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Кръвта (dam) според Свещеното Писание на Стария Завет 

 

 Думата dam (кръв) се числи към малкото съществителни имена, които произхождат 
от двуконсонантни корени (в случая от корена dm). Въпреки, че тя има родство с думи 
като adom/edom (ярко червен), няма пряка връзка между думата dam и adama (червена 
пръст) и респ. adam (човек).1 В множествено число (damim) думата dam се употребява при 
описване на проливане на човешка кръв (при насилие или убийство – Мих. 7:2; Изх. 22:1) 
като никога не се употребява по отношение на животно.2 Може да се предположи, че това 
се дължи на факта, че въпреки старозаветни предписания срещу прекомерно насилие над 
животни (Втор. 25:4; срв. Числ. 22:22-33 и др.), човешкият живот е несравним с този на 
останалите твари защото той е живот на сътворено и устроено по Божии образ творение, 
което е призовано към богоподобие (срв. Бит. 1:26-27). Заповедта, която Бог дава на 
праотците, да се консумира само растителна храна (Бит. 1:29), се разглежда от светите 
отци като постановяване на поста. Свети Василий Велики нарича поста връстник на 
човечеството и отбелязва, че ако Ева бе постила и не бе вкусвала от плода за познаване на 
добро и зло, сега не бихме имали нужда от пост.3 След грехопадението и потопа Бог 
позволява консумацията на животинско месо, но при изричното постановление кръвта на 
животните да бъде проливана, а да не бъде консумирана (Бит. 9:4 и парал.). Със 
сключването на Завета (berit) с Яхве, Бог дава Своите заповеди относно това месото на 
кои животни може да се яде и на кои не – така животните биват разделени на чисти и 
нечисти (Лев. 20:25; Втор. 14:14-21 и парал.),4 като се подчертава, че кръвта на чистите 
животни също не трябва да бъде упортребявана за храна. Както ще се отбележи по-долу, 
кръвта бива употребявана само в култа и то като се принася на единия, истинен Бог.  

 В древния Ориент кръвта се разбира като носител на биологичния живот и като 
негово средоточие. Кръвта е пряко свързана с живота, като не само го прави възможен, но 
и го поддържа. Тя е толкова жизненоважна, че боговете творят от нея и чрез нея създават 

                                                           
1 Maas, F. adam. in: - Botterweck, G. (Hrg.) Theologisches Woerterbuch zum Alten Testament. B. I, Stuttgart 1973, 
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2 Kedar-Kopfstein, B. Dam. in: - Botterweck, G. (Hrg.) Theologisches Woerterbuch..., B. II, Stuttgart 1977, S. 250. 

3 Вж. Св. Василий Велики, Беседа 1. О посте 1-я. в Творения, , ч. ІV, М., 1993, с. 3. 

4 Причината за определянето на някои животни като нечисти (напр. свинята) се дължи на факта, че някои от 
тях се използват като жертвени животни в култа на съседните на Израил езически народи. Хищните 
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живота.5 Митът „Когато горе” (Enuma elis)6 повествува как бог Мардук след тежка битка 
побеждава богинята Тиамат, която е персонификация на хаоса.7 В епоса е налице едно 
твърде картинно описание на това, което Мардук прави с Тиамат след своята победа над 
нея: „След като победи Тиамат, предводителят разруши властта й, нейната сила се 
разтече. 129 С крака стъпи върху долната част на тялото на Тиамат, 130 със своето 
безпощадно гърло той разби на парчета нейния череп. Той разкъса вените на нейната кръв, 
остави кръвта й, та северният вятър да я занесе на тайно”.8 От кръвта на победената 
Тиамат, бог Мардук създава небесата. Според древноориенталските представи кръвта се 
използва от боговете и за сътворяването на хората. В мита Атрамхазис9 се разказва как 
хората са сътворени от бог Енки и богинята майка (Белет-или) от глина и от кръвта на 
един бог: „Енки отвори устата си и каза на великите богове: В началото на месеца, на 
седмия ден и на петнайсетия ден искам да направя очистване, баня. Трябва да се заколи 
един бог; тогава боговете могат да се очистят чрез потапяне! С неговата плът и неговата 
кръв нека Нинту да поръси глината; богът и човекът нека да са омазани заедно с глината!.. 
От плътта на бога нека да стане Едимму!”. 10 Същата идея е налице и в споменатия мит 
„Когато горе” (Enuma elis) – хората са сътворени от кръвта на убития бог Кингу, който бил 
сподвижник и съвъстаник на богинята Маат: „Те (боговете) свързаха (Кингу), донесоха го 
пред Еа (върховният бог – бел. м.), възложиха му наказание (и) разсякоха вените му. От 
неговата кръв те оформиха човечеството” (Таблица VІ 31-40).11 

 В Свещеното Писание на Стария Завет кръвта също се разбира като седалище на 
живота в биологичния смисъл, но не е налице идеята за сътворяване на света и човека от 
кръв. Яхве, като истински Бог, със Своето Слово (Бит. 1:3; Пс. 33:612) сътворява света и 
човека като уникални, като дарява последния със Своя образ и го сподобява със Самия 
Себе Си.   
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капки на творческото слово Ху и Сиа. Вж. Kedar-Kopfstein, B. dam. in: - Botterweck, G. (Hrg.) Theologisches 
Woerterbuch..., S. 252-253. 
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12 Номерацията на псалмите е според Масоретския текст. Kittel, R. (Hrg.) Biblia hebraica. Stuttgart 1991. 



 Като седалище на живота в биологичния смисъл, кръвта се свързва с 
антропологичното понятие basar като по този начин се описва човешката личност. В 
апокрифната литература, в Свещеното Писание на Новия Завет (Мат. 16:17) и в Талмуда 
(Berakot 33a)13 изразът „плът и кръв” описват човешката немощ и неговата преходност. 

Кръвта е в пряка връзка с антпологичното понятие nepes. Особено ясна е връзката 
на dam с nepes (в тяхното значение на седалища на живота) в забраната да се убива човек 
(Изх. 20: 13; 21:14 и парал.). Тази забрана постановява смъртно наказание в случай на 
преднамерено убийство („ако човек отнеме който и да е човешки живот (qol nepes adam) с 
умиране да умре!” 14 - Лев. 24:17) както и право на кръвно отмъщение,15 когато е убит 
близък човек (Вт. 19:6).16 Забраната за човекоубийство се обосновава с изказването hadam 
hu(h) hanepes („кръвта е животът” - Вт. 12:23 и парал.), което свидетелства, че животът е 
дарен от Яхве и Му принадлежи. Тежестта на убийството картинно е предадена с 
представата за пролятата кръв, която вика от земята към Бога (Бит. 4:10). Връзката между 
проливането на човешка кръв и вината, която има убиецът, се изразява с формулата, която 
се изрича при изпълнение на смъртното наказание: „Нека кръвта ти да бъде върху главата 
ти” (2 Сам. 1:16).17 Пророците въстават срещу невинното проливане на кръвта на народа 
от страна на неговите управници, които вършат това с цел свое лично облагодетестване. 
Св. прор. Илия не само изобличава Ахав (871-852) и неговата съпруга Йезавел в 
предумишлена клевета и убийството на Навутей (1 Цар. 21:2-18), но им известява 
справедливата Божия отсъда. На цар Ахав, който идва да вземе лозето на убития по негова 
заповед Навутей, Илия казва: „На мястото където кучета близаха кръвта на Навутей, 
кучета ще ближат твоята кръв, също и твоята кръв” (1 Цар. 21:19). Пророк Йезекиил (Йез. 
22:2) нарича Йерусалим jr hadamjm („град на кръвопролитие)” поради политиката на 
последните царе от Давидовата династия (Йоаким и Седекия). Пророците използват 
думата „кръв” като синекдоха, за означаване не само на убйство, прелюбодейство (Йез. 
23:37), на неправда изобщо (Мих. 3:10), но особено на идолослужение (giluljm – Йез. 22:3) 
като по този начин акцентират на тежестта на тези грехове. Кръвта, разбирана като 
седалище на живота в биологичния смисъл, се свързва с идеята, че чрез кръвта се 
получава избавление и защита на живота. Така при установяването на Пасха кръвта на 
закланото едногодишно агне, с която кръв са помазани рамките на вратите на еврейските 
къщи, избавя от смърт еврейските първородни докато египетските биват погубени (Изх. 
12:13, 23). В тази връзка не може да се приеме мнението на G. von Rad, който в 
установяването на Пасха вижда свързване на номадски ритуал за защитаване на стадото от 
демони с разказа за излизането на Израил от Египет. При изхода от Египет не става въпрос 
                                                           
13 Goldschmidt, L. (Hrg.) Der Babylonische Talmud. B. XI, Berlin 1936, S. 546.   

14 Цитираните текстове от Свещеното Писание на Стария Завет са преведени по Kittel, R. (Hrg.) Biblia 
hebraica. Stuttgart 1991. 

15 Извършващият кръвно отмъщение близък роднина се нарича goel dam – букв. отплащащ за кръв (Вт. 19:6; 
2 Сам. 14:11). 

16 За случаите при които има непреднамерено убийство се постановява създаването на асилните градове, 
където неволният убиец има право да се посели, но няма право да ги напуска до смъртта на първосвещеника 
(Чис. 35:25). Повече за т. нар. асилни градове Вж. Ширавов, Н. Библейска Археология..., с. 358. 

17 Wolff, H. Anthropologie des Alten Testaments. Gütersloh 2002, S. 100.  



за защитаване на Израил от демони, а за неговото избавяне от робското положение, което 
избавяне е основание за сключването на Завета.18 При сключването на Завета Моисей след 
като прочита Божиите заповеди поръсва евреите с кръвта на жертвите и казва: „Ето кръвта 
на Завета (dam haberjt), който Господ сключи с вас според всички тези слова” (Изх. 24:8). 
Така кръвта заедно със солта са основни за легитимността и дълговечността на Завета.19  
Апостолското разбиране, а от тук и светоотеческото тълкувание, свързва пасхалният агнец 
с Христовата кръстна жертва. В 1 Петрово 1:18-19 на християните се напомня, че те (както 
и цялото човечество) не са изкупени с тленни неща като „сребро или злато, но със 
скъпоценната кръв на Христос като на непорочен (amomos, респ. amomou) и без 
недостатък (aspilos, респ. aspilou) Агнец” 20 (1 Пет. 1:18-19).21    

 Според свещеното Писание на Стария Завет изтичането на кръв прави човека 
нечист - напр. при менструация (Лев. 12:3, 15:20), но чрез нея в Стария Завет се очистват 
греховете. Господ определя кръвта на култово чистите животни като средство за 
очистване от греховете и същевременно за освещаване на съсъдите на скинията (а по-
късно и на храма), както и за посвещаването на някого в свещенство. При встъпването в 
свещенство, освен одеждите които се поръсват с кръв (Изх. 29:21), с кръв се помазва края 
на дясното ухо, палеца дясната ръка и най-големия пръст на десния крак (Изх. 29:20). 

 Идеята, че кръвта на жертвените животни се пролива за прощение на греховете 
(както на управниците, народа, така и на личните) е особено ясна в постановленията за 
жертва за грях и вина както и в деня на Очищение (Лев. 4:6, 17, 25, 30, 34). Възможно 
обяснение за жертвоприношението на животни и тяхната кръв е, че чрез живота, който е в 
кръвта може да се обнови животът, който чрез греха е оскъдял.22 В Лев. 17:11 се прави 
важна връзка между забраната да се консумира кръвта на животните (от една страна), а от 
друга – се посочва значението на кръвта (dam) в култа като средство за умиване и 
очистване от греховете:23 „Защото животът на тялото е в кръвта. И Аз съм я поставил за 
вас върху жертвеника за очистване на душите ви ), защото кръвта очиства душата (nepes)” 
                                                           
18 Вж. Keiser, O. Der Gott des Alten Testaments. Goettingen 2003, T. 3, S. 12-22. 

19 Етимологията на думата berit (съюз, договор) е близка с тази на акадската дума bīrītu(m), която означава 
„връзка”, „ окова”. Встъпването в договорни отношения става или по взаимно съгласие (Бит. 21:22-32; Нав. 
9:15; 1 Сам. 11:1-2), или то е наложено задължение (2 Цар. 11:4; Йез. 17:13-14). Въпреки че Заветът с Израил 
е следствие от Божията воля и решение да влезе в договорни отношения с него, двете страни по 
споразумението са равноправни (такова е положението и при васалните договори). Заветът се отнася до 
целия народ, а не до отделната личност. Отделната личност е в завет с Яхве, защото тя е част от Божия 
народ. Вж. Koehler, L. Theologie des Alten Testaments. Tuebingen 1953, S.  46-49. Книга 1 и 2 Самуилова 
съответстват на книга 1 и 2 Царства.  

20 Трябва да се отбележи, че още св. Йоан Кръстител, виждайки идващият да се кръсти Христос, казва: „” Ето 
Агнецът Божий, Който взима греха на света” (Йн. 1:29). 

21 Цитираните текстове от Свещеното Писание на Новия Завет са преведени по текстовокритичното издание 
на Nestle, E. (Hrg.) Das Neue Testament Griechisch und Deutsch. Stuttgart 1986. 

22 Kornfeld, W. Levitikus. Wuerzburg 1983, S. 68.  

23 В тази връзка несъстоятелно е мнението на K. Elliger, който разяснява забраната да се консумира кръв 
като следствие от анималистично-тотемистични възгледи, според които чрез консумирането на кръв човек 
приема в себе си чужда душа. Вж. Elliger, K. Leviticus. Tuebingen 1966, S. 228. 



(Лев. 17:11). Основната идея на жертвоприношенията е идеята за заместничеството, както 
и надеждата Бог да очисти и умие греха, идея, чийто външен израз е проливането на 
кръвта на жертвените животни. Разбира се нито количеството на жертвите, нито тяхната 
кръв или самите те прощават греховете. Пророците особено остро се възправят срещу 
подобни възгледи, че греховете се прощават само поради формално спазване на култа. 
Според пророците, като изразители на Божията воля, жертвоприношението има смисъл и 
Бог прощава греховете само ако е налице вътрешно покаяние и обръщане към Бога на 
дело (срв. Ис. 1:13-17; Ос. 6:6). Само тогава е налице и истинско богослужение. 

 В Свещеното Писание на Новия Завет Господ Иисус Христос придаде нов смисъл 
на старозаветната идея за очистването на греховете с кръвта на жертвените животни. На 
Тайната вечеря, непосредствено преди Своите доброволни кръстни страдания и смърт, 
Той взе хляба и каза на Своите ученици: „Това е Моето тяло, което за вас се дава!”, а също 
след вечерята взе чашата и каза: „Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв, която за вас се 
пролива” (Лук. 22:19-20). Със своите кръв и плът Христос завърши и изпълни Стария и 
постанови Новия Завет. Старият Завет бе сключен с кръв и бе завършен с кръв. Но докато 
той бе сключен с кръвта на козли и бикове (срв. Евр. 9:13) и то само с еврейския народ, то 
сключения с Христовата кръв Завет е завет, който примири цялото човечество - юдеи и 
езичници с Бога (Кол. 1:20). Докато старозаветните жертви и култ, които са предобрази на 
Христовата жертва (принесена на кръста и постоянно принасяна в Светата Евхаристия), са 
преходни - до Христа, то Христовата жертва е не само еднократна (Евр. 9:28), но е и 
съвършена. Чрез Своята пролята на кръста кръв Господ Иисус Христос не само ни изкупи 
от веки род и коляно и език (срв. Откр. 5:9),24 но и направи съобщници на Божественото 
естество (1 Пет. 1:4), т. е. богопричастни. Тази причастност е възможна поради това, че 
Христос като възприе човешкото естество го направи съобщно на Отец и Светия Дух. 
Иисус Христос се отдава целият в Светата Евхаристия и прави Свои съобщници 
вярващите в Него, които в Светия Дух се съзиждат в Божие обиталище и в Христова 
Църква (срв. Еф. 2:22). Последната, поради причастността си на Христа, е истинско 
Христово тяло, напоявано и оживотворявано от Христовата кръв. Приобщавайки се с 
тялото и кръвта Христови, човек не става по същност Бог, не бива обезличен от Бога, но 
благодатно-реално участва в живота на Света Троица като се богоуподобява и получава 
като дар от Бога това, което Той има по естество.25 

В Стария Завет Бог прощава греховете чрез кръвта на жертвените животни при 
участието в старозаветния култ. Старозаветните жертви предизобразяват Христовата 
кръстна жертва. С идването Си Господ Иисус Христос не само извести настъпването на 
Новия и вечен Завет, но като предаде Себе Си на кръстна смърт, намери с кръвта Си вечно 
изкупление (Евр. 9:12), което се възприема в Църквата. В нея при причастяването с кръвта 
и тялото на Христос в Светата Евхаристия християните не само участват в сключения от 
Бога нов Завет (Мат. 26:28 и парал.), но и приемат Бога в Себе Си. 

                                                           
24 Според F. Laubach жертвената Христова кръв извършва прощение, изцерение, даравя мир с Бога и създава 
нова общност, Laubach, F. Blut, Theologisches Begrieflexicon zum Neuen Testament. in :- Coenen, L. (Hrg.) B. 1, 
Neukirchen 199, S. 199. 

25 Св. Николай Кавасила, Семь слов о жизни во Христе. М., 1874, с. 52. 


