богъмъ, господь 
господьмь, пýснь пýсньмь и пр.) 
3. антроп. Определение на човека по отношение 
към останалото видимо творение: сътвори убо бѓъ 
чѓлка ... цѓсря земьн¥имъ 175а, срв. 163б 
Често 

ЦЭСАРЬСТВО (1/6), basilei¿a (212б) 
етич. прен метафор. Царство Божие 
(Христово, небесно) – висше благо, състоящо се 
в съвършено и хармонично общение на 
духовните твари с Бога, с целия свят и един с 
друг – централен пункт на християнската етика: 
бѓъ  хощеть  вьсýмь спѓсти ся и цѓрство его 
получити 212б 
Често 

Ч 
ЧИНЪ (12), ta¿gma (203а); ta¿cij rel. 

онт. Йерархичен ред – богоустановен строй на 
постèпенно отдалечаващи се образи на 
Първообраза Бога: да чисмя и чинъ въложить 
ся въ миръ 144а; вся власти и чин¥ стро и всяк¥ 
власти и чина прев¥шьна 49б; разумьнии чини 
107а,  анъгельстии чини 203а, срв. 172а; в¥шьнъ 
чинъ 122а; земьнъ чинъ 115а; звýздьнии чини 
143б 
 по чину – съобразно степента: по чину свýтъ 
даровьн¥и приемлюще аѓнгли, ск. Т. И.) 107б 
= санъ, достоиньство 
Зогр Мар Ас Син Служ Евх Клоц Супр ЗогрФрагм Остр 

ЕфрКрм ПандАнтXIв. ГрНазXIв. Изб1073г. ЗлатострXIIв. 

ЧИСМ (11), a)riqmo¿» (188б, 192б, 311а, 
321а1] III число, 330а] III число, 321а2), r(u¤qmoj  
(144а), me¿tron (128б] III величьство, 187а] III, IV 
число)  
Число  – 
1. общоупотр. Такожде же и чисмени до двою или 
трии паче же осязания видъ прииметь 192б;  
2. онт. Характеристика на количествената 
страна на обективно съществуващите неща. 
Числото стои в основата на квантитативната 
определеност на нещата (величина, брой, степен 
на развитие на свойствата и т.н.): да чисмя и 
чинъ въложить ся въ миръ 144а  
*У Срезн. чисм в значение на r(u¤qmoj е 
зарегистрирано единствено у Й. Екзарх 
 звýздьно¬ чисм 139б, a)strologi¿a ] III число  
*За превода на a)strologi¿a посредством звýздно¬ 
чисм вж. критиката у Leskien 58 
3. библ. pl t Четвъртата по ред каноническа 
Старозаветна книга, принадлежаща към 
Мойсеевото Петокнижие: чисмена 311б 
Срв. числа, числа сűновъ изЃлевъ в Петокнижие XIVв.  
Супр Изб1073г. ЙоЛествXIIв., ЙоМалала 

ЧИСТИЛО (2), kaqa¿rsion (155а), 
kaqarth¿rion (243а)  
култ.-рит. Средство за очистване 
(освобождаване от морално или физическо 
осквернение): писани¬ съвýдýтельствуеть водy 
якоже есть чистило 243а 
УстКрм 

Срв. чистилище в Догм 

ЧИСТИТЕЛЬ (5), i((()(ereu¿j (274абtеr] II-V стѓль)  
култ.-рит. Свещеник, лице към храма, което 
учи, свещенодейства и ръководи народа по 
силата на дадената му благодат за това: 
чиститель бѓа в¥шьняаго 274а; не чистителе ли сама 
ся очищающе, тако въ невъходьное мýсто 
вънидяху и требű привождяху 333а  
 свтитель, иереи, попъ 
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Й. Екзарх преимуществено превежда i((( )(ero¿j в производни 

думи посредством чист- срв. още 31а,112б, 277а /G.poss./] 

III сѓщеничьскъ) 

Супр Изб1073г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. ЕфрКрм 

Срв. свщенникъ в Евх Ас Мин1097г. Догм; жьрьць в Супр  

ЧИСТОДЭТЕЛЬ (1), i(erotelesth/j   
култ.-рит. Вж. чиститель: таже сущьства 
бжьствьн¥и чистодýтель преда на трое разлучая 
троичьск¥я утвари 112б  
Срв. свщеньносъврьшитель в Догм 

ЧИСТОСТЬ (4), parqeni¿a (334б] III двѓство и 
чистота, 336аб), a(gnei¿a (333б) 
Вж. чистота: чистость анѓгское жить¬ яже 
бесплътьнааго всего естьства своиство 334а 
Супр МинЧетФевр  

ЧИСТОТА (11), parqeni¿a (330б] III дѓвьство и 
чсѓтота, 331а] III дѓвьство и чсѓтота, 332с15-16, 
333а, 334б), a(gnei¿a (332с7), ka¿qarsij (314б] III 
честьта), kaqaro¿thj (272б)  
1. Физическа неоскверненост: чистота плотьная 
332с16; 
2. етич. прен. метафор. Нравствена 
неопетненост: дѓшьная  272а; 
3. култ.-рит. Девственост, безбрачие заради 
служба на Бога: добро женитва имьже нýсть 
въздрьжяни. Боле чистота, дѓши дýтородьства 
растщи и бѓу плодъ зьрýлъ 337а. 
 чистость  
 свтьство, свтость; дýвичьство, дýвьство, 
беженьство, неженьство  
 скврьна 
Син Служ Супр ГрНазXIв. Сб1076г. ЕфрКрм Догм 

ЧИСТОТЬНЪ (1), i(erw/tatoj   
етич. Вж. чистъ /3/: дионисии 112б  
Догм 

ЧИСТЪ (23), kaqaro¿j (164а, 177б, 244а, 266а, 
272б, 274б, 293а, 309б), i(ero¿j (37а, 166с11, 254а, 
280а, 350а, 353а), a(gno¿j (229б, 230а, 286а), 
semno¿j (283а), a)¿treptoj (31а),  (166б) 
1. Физически незамърсен: чистъ въздухъ 164а; 
чисто¬ злато 309б; 
култ. рит. чистая треба 274б – вж. трýба; 
мар. чистая утроба 266а 
2. етич. прен. метафор. Нравствено 
неосквернен: чистая съвýсть 272б, вж. съвýсть;  
3. етич. прен. метафор. Свят, обладаващ висши 
духовни ценности в отсъствие на зло и грях: 
чисто¬ евангели¬ 37а; чист¥и евангелистъ 280а;  
како бо ¬сть чистъ, аще ¬сть wписанъ или врýдъ 
приемля. Како ли можеть б¥ти без врýда еже 
вещьми сложено есть 31а*  
*В този контекст Йоан Екзарх възприема термина 

a)¿treptoj ‘неизвратен, неизменен’ неправилно в преносен 

смисъл, с какъвто то в Йоан Дамаскиновото “Точно 

изложение…’ никъде не е засвидетелствано (за значението 

на a)¿treptoj вж. неизвратьнъ). Според Л. Садник се касае 

за превод на разночетене semno¿j в гръцката текстова 

традиция, запазено във Vat. 491. 

= свтъ, дýвьствьнъ 
Често 

Срв. свщеньнъ, чистьнъ, чьстьнъ в Догм 

ЧИСТЭ adv. (1),  a)xra¿ntwj (49б) 
тринит. Чисто, неопетнено: Съдрьжя и преим¥и 
чистý вся сушьства 

ЧЛОВЭКОЛЮБЬСТВО (1), filanqrwpi¿a (224а)  
сотир. Човеколюбие, висша проява на Божията 
любов към творението, намерила най-ярък израз 
в Неговото домостроителство за спасението на 
човешкия род 
Супр 

Срв. чловýколюби¬ в Евх Клоц Супр Догм, чловýколюбьстви¬ 
в Клоц, Супр  

ЧЛОВЭКОЛЮБЬЦЬ (2), fila¿nqrwpoj (92а, 
226б)  
сотир. Човеколюбец – определение на Бога в 
качеството Му на Промислител, Изкупител и 
Спасител на грехопадналото човечество: 
чловýколюбьца бѓжия словесе въплъщения 92а 
Евх Клоц Супр Рил Мин1097г. Гр.НазXIв. Догм 

ЧЛОВЭКОСТРОИСТВО (1), oi)konomi¿a (18а] III, V 
чловýкостроительство)  
иконом. Домостроителство. 
 

ЧЛОВЭКЪ (113), a¿)nqrwpoj (passim)  
антроп. Човек*: не подобьно раждаеть бѓъ ти 
чловýкъ 58а  
 чловýчинъ (262а) 
*В ЙоЕБ се дават изчерпателни сведения за човека, 

съгласувани с библейското учение: за неговия произход, 

духовната му природа, за тялото му и високото назначение 

на неговите органи. Човешкото битие се състои от две 

основни страни – телесна и духовна. Те се различават по 

същност, но образуват хармонично единство и личностна 

цялост. Тялото е низшият пласт в човешкото битие, то е 

форма на земното съществуване на човека. Чрез него 

неодушевената материя придобива живот и образува 

организъм (инструмент на духа) за осъществяване на 

висши духовно-нравствени цели. В тялото на човека е 

съсредоточено всичко най-добро и прекрасно от видимото 

творение, така че той с право се нарича ‘малък космос’. 

Духът е висшият пласт в човешкото битие. Чрез него 

човекът добива духовност като най-съвършено 

постижение в този свят. Човек посредством духа си се 

проявява като свободна личност, осъзнава назначението си 

и лично общува с Бога. Човешкият дух е персонален. Той 

създава, познава, самосъзнава се и се самоопределя. 

Личностният белег на човека, неговата духовност, 

неповторима индивидуалност и високо достойнство 

придават особен характер на човешкото битие, което за 

разлика от всичко заобкалящо го в света е субект – мислещ, 

творчески дух. Всичко сътворено в света, в сравнение с 
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човешката личност, притежава нисък екзистенциален и 

телеологичен модус. 

Често 

ЧЛОВЭЧЬ (10), a)nqrw¿pou (209а] II, V 
чловýчьскъ, 255а, 259а] III чловýчьскъ, 265б, 272а] 
III чловýчьскъ, 302б] II, V чловýчьскъ, 347а1] II, V 
чловýчьскъ, 347а2] III чловýка) 
антроп. Който принадлежи на или се отнася до 
човека: аврааму яви с видомь члѓчьмь 302а 
с¥нъ чловýчь 272а (срв. още 209а, 232аб, 255а, 
259а, 265б) – Син Човешки (евр. Бен Адам)*: сЃнъ 
бо с¥ бЃжии с¥нъ чловýчь б¥сть 232аб 
* В семитските езици това название замества “човек” (Срв. 

Пс. 8:5). Името “Син Човечески” в Новия Завет по своето 

съдържание не е тъждествено с името “човек”, с което се 

определя всеки от нас. Син Човешки характеризира Иисус 

Христос като единствен в историята на човешкия род, 

Човек в истинския смисъл на това проявление, Човек без 

грях. Иисус Христос се назовава Син Човешки съобразно 

човешкото Си естество, по-точно съобразно единението на 

Неговата човешка природа с нашата и съобразно 

понизеното Му състояние, в което Той пребивавал тук на 

земята, ако и Неговата човешка природа да стои 

несравнимо по-високо от нашата заради неподвластността 

под греха. Името Син Човешки указва, че Иисус Христос 

по плът е потомък на прародителя Адам, действителен 

член на човешкия род, свързан с всички нас, във всичко 

подобен на нас освен в греха. Той е нов Адам. Вниквайки 

в човешкото у Иисус Христос, ние по-дълбоко и по-пълно 

познаваме себе си – нашата същност, призвание и 

назначение. 

 чловýчьскъ 
Често 

ЧЛОВЭЧЬСКЪ (22), tw¤n a)nqrw¿pwn (23б, 102а, 
300б, 301а, 331а, 332а, 347а), tou¤ a)nqrw¿pou 

(15а] II, IV, V чловýчь, 165а, 233а), a)nqrwpi¿noj 

(98б, 223б, 231б, 249а, 250б, 268б, 329а), 
a)qrwpei¤oj (230а)  
Който принадлежи на или се отнася до човека: 
плъть чловýчьска 347а; м¥сли чловýчьск¥ 249а; 
чловýчьско¬ жити¬; субст. n sg чловýчьская (sc. 
дýла, ск. Т. И.) 250а 
 чловýчьско ¬стьство, a)nqrwpo¿thj (20б] II-V 
чловýчьство)  
 чловýчь 
Aitzetmüller, Sl. Rev. X 271 

ЧЛОВÝЧЬСТВО (2), a)nqrwpo¿thj (21а, 236б)  
антроп. 1. Човешка природа: лýпо естьбжѓству 
и чловýчьству, въ едину же съложену упостась 
21а;  
2. колект. Съвкупността от всички човеци, 
които са живели, живеят и ще живеят до 
свършека на света, човечество: все  чловýчьство 
§ тьля съмрьтьн¥  избави 236б 
 чловýчьско ¬стьство (вж. чловýчьскъ) 
Евх Супр ПатСинXIв. ЕфрКрм. КозмаИнд. Сб1076г. Догм 

ЧРЬНЪ (3), me/laj  
1. общоупотр. (плъть) бýла ли есть чрьна ли 91б 
2. естеств. Черна жлъч: Една от телесните 
течности: кручина чрьна, xolh/ me/laina 135а, 
179б  

ЧРÝСЪЕСТЬСТВИЕ (1), to£ para£ fu¿sin, (115б] II-
V чрýсъ¬стьство) 

онт. Противоестествено*: самовластьною волею 
съврати ся § ¬стьства въ чрýсъ¬стьстви¬ 115б  
* С този термин се означава нравственото извращаване на 

човешката природа от греха, при което злото придобива 

характер на вътрешен закон, нарушаване на основните 

закони, вложени в човешката природа при сътворението: 

живот (заменен със смърт), богоуподобяване (заменен с 

богоотстъпление). Грехът е нарушение в богоустановения 

чин и порядък на човешкото естество. Това, което преди е 

било действителност, сега се оказва невъзможно 

(безсмъртието например). 

 

ЧУВИТВО (4), ai)sqhth¿rion (188бbis] 
Vчувьство, 191б] III чувьство, 192б)  
естеств. Сетивен орган: чувитва же и удове 
виду 188б.  
 Поради старинността на деривационния модел може да 

се предположи, че думата е заета от общоупотребимия 

фонд на езика 

 чувьство /3/ 
ПандАнтXIв. ГрНазXIв. КирилЙерусXIIв. 

Срв. чувьствительница в Догм 

ЧУВЬНЪ (2), ai)sqhto¿j (188аbis) 
гнос. Осезаем, диференциален признак на 
материалните същини: чувьна же чутью 
подъпадають  
188а 
= чувьствьнъ , чу¬м¥и; = видимъ 
ПандАнтXIв. 

ЧУВЬСТВИЕ (2), ai)¿sqhsij (26б] rel. чувьство), 
e)¿fesij (165б] I-V чувьство) 
Вж. чувьство 
Евх  

ЧУВЬСТВО (22), ai)¿sqhsij (94б, 95бbis, 146с8, 
181а, 186а, 188аter, 188б, 189а, б, 190а, 191а, б, 
316б); ai)sqhth¿rion (188аbis)  
естеств. 1.Сетивна способност, осезание – 
свойство, диференциален признак на 
одушевените материални субстанции – 
безсловесните същества и човека*: чувьство 
¬сть сила дѓшевьная приимительна вещьмъ, рекъше 
разумичьна 188а 
*Най-низша психологическа функция на животинската 

душа като единствена нейна потенция и на човешката като 

най-елементарна от всичките й способности. Това 

свойство е пряко обусловено от физиологията – 

веществената природа на своите носители. 



122 

 

2. Възприятие като резултат от въздействието на 
обективния свят върху сетивните органи на 
човека*: дŤ чувьство въкусъ есть 190а  
*В зависимост от спецификата на външните дразнители 

възприятията се делят на: зрителни, слухови, вкусови, 

обонятелни, осезателни. Всяка група възприятия 

притежава специфична модалност – съвкупност от 

качества, несравними с качествата на другите възприятия. 
3. Сетивен орган, ai)sqhth¿rion: чувьства же 
удове, имиже чу¬мъ 188а 
 без чувьства, a)nepai¿sqhtoj (211б), вж. 
бечувьствьнъ  

Срв. нечувьствьнъ в Догм 

 чувьстви¬, чути¬  
 приªти¬  
Супр Сб1076г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. 

Срв. почувани¬ в ГрНазXIѴв.; почувъ в ГрНазXIв.; 

почувьство в ГрНазXIв.; почути¬ в НиконПанд 

ЙоЛествХIѴв. 

ЧУВЬСТВЬНЪ (6), ai)sqhto¿j (114а, 130а, 
166с10,169б, 170а, 172б) 
1. act. Снабден със сетивна способност: члѓкъ 
чювьственъ вкупý и разуменъ сотворенъ есть 
166с10;  
 бечувьствьнъ, без чувьства 
2. pass. Сетивно възприемаем: чувьствьно¬ нѓбо 
172б 
 чувьнъ, чу¬м¥и; = видимъ 
 неосжимъ, невидимъ  
Супр Изб1073г. Мин1097г. ПандАнтXIв. Догм 

ЧУДО (8), te¿raj (222б, 340а), to£ qaumasto¿n 
(235б), qeoshmei¿a (24б), qau¤ma (25а, 290а)  
онт. Явление, произтичащо не според 
обичайния ред в природата, дело, чието 
извършване превишава човешките способности 
и сили; събития, които предизвикват удивление 
сред очевидците и свидетелстват за особената 
намеса на Бога в живота на хората: чуда творити 
qaumatourge¿w 295б 
 чудо лъжее 340а] III лъжное (срв. още 341б] III 
ложное) – измамно чудо, извършвано от 
вълшебници и лъжеучители под давление на 
бесовете по Божие допущение, които отвръщат 
хората от Бога. 
Често 

Срв. богознамени¬ в Догм 

ЧУДОТВОРИТИ (1), qaumatourge¿w (302б] III и 
чудеса и знамени мъного сътвори) 
св.-ист. Извършвам чудеса: по истинý бѓъ и 
члѓвýкъ ходи же по земли и с члѓвк¥ поживе, 
чудотвори расп с, въскрьсе, възиде 302б 
Изб1073г. Мин1096г. ГрНазXIв. ПандАнтXIв. ГАм Догм 

Срв. чудодýиствовати в Догм 

ЧУДОТВОРЬНЪ (1), tw¤n qauma¿twn (25а) 

Който притежава или се отнася до 
харизматичния дар за извършване на чудеса в 
Божието име: чудотворьная сила 

ЧУДОТВОРЬСТВО (1), qaumatourgi¿a (92б] rel. 
чудотвор¬ни¬)  
Харизматична способност за извършване на 
чудеса  
 чудотвор¬ни¬ 
 
Срв. чудотвори¬ в Супр Догм; чудодýяни¬ в Супр 

Мин1096г.; чудодýни¬ в Супр  

ЧУДОТВОРЕНИЕ (1), qaumatourgi¿a 
(250б] II, V чудотвори¬) 
Вж. чудотворьство: вся убо дýани и 
чудотворения хѓва велика и бжьствьная и дивьна  
Супр Изб1073г. Мин1097г. Догм 

ЧУИТЕЛЬНЪ (3), ai)sqhtiko¿j (189аб, 190б) 
естеств. Снабден със сетивна способност: вЃ 
чувьство ¬сть слухъ, гласмъ и тъпътъмь с¥ 
чуительно 189а 
= чувьствьнъ /1/  
 

Срв. чувьствительнъ в Догм 

ЧУТИ (5), ai)sqa¿nomai 188а, б, 192а 
естеств. Чувствувам, усещам: чувьства же 
удове, имиже чу¬мъ 188а 
 PtcPraesPass. чу¬мъ, ai)sqhto£j, (259б, 260а] 
III чувьствьнъ) – сетивно възприемаем: чу¬м¥и 
миръ – сетивно възприемаемият, видимият, 
материалният свят;  
 субст. n sg чу¬мо¬ – сетивно 
възприемаемото: § разумьнааго и чуемааго члѓка 
сътвори 260а  
Зогр Мар Ас Сав Боян Син Клоц Супр Остр Изб1073г. 

Сб1076г. ПандАнтXIв. 

ЧУТИЕ (6), ai¿)sqhsij (124а] III слухъ, 177б, III 
глоса чувьство, 190б); to£ ai)sqhto¿n (193а) 
Вж. чувьство: 1. Сетиво: ¬гда къ нимъ 
приближять с своими чутии 193а 
= чувьство 
2. Възприятие: противу нашему чутью 124б 
ГрНазXIв. ПалXIVв. 

ЧДО (6), te/knon 
сотир. чдо бЃжие (251б, 291а, 327а) – Така се 
наричат изкупените по заслугите на Божия Син 
човеци, получили правото да бъдат чеда Божи и 
да наследят Небесното царство 

ЧСТЬ (12), me¿roj (99б, 100б, 121б, 177б, 
183а,184а, 323а); meri¿j (166с5, 330а) 
1. общоупотр. Дял: чсти словеси 11б 
2. онт. Част – философска категория, 
отразяваща отношението между различните 
обекти в действителността и съществуващите 
между тях връзки, а също така отношението и 
връзката между отделните страни на един обект, 
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форма на съществувание на партикулативните 
субстанции като сложни единства, в противовес 
на простотата на Божествената природа и 
целостността на битието й: бесловесьная чсть 
души 184а 
 въ чсти сво, meriko¿j (100б] III особьнъ) 
онт. Частен, индивидуален, който се отнася до 
индивида 
 обьщь 
 бещаст· (бес части), a)¿moiroj (42б) 
наше слово нýсть бещаст· дЃховьн¥ 42б 
 причстьникъ 

ЧСТЬНЪ (1), o( e)k me¿rouj (328б) 

онт. Частичен, непълен: пришьдъшу бо 
съврьшенууму чстьное упраздьнить ся 328б 
 съврьшенъ 

Ш 
ШИРОСТЬ (2), pla¿toj (178б, 252б) 

онт. Ширина, широчина – пространствен 
параметър, характеристика на материалните 
обекти: плъть ¬сть на тро¬ растощи с, рекъше 
же имать длъгость и ширость и глубость 178б  
 широта 
 

ШЬСТВИЕ (20), ki¿nhsij (27а, 57а, 79а] V 
подвижен·е, 79б, 123б, 124а, 125а, 132с15 и 17, 
137б, 146с10, 11, 181а б, 184б, 194б), ki/nhma 
(82б, 100а, 101а), ba¿disij (97а), a)¿ficij (97а)  
1. общоупотр. Придвижване: м¥ ногама 
грдуще коньчаваемъ шьствь¬ 97а 
2. онт. Движение, една от формите на 
съществувание:  
а) тринит.: едино и тожде шьстви¬ трии 
упостасии 79б;  
б) косм.: планът¥ же  зовуть, имьже супротивь 
нбѓси шьствие творять 123б 
 пост©пъ, течени¬ 
Зогр Ас Сав Евх Супр ГрНазXIв. Догм 

Срв. пошьсти¬ в Изб1073г.; пошьстви¬, движени¬ и двизани¬ 

в Догм 

ШЬСТВОВАТИ (2) kine¿omai (84б) 
онт. Движа се, в движение съм  
 пост©пати  
Догм 

Срв. двигн©ти /с/, движити /с/, двизати /с/ в 

Догм  

 PtcPraesAct.: како ли своиство не прýбудеть 
шьствуя и прýпада 84б  
 шьствьнъ, поступимъ; измýньнъ, извратьнъ, 
прýложьнъ  
 бýдьнý шьствуяи, duski¿nhtoj (111б) ангел. 
Трудно податлив на зло, диференциален 
признак на безплътните духове: бýдьнý 
шьствующе на зло, нъ и не нешьствьни 111б  
Срв. неудобьдвижьнъ в Догм 

Ю 
ЮНОТА (1) parqe¿noj138б 

косм. Дева, зодиакално съзвездие. 
= парфенъ 
Срв. пар»еносъ дýвица Изб1073г. 

ЮНЬЦЬ (1), tau=roj138б 
косм. Телец, зодиакално съзвездие. 
ЙоЕШ, ДПК 

Срв. тавросъ тауриянъ, »а¬ръ ЙоЕШ; тауросъ, тельць 
Изб1073г. 

 
Я 

ЯВЛЯТИ (44), ЯВИТИ (17), shmai¿nw (95а), 
dhlo¿w (35а, 87бbis, 89аб, 90а, 102а, 125б, 132а, 
150б, 156б, 166с6, 174а, 226а, 238б, 240б, 254а, 
277а, 289а, 316а, 320б, 330а, 332б, 350а), 
fanero¿w (44а, 350б), dei¿knumi (42а), 
a)nakhru¿ttw (16а) a)pokalu¿ptw (15б, 112а, 
117б, 246б] III откр¥ти, 339а] III откр¥ти), fai¿nw 
(108б, 132с10 R, 143бR, 207а, 255а), a)nafai¿nw 
(317б), e)mfai¿nw (24а), u(pemfai¿nw (173а), 
u(pofai¿nw (66а), e))kfai¿nw (22б), e)mfani¿zw 

(226а 325а), diele¿gxw (145а), a)na¿deiknumi 

(284б), o)pta¿nomai (333а), a)podei¿knumi (339б), 
parista¿nw (130а), dokima¿zw (244б), 
dhmosieu¿w (168а), w)¿fqhn 150б 
1. общоупотр. деят. Разкривам, показвам: 
съшьстви¬ паче являеть а не сущьство 132а, срв. 
173а  Заявявам: аще ли гѓлемъ оѓца начало суща 
сну ... то не вляемъ его суща преже сѓна лýтъмь 
или ¬стьствъмь 66б  Откривам тайна, явявам 
нещо неизвестно: таина ~ 112а, ~ ¬муже ¬сть 
б¥ти 117б; ~ таибьное 246а, срв. 87б  
Предсказвам: въстанъ плъти 350а  Означавам: 
растите и множите ся не всяко брачьнаго съвъкупа 
умнож¬ни¬ вляеть 332б, срв. 156б, 166с6, 174а, 
289а, 320б, 330а  Изобличавам: безумие ихъ 
являюще 145а  
възвр. Показвам (се): събьраша с вод¥ убо въ 
сьньм¥ своя и ви с суша 150б, срв. за 
небесните тела: 132с10, 143б; Тъгда ся вить 
знамение сѓна чѓлвча 255а  Идвам някъде, 
появявам се, съм: вить ся члѓвкъ безаконьн¥и 
339а, срв. 317б  Показвам се на вид, представям 
се за: вляющу себý яко есть бѓъ 339б  Оказвам 
се: тако убо сѓтостию живеть и домъ сѓт¥ и 
чудьн¥и в¥шьняго бѓа явить ся достоинъ 284б  
Изглеждам: требý убо ¬сть ... приимати 
пром¥сльная дýла, аще и являють ся мъног¥имъ 
не права 207а  За безплътните същества: явявам 
се в зрим образ: въ хоривý себе яви 325а, срв. 
108б, 333а 
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2. онт. Явявам, откривам – функция на образа, 
който изявява първообраза: вся тварь ... влеть 
величьство естьства бжѓия 16а 
3. гнос. Разкривам непознаваемото чрез 
умопостигаеми образи: ¬ликоже гѓлемъ при бозý w 
немь, не ¬стьство нъ о естьствý явлеть 35а; въ 
насъ уст¥ и гѓланиемь явлють ся срѓдчьн¥ м¥сл· 
95а 
4. мист. Възсъздавам, възпроизвеждам: 
крьщение бо съмьрть гѓню являеть 238б 
Често 

ЯВЛЕНИЦА (1), e)kfantiko/j  
тринит. Проявител - определение на Св. Дух 
Срв. изьявительнъ в Догм 

ЯВЛЕНИЕ (7), e)mfa¿neia (96аbis), e)ndeiktiko¿n 
(95а), dhlwtika¿ (90б) a)poka¿luyij (313а), 
e)pifa¿neia (340б), a)po¿deicij (292б)  
1. онт. Явление, онтологична категория, която 
наред с категорията същност отразява 
всеобщите необходими страни на всичко 
съществуващо*: сущьству явление 90б; лице же 
дýлъмь показание и явление ему (являеть, ск. Т. 
И.) 96а  
*Християнската концепция за отношението между 

същност и явление е по характера си идеалистическа. Тя 

приписва на същността на нещата духовно, идеално 

съдържание, което смята за първично по отношение на 

материалните тела (светът съществува извечно като идея в 

Божията мисъл). Явления се наричат конкретните събития, 

свойства или процеси, които изразяват външните страни на 

действителността и представляват форма на проявление и 

разкриване на някоя същност. Те съдържат в себе си 

информация за същността. Явленията, за разлика от 

същността, която е сравнително по-устойчива, се 

характеризират с подвижност и променливост. Поради 

изменяемостта на сътворените същини 

противоположността между същност и явление в 

обективната действителност е относителна. Самите 

сътворени същини се оказват явления спрямо 

Пресъществения, същини от по-низш порядък спрямо 

Същността от висш порядък. Християнската концепция за 

отношението между Божията същност и Нейните явления 

в света се противопоставя на агностицизма, който разкъсва 

връзката между същност и явление, разглежда Божията 

същност като непознаваемо “нещо в себе си”, като уж 

неразкриваща се в явленията и недостъпна за познанието 

Същност 
2. гнос. Разкриване вътрешните мисли 
посредством произносимото слово: явление 
м¥сли 95а 
3. есх. Пришествие: егоже (антихриста, ск. Т. И.) 
гѓь упразнить приходъмь явления своего 340б 
4. библ. явлени¬ иоаново евнгЃлиста 313а 
Откровение – пророческа книга, последната от 
Новозаветния канон, за чийто автор се счита св. 
ап. Йоан. Откровението е свръхсетивно 
непосредно постигане на истината, достъпно 

само за избрани хора в момент на мистично 
просветление. явление иоаново. 
Срв. обавление Изб1073г.; отъкръвени¬ ЕфрКрм Догм; 
апокалипсисъ апокалипси, опокалипсисъ УстКрм  

ЯРЬМЬ (1), zugo/j 
косм. Везни, зодиакално съзвездие. 
ЙоЕШ Изб1073г. 

Срв. зигъ ЙоЕШ; зyгосъ Изб1073г.; прýвýса ДПК 

ś 

¬ДИНЪ (176), mo¿noj (16б, 35а, 37а, 40a, 52а, 
58б, 59а, 60б, 62бbis, 65аter, 73а, 80а, 101а, 
105аб, 107а, 108б, 111б, 112а, 114б, 120а, 128а, 
164б, 166с16, 168б, 170а, 172а, 176а, 185а, 
185бbis, 189б, 206б, 207б, 217б, 226аб, 259б, 
262а, 267б, 288а, 314а, 317а, 318б, 331а, 
345бter, 346а); eiÂj (19бbis, 20а, 21а, 28а, 36аbis, 
38а, 38б, 39б, 47б, 48а, 50б octo, 51а, 51б, 69б, 
73б, 74а, 79аsex, 76аbis, 80а, 81аbis, 83бbis, 84а, 
б, 85а, 91б, 101аб, 102аб, 103а, 123б, 130б, 132б, 
132с20, 150а, 152б, 155бbis, 166б, 166с4, 170б, 
192а, 231б, 235а, 236б, 238б, 239б, 274аter, 
278аter, 255а, 305б, 311а quinque, 312аquarter, 
312б, 313аbis, 325а); o( au)to¿j (313б)  
1. общоупотр. Единствен, сам, едничък: единъ 
чловýкъ божию р¹ку проплескание 164б2, ти едини 
§ запада на въстокъ шьствье имуть 124а, 189б  
 При отделяне на един обект от група 
еднородни обекти: земля единъ § чет¥рь стyхии 
есть 155б, 132с20, 164б

1 

 инокъ 
 Като числително редно: ти б¥сть вечеръ и 
б¥сть заутра днь ¬динъ 132б 
 В разпределителни конструкции: имя единои 
фисонъ, си есть гангисъ инъдичьская, и имя 
друзýи гуонъ 152б;  
еже ¬дино въ словеси и пом¥слý видить ся 76б 
 InstrSg ¬дино«, a(¿pac (239аbis, 239б, 279б, 
309а) 
¬динъ и тъжде, eiÂj kai£ o( au)to¿j (67б, 79бbis, 
271а), au(to¿j (82б): ¬дина тажде (власть, ск. 
Т.И.) не три подобьн¥ 79б  
2. теол. Един по същество – диференциален 
признак на Божествената природа*: единъ бъ 
истиньн¥и 235а; въ трьхь съврьшенýхъ упостасьхъ 
¬дино просто сущьство 74а 
*Бог е един преди всичко във външен, количествен или 

числов смисъл, т.е. Той е Същество единствено, 

изключително; няма друго същество нито равно Нему по 

съвършенства, нито по-висше от Него. Църковното учение 

за Единия Бог е, че Той превъзхожда всичко като Битие 

всесъвършено и абсолютно, ще рече обладаващо 

пълнотата на всички положителни признаци. Бог е един, 

следователно, не условно и относително, както, например, 

е един всеки предмет от група предмети от същия род или 

вид; Той е един безусловно и безотносително. 
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Освен числово единство, Бог обладава и най-пълно 

вътрешно единство. Вътрешното единство се изразява в 

простотата и несложността на Бога, ще рече в съвършеното 

тъждество на всички Негови сили и свойства. 

Множествеността на свойствата Божии при простота на 

Неговото Същество произтича от нашето неумение да 

намерим таинствен единичен способ за разглеждане на 

Божественото. В Бога едно свойство се явява страна на 

друго.  

И най-сетне Бог е един (цялостен) по природа, а троичен 

по лица. Той живее един живот в три неразделни Ипостаси. 

Следователно единството Божие е уникален феномен, 

несравним с каквото и да било единство, известно нам от 

опита. 
онт. 3. Количествен признак на обективно 
съществуващото: да § начатъка дѓни до др¹гаго 
дьни ¬динъ ¬сть дѓнь 132б; ¬динъ вýкъ 101а; 
съкупити ся водамъ въ съньмъ единъ 150а 
4. Един, един и същ, еднакъв, единен – 
диференциален признак на обекти с обща 
качествена характеристика: Петръ и Павелъ 
...wбьще ¬дино имате ¬стьство 77а; 
 тъжде, тождьнъ, ¬динак¥и, равьнъ 
Често 

¬ДИНАКЫИ 7, w(sau¿twj e)¿xwn (56а] III 
¬динъ, 59а, 194б, 196б) 
онт. Тъждествен: ¬динак¥и с¥и 56а; нужда еже 
присно wдинако им¥ шьствье 194б, срв. 196б  
 тождьнъ, неизвратьнъ, неизмýньнъ, без измýна, 
без измýнения;  
 извратьнъ, съвратьнъ, измýньнъ;  
Изб1073г. 

¬ДИНИТИ pass. 2, ¬ДИНОВАТИ, 3 e(noo¿mai 
(51а, 220а) h(nwme/noj  
Пребивавам в единство:  
а) тринит. Пребивавам в същностно единство: 
бесъмýса единен¥ 51а;  
б) христол. Пребивавам в ипостасно единство: 
плъть же ¬динована къ бЃжьству не едино естьство 
есть ...274а 
в) мист. Пребивавам в благодатно единение: 
¬динивъ ся къ бѓу 220а 
 отъст©пити 
 
Срв. при¬динити, при¬диняти в Догм 

¬ДИНОВЛАСТЬНЪ 1, o(modo¿cwj 83б  
тринит. Комуто е присъща една власт – 
определение на Триединната Троица*. 
*Против субстанциалния субординационизъм на Лицата 

на Св. Троица, водещ началото си от Ориген и възприет от 

партията на полуарианите, взела участие в Първия 

вселенски събор. Според това становище Син Божи, ако и 

да е Бог, не е равен на Отца, а е по-нискостоящ от Него. 
 

¬ДИНОВЛАСТЬСТВО 1, monarxi¿a (82б]  
¬диновластельство)  

тринит. Единоначалие, против субстанциалния 
субординационизъм на Лицата на Св. Троица. 
Този термин се противопоставя също и на 
учението за filioque в Западната Църква, което 
противоречи на догмата за единоначалието в 
Пресв. Троица. 
 

¬ДИНОДУШЬСТВО 2 su/mpnoia 79б 
тринит. Единодушие: Тождьство сущьства и 
дýтельства и хотýния и нраву ¬динодушьство 
79б 

¬ДИНОС©ЩЬНЪ 6, o(moou¿sioj (passim)  
онт. Единосъщен, имащ едно същество с 
някого:  
1. тринит. а) Определение на Второто Лице на 
Пресв. Троица по отношение на Отца и Дух 
Свети*: единочад¥и сѓнъ и слово бжѓи¬ и бѓъ с¥ въ 
ядрýхъ бѓу и оѓцу, иже единосущьнъ оѓцю и 
стѓму¹му дѓху225б (срв. още 229а)  
* Този термин бил официално утвърден на Първия 

вселенски събор в Никея през 325г. в противовес на 

възникналите тринитарни ереси – ариани, аномеи 

(a)no¿moioj, неподобен), етерусиани (e)c e(te¿raj ou)si¿aj, от 

друга същност), които учели, че Логосът има начало на 

Своето битие, защото не бил произлязъл от същността на 

Отца, а бил създаден от нищо по волята на Отца като първо 

Божие творение. Бог Го сътворил, за да създаде чрез Него 

света. Следователно Логосът е посредник при 

сътворяването на света и същевременно част от сътворения 

свят. С историята за утвърждаването на този термин в 

Църквата са свързани и термините o(moioou¿sioj 
‘подобосъщен’, o(moioousi/a ‘подобосъщие’, които 

възникнали в IV век. Те били предложени от средната 

партия по време на борбата на православието с 

арианството за означаване отношението на Второто Лице 

на Пресв. Троица спрямо Отца вместо термините 

o(moou¿sioj, o(moousi/a. Арианите се съгласили на този 

компромис, но православните считали, че признанието на 

Сина Божи за подобосъщен на Отца не го отличава от 

другите хора, които също притежават образ и подобие 

Божии.  
б) Определение на Св. Дух по отношение на 
Отца и Сина*: вýруемъ въ единъ дѓхъ сѓт¥и иже 
съ оцѓмь и снѓмь покланяемъ и славимъ, якоже 
единосущьнъ и присно с¥. 70а V единъ сyщьнъ. 
*Този термин съдържа официално приетия на Втория 

вселенски събор, проведен в Константинопол през 381г., 

църковен концепт относно въпроса за равнопоставеността 

на Св. Дух с другите две Лица на Пресв. Троица. Като 

повод за изясняването му послужили възникналите през IV 

в. духоборчески ереси, особено тези на Македоний и 

Евномий. Македоний учел, че Дух Св. стои несравнено по-

ниско от Отца и Сина, че Той по отношение на тях е 

служебна твар, творение на Сина и не бива да бъде 

именуван Бог. Евномий проповядвал, че Дух Св. е първото 

от всички творения по същност и по природно 
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достойнство, възвеличено от Своя Творец и заело Своето 

владичествено положение по силата на Височайшата воля.  

2. теол. Определение на Триединия Бог*: троица 
единосущьная 235а; сѓтго бѓжьства пребжѓствьнии 
три упостаси, то тýмь wбьщьств¹ють 
¬диносущьни бо и н¬творени суть 64б 
*Същността Божия и отличителните й свойства – 

неначинаемост на битието и Божеско достойнство – 

принадлежат еднакво и на трите ипостаси. Като 

обладаваща цялата пълнота на Божествената същност и 

всички присъщи ней свойства, всяка ипостас е Бог. 

Евх ПандАнтXIв. Догм 

Срв. купьнос¥и в Супр; купьнос©щьнъ в Супр; 
купьнý с©щьнъ в Супр 

¬ДИНОС©ЩЬСТВО 1, o(moou¿sion, to¿ (76а] 
единос¹щ·е) 
тринит. Единосъщие. С този термин се 
означава една и същата основа на Божественото 
битие у трите Лица на Пресв. Троица, вж. 
¬динос©щьнъ: а имьже ¬диносущьство и сам¥ о 
себý суть упостаси и тождьство ихъ хотýнью же и 
дýиству и силý и власти и постyпу 76а  
ГрНазXIVв. 

Срв. ¬динос©щи¬ в Супр ПандАнтXIв.; купьнос©щи¬ в 

Супр  

¬ДИНОЧДЪ 8, monogenh¿j (16a] I 
иночад¥и,  ¬динородьн¥и; 20а] I иночад¥и,  
¬динородьн¥и; 22a] II, IV иночад¥и;  
¬динородьн¥и; 62б] II, IV иночад¥и, 68а II, IV 
иночад¥и;  ¬динородьн¥и, 101б] II, IV 
иночад¥и; , V ¬динородьн¥и, 225а, 289а  
¬динородьн¥и)  
тринит. Единороден, наименование на Второто 
Лице на Пресв. Троица*: единочад¥и же имьже 
единъ § единого оѓца ¬динъ ся роди 62б 
 ¬диночдьнъ, ¬динородьн¥и, иночд¥и 
*С това наименование се показва, че само Иисус Христос 

е Божи Син, роден от Бога Отца, и затова е един по 

същество с Него – Единствен от Единствения, роден по 

единствен и неповторим начин. Това значи, че Иисус 

Христос несравнено надвишава всички свети ангели и 

свети люде, които в Св. Писание понякога също се наричат 

синове Божии, обаче не по същество, както е Иисус 

Христос, а по благодат, сиреч по особена Божия милост. 

Зогр Ас Сав Ен Евх Супр 

Срв. ¬динорожденъ в Супр  

¬ДИНОЧДЬНЪ 1, monogenh¿j (327а]  
¬динородьнъ) 
тринит. Единороден, вж. иночд¥и: егда же 
приде коньчина лýту посъла бѓъ сѓна своего 
единочдьнааго  
 

¬ДИНЬСТВО 5, mona¿j (39б, 119а); e(no¿thj 
(45б] I ¬стьствьн¥имь единýмь естьствомь 46а); 
e(¿nwsij (287б)  

1. тринит. Единство. С този термин се означава 
тъждеството на Божествената природа у трите 
Лица на Пресв. Троица: ¬стьствьно¬ ¬диньство 
46а сь бѓъ нашь иже единьствъмь и троицею 
славословимъ 119а, срв. и 45б. 
2. христол. Концепт на термина ¬диньство в 
христологията е църковното учение за 
единството на личността на Иисуса Христа. 
Църквата изповядва, че Иисус Христос има две 
естества – божеско и човешко, съединени в едно 
лице, в една ипостас: Бог Слово възприел 
човешка природа в личностно единство със 
Своята божествена природа. Човешкото 
естество няма отделна ипостас, не е самостойна 
личност, а е възприето от Божественото 
естество в единство с Неговата божествена 
ипостас: упостасьно¬ ¬диньство 287б 
 ¬дин¬ни¬, съвъкупъ  
ЕфрКрм 

¬ДИНЬСТВОВАТИ 3, ¬диньствити 1, 
e(no/omai  
мист. Чрез приобщаване със светите Христови 
тайни влизам в благодатно единение с 
Църквата: приятье meta/lhyij речеть ся сею бо 
плътью и кръвью и·сЃво бЃжство приемлемъ; обьщьство 
koinw-ni/a гЃлеть же с и естьство по истинý, 
понеже и м¥ обьщьствуемъ koinwnei=n имь хЃа и 
приемлемъ mete/xein его плъть и бЃжьство. 
Обьщьствуемъ же и единьствуемъ e(no/omai и 
сами въ себý симь; имьже бо отъ единого хлýба 
възимаемъ вси, то едина плъть хЃва и едина кръвь 
и другъ другу уди будемъ 277б-278а 

¬ДИНЬСТВЕНЪ 1, h(nw/menoj  
христол. Единен, вж. ¬диньство: плъть же 
единована къ бЃжьству не едино естьство есть, нъ 
едино же плътьное, единьствьнууму же бЃжьству 
другое, якоже обýма не едино естьство нъ двý 
274а  

¬ДИНЕНИЕ 1, e(¿nwsij (353а)  
есх. Възстановяване разрушеното при смъртта 
единство на тяло и душа във възкръсналия 
човек: тýлу и дѓша  353а 
 ¬диньство, съвъкупъ  
ЕфрКрм ГрНазXIв. 

Срв. въ¬дин¬ни¬ в ЕфрКрм; при¬дин¬ни¬ Догм и 
съ¬дин¬ни¬ в Изб1073г. Догм 

¬СТЬСТВИЕ 1 InstrSg естьствиемь, fusikw¤j, 

(б rel. ¬стьствомь) 
Вж. ¬стьство: оѓць виньнъ есть сѓну естьствиемь б 
Супр  

¬СТЬСТВО 139, ou)si¿a б; fu¿sij 15а, 
16аб, 20бbis, 23б, 28а, 35аbis, бbis, 40б, 41б, 42а, 
43а, 44б, 54аб, 55а, 56б, 59б, 60а, 69б, 74а, 75аб, 
77аbis, б, 87б, 89б, 98бbis, 104а, 105аб, 106б, 
107а, 108б, 109а, 111б, 115аб, 116б, 121а, 123а, 
128а, 143б, 145а, 146с 7, 147б, 156б, 165а, 167б, 



127 

 

172аб, 173аbis, б, 176аб, 177аб, 178аб, 181б, 
183а, 184а, 186б, 194а, 195а, 196абbis, 202аbis, 
204б, 206б, 214б, 215бquater, 223б, 230б, 
231абquinque, 233а, 234а, 239б, 249б, 251б, 256б, 
261б, 262аbis, б, 263а, 267б, 268бbis, 269б, 270б, 
274аbis, 276б, 281б, 283а, 286бbis, 292аб, 316а, 
329а, 331а, 334б);  (16б, 29а) 
Instr. sg ¬стьствомь, fusikw¤j (72а 171б, 206б2  
въ ¬стьствý, fusikw¤j(15б, 23б) 
онт. Естество, природа:  
1. Качествената детерминираност на равнище 
вид, вътрешно обусловените свойства, 
наклонности и действия на даден обект, които 
го определят като такъв, вложените му при 
сътворяването от Твореца принципи в 
съответствие с Богоустановения порядък в 
мирозданието: въ естьствý въсýно нашемь 
вýдýни¬ ко есть бѓъ 23б; извратъ естьства 55а; 
чѓлвчску естьству своиства 98а; плътьно¬ ¬стьство 
276б, бесплътьно¬  334а 
 по своему, ск. Т. И. естьству, kata£ fu¿sin 
(41б, 42а, 54а, 69б, 75а, 107а, 109а, 145а, 147б, 
177а, 186б, 204б, 269б) – съобразно естеството: 
вся же тварь по сво¬му ¬стьству тъл· 
повинуеть ся 69б 
 в¥ше ¬стьства, to£ u(pe£r fu¿sin (249б, 267б, 
268б, 269а] III) – свръхестествено: тако и н¥н 
дѓховьномь дýиствъмь в¥ше ¬стьства дýлаеть, въ 
неже не можеть мýстити ся нъ тъчию едина вýра 
(за свръхестественото зачатие на Словото, бел. 
Т. И.)  
 надъ ¬стьствьн¥имь, to£ u(pe£r fu¿sin (269а); 
чрýсъ ¬стьство, u(perfuw¤j (270б), u(pe£r fu¿sin 

(286б); мимо ¬стьство, u(pe£r fu¿sin (286б) 
Срв. в¥ше¬стьствьнъ в Изб1073г.; паче¬стьствьнъ в 

Догм 
InstrSg ¬стьствъмь, fu¿sei (106б, 111б, 128а, 
178аб, 183а, 206б1, 230бbis, 263а, 292аб, 316а) 
 бѓлгодатьемь, бѓлгодатью, даръмь: бесъмьртьнъ 
¬стьствъмь не, бѓлгодатьемь 106б 
 законъмь, по закону: и м¥ ... будемъ законъмь, 
еже сь ¬сть ¬стьствъмь: сѓневе и причастьници бѓжии 
263а, срв. още 281б, 283а 
2. Природосъобразност, = to£ kata£ fu¿sin: 
съвратити ся отъ естьства въ чресъестьствие 115б 
 чрýсъестьстви¬, укроми¬ ¬стьству 215б, to£ 
para£ fu¿sin ‘противоестествено’ 
3. Присъщата на материята способност за 
възникване, растеж и раждане: естьства бо дýла 
садове и животи 196б (срв. Емпедокъл у Plut. 2. 1111 F; 

Rlat. Nom. 892 С; Arist. Fus. 2. 1, 1; Arist. 

Meta£ ta£ fusika¿ 4. 4, 1). 

Евх Супр Клоц Изб1073г. Мин1096г. ПатСинXIв. ЕфрКрм 

ГрНазXIв. ЙоЕШ ЗлатострXIв. СЗ (ХIѴв.) 

Срв. вещь в СЗ (ХIѴв.) 

¬СТЬСТВЬНЪ 31, fusiko¿j (39б, 61бbis, 
68аbis, 67б, 92а, 182б, 186аbis, 187аbis, 202а, 

219б, 249аб, 318а), fu¿sewj (46а, 95б, 110бbis, 
128а, 287б), kata£ fu¿sin (45б, 186б, 215б)  
онт. 1. Естествен, отнасящ се до естеството: 
¬стьствьная сила 67б, 68а; ¬стьствьная н©жда 
39б; ¬стьствьно¬ ¬диньство 45б, 46а; ¬стьствьно¬ 
качьство 61б; ¬стьствьно¬ подобьство 92а; 
¬стьствь-но¬ хотýни¬ 95б, 202а; 219б; 
¬стьствьно¬ любьство; ¬стьствьно¬ въслýдовани¬ 
128а; ¬стьствьнűи врýдъ 182б; ¬стьствьная 
сладостьсласть 186а, 187а  
 приобрýтенъ, e)pi¿kthtoj  
2. Природосъобразен, = kata£ fu¿sin: друг¥я 
сласти не нуждьн¥ ни естьствьн¥ 186б 
 чрýсъестьствьн¥и, para£ th£n fu¿sin qesmo¿j 
(22а  преестьствьн¥и) 
 субст. n sg ¬стьствьно¬, toì kata£ fu¿sin 215б 
– природосъобразност: съвративъше ся отъ 
естьствь-наго 215б 
надъ ¬стьствьн¥имъ, u(pe£r fu¿sin (269а] III в¥ше 
¬стьства) 
Супр Клоц ГрНазXIв. ПандАнтXIв. ЗлатострXIIв 

Срв. вещьнъ и вещьствьнъ в СЗ (ХIѴв.) 

¬СТЬСТВЬНЭ adv., fusikw¤j (209а, 217б, 
270б)  
онт. Естествено: сего самовластьн¥имь хотýньемь 
¬стьствьнý утвори 217б 

љ 
ªЗЫКЪ1 (6), glw¤ssa (107б, 190б,193а, 222б, 

246б, 329а) 
1. естеств. Език като орган на човешкото тяло: 
©да же ¬му ªз¥къ, сего паче коньць и лалока 190б 
 прен. метафор.: видомь wгньн¥имь ªз¥к¥ 
246б, срв. още 329а 
2. прен. метоним. Език като средство за 
разбиране: словýньскъ ªз¥къ 2а, срв. още 12аbis;  
= гласъ 
Често 

ªЗЫКЪ2
 
(6), e)¿qnoj (13а, 111а, 305а, 338а, 

340а] II-V страна, 349а) 
прен. св.-истор. pl t Езичници – под това 
название се имат предвид народите, които не 
вярват в единия Бог, а се придържат към 
многобожието: подоба же убо повýдýтися 
еваньгелью въ вьсýхъ яз¥цýхъ 338а 
= страна  
Често  
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