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ПРЕДГОВОР 

 

„Сърцето ми преизобилно блика от благо слово,   

аз говоря, моята песен е за царя.  

Езикът ми е писец на бърз писар”  (Пс 45/44:2) 

„Истински се вижда само със сърцето” 

(Антоан дьо сент Екзюпери: „Малкият принц”)  

 

 Още от ранното си детство сме свикнали да свързваме чувствата (особено 

чувството на любов) със сърцето. Това разбиране, с което ние израстваме и което 

носим през целия си живот, е облечено в изрази като „сърдечна болка”, „ сърдечно 

вълнение” или „сърдечна обич”. За някого можем да кажем, че ни е „сърдечен 

приятел” или пък подписваме пожеланията си „с най-сърдечни чувства” 

(последното за мен винаги е било свидетелство, че човешкото сърце в своята 

дълбочина е добро и добронамерено). Задавала съм си въпроса, а предполагам и 

всеки човек си го задава: след като през изминалия ХХ век учените свързаха 

всички дейности в човека (включително изпитването на чувства и желания) с 

функцията на мозъка, защо не е настъпила промяна в посочените по-горе изрази? 

Защо ние не казваме „с добри мозъчни чувства” или „той ми е добър мозъчен 

приятел”? Явно дори и в ХХ и ХХІ век сме запазили някакво (макар и далечно и 

смътно) разбиране за антропологичната категория „сърце”, което разбиране е 

облечено в устойчивите изрази на езика (както вече бе даден пример – „сърдечен 

приятел” и „сърдечни чувства”).     

Но все пак за нас, живеещите в началото на ХХІ век от Рождеството на 

Христос, антропологичната категория „сърце” събужда доста недоумения по 

отношение на съдържанието, което Старозаветното Свещено Писание влага в него 

защото в Библията мисленето се свързва със сърцето. Понятието „сърце” заема 

контролно място не само от чисто научен интерес – интерес да се вникне и разбере 
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смисълът на едно понятие от Библията, което е саморазбираемо за авторите на 

текста на тези Писания. Свещеното Писание на Стария и Новия Завет не е 

легалистична писана норма, а е дух и живот (Йн 6:63). То е слово, което трябва да 

се усвоява, за да се оделотворява постоянно, същевременно е и слово, което 

оживотворява сърцето на човека, понеже неговото съдържание е въплътилото се 

Божие Слово – Господ Иисус Христос.  

Настоящата книга е опит за анализ на антропологичното понятие „сърце” в 

Свещеното Писание на Стария Завет. Тя всъщност е дисертационното ми 

съчинение, което обаче е достъпно за по-широк кръг читатели.  

Бих искала да изразя моята благодарност и признателност на научния ми 

ръководител - проф. д-р Славчо Вълчанов Славов за препоръките, насоките и 

хоризонтите, които той откри пред мен. Благодаря му за вдъхновението и особено 

много за творческата свобода, които ми даде. Така неговото научно ръководство бе 

и остава за мен пример не само за компетентно водителство, но и за отношение към 

ближния от все сърце. 

 Благодаря също на проф. д-р Иван Желев Димитров за това, че ми даваше 

ценни препоръки и ми оказа съдействие за намиране на научна литература, а по-

късно стана рецензент на моя труд.   

Признателност дължа и на проф. протопрезв. д-р Николай Шиваров и на 

Декана на Богословския факултет доц. д-р Емил Трайчев за ценните им препоръки 

и щедрото и полезно научно сътрудничество.   

 Благодаря на д-р Алберт Раух и д-р Николаус Вирвол, ръководители на 

Института за източните църкви (Ostkirchliches Institut) при Католическата църква в 

гр. Регенсбург, Германия за това, че ми съдействаха да работя научно в гр. 

Регенсбург.   

Особено съм признателна на моите родители Лилия и Ангел Маринови за 

това, че те винаги са се отнасяли към мен не само с родителска обич, но и с 

подкрепа, насърчение, доверие и взаимност. Те не само проявиха своята широта на 
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сърцето, като ми дадоха личностна свобода, но станаха за мен истински и най-

близки приятели.  

Ползвам случая да изкажа благодарност на духовния ми наставник - отец 

Александър Лашков (столичен храм „Св. Троица”, кв. „Разсадника”) за 

практическите съвети по отношение както на моите научни занимания с понятието 

„сърце”, така и по отношение на опита за живеене в Христа и за очистване на 

сърцето. Благодаря сърдечно на д-р Мария Иванова, Антония Узунова и Снежана 

Дечева, доц. д-р Свилен Тутеков, д-р Светослав Риболов и д-р Жасмина Донкова. 

Признателна съм на служителите в Библиотеката на Богословския факултет -  

Цвета Узунова, Ружа Доновска, Мирослава Млечкова, докторант Иво Янев, и д-р 

Ивелина Николова. Благодарност изказвам и на покойната ми приятелка и колега - 

докторант Нели Йосифова. Благодаря на Corpus academicum в Богословския 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за научното общение и  академичен 

толеранс при дискусии и взаимоотношения в научното ни ежедневие. 

Основният мотив да издам дисертационното си съчинение като книга е да 

приобщя евентуалните четци на това скромно съчинение към значението на 

понятието „сърце” в Свещеното Писание като място и път към съзерцаване и 

познание на Бога. 

Благодаря на вас, които ще направите усилие да прочетете настоящата книга! 
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Използвани съкращения 

                              1. Старозаветни книги1 

 

Бт- Битие   

Изх - Изход 

Лв – Левит  

Ч - Числа  

Вз - Второзаконие  

Сд - Съдии Израилеви  

1 Ц/1 Сам2 - Царства  

2 Ц/2 Сам - Царства  

3/1 Ц - Царства  

4/2 Ц - Царства  

1 Плп - Паралипоменон3 

2 Плп - Паралипоменон   

1 Е - Ездра  

Тв - Товит  

Юд - Юдит  

Ес - Естир  

Йв - Йов  

Пс - Псалтир  

Пр - Притчи Соломонови  

Ек - Еклисиаст   

Пес - Песен на Песните  

Прм - Премъдрост Соломонова  

Сх - Иисус син Сирахов   

                                                           
1 Съкращенията на библейските книги са по Новият Завет. Българско библейско дружество (изд.). С., 2002. 
2 В МТ книги 1 Царства и 2 Царства съответстват на книги 1 Самуилова (1 Сам.) съотв. 2 Самуилова. 
3 В МТ книги 1 Паралипоменон и 2 Паралипоменон съответстват на 1 Летописи, съотв. 2 Летописи. 
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Ис - Исаия  

Йр - Йеремия  

Пл - Плач Йеремиев   

Вх - Варух  

Йз - Йезекиил  

Дн - Даниил  

Ос - Осия   

Йл - Йоил  

Ам - Амос  

Йона - Йона  

Мх - Михей  

Н - Наум  

Сф - Софония   

Аг - Агей   

Зх - Захария  

Млх - Малахия  

1 Мк - Макавеи   

2 Мк - Макавеи  

 

2. Новозаветни книги 

 

Мт - Матей   

Мр - Марк   

Лк –Лука  

Йн - Йоан  

Д - Деяния  

1 Пт - Петрово  

1 Йн - Йоан  
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Рм - Римляни  

1 К - Коринтяни  

2 К - Коринтяни  

Г - Галатяни  

Еф - Ефесяни   

Фп - Филипяни  

Кс - Колосяни  

1Сл - Солуняни  

2 Сл – Солуняни 

Т - Тит   

Евр -  Евреите  

Отк - Откровение  

 

3. Текстове от Кумран 

 

1Q4GenAp (А)5 – Апокриф върху текстове от книга Битие от Първа пещера в 

Хирбет Кумран 

1QM (M)6 - Военен свитък (Война на синовете на светлината със синовете на 

тъмнината) 

CD (D)7 - Кодекс от Дамаск  

1QpHab. - Коментар (пешер) на книгата на прор. Авакум  

1QS (1QS V 1-IX 26)8 - Правилник на общността (Правилник на Новия съюз)9  

1QH (H)10 - Свитък с благодарствени химни  

                                                           
4 Цифрите, поставени преди буквата Q, означават номера на пещерата в Хирбет Кумран, в която са открити 
дадените текстове.  
5 Това съкращение е по Lange, A. – In: Müller, G. (Hrsg.) Theologische Realenzyklopädie. B. XXVIII. Berlin, 
1997. S. 47. 
6 Ibid., S. 60. 
7 Ibid.,. S. 59. 
8 Ibid., S. 57. 
9 Б. Пиперов установява названието „Правилникът на Новия съюз”. Пиперов, Б. Правилникът на Новия 
съюз. – В: ГДА 1955-1956. Т. V (ХХХІ), с. 317-342.    
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TR (T)11 - Храмов свитък  

 

4. Други съкращения 

 

4.1. На кирилица 

 

БА - Библейска археология   

Бб - Библейска библиотека   

ГБФ (ГДА) - Годишник на Богословския факултет (на Духовната академия) –  

ДК - Списание „Духовна култура” 

МТ - Масоретски текст12   

парал. - паралелни места  

СП – Синодален превод на Библията  

 

4.2. На латиница 

 

AB - Ancor Bible  

ÄАТ - Ägypten und Altes Testament 

ATD - Altes Testament Deutsch  

ABG - Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte  

BEАТАJ - Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums  

BKAT - Biblischer Kommentar Altes Testament   

BThS - Biblisch-Theologische Studien  

ВАТ  - Die Botschaft des Alten Testaments  

                                                                                                                                                                                           
10 Lange, A. – In: Müller, G. (Hrsg.) Theologische Realenzyklopädie. B. XXVIII. Berlin, 1997. S. 63. 
11 Ibis., S. 51. 
12 Така нареченият Масоретски текст представлява издание на Стария Завет, който е написан на 
староеврейски и библейски арамейски. В това издание така наречените масорети (учени, занимаващи се с 
преданието (масора – евр.)) са снабдили консонантния текст (текст, състоящ се само от съгласни букви) с 
вокали. Повече за масоретите и тяхната работа върху библейския текст Вж. Марковски, Ив. Общо въведение 
в Свещеното Писание на Стария Завет. Ч. 1. Т. 1. С. 1932. 
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EKKNT - Evangelisch - katholischer Kommentar zum Neuen Testament  

EHAT - Exegetisches Handbuch zum Alten Testament  

EvTh. - Evangelische Theologie  

GAT - Grundrisse zum Alten Testament   

HNT - Handbuch zum Neuen Testament   

Hrsg. - Herausgäber  

HBS - Herders Biblische Studien  

HThКAT - Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament   

JShrZ - Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit  

KAT  - Kommentar zum Alten Testament  

KeKNT  - Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament   

KHKAT - Kurzer Hand-Kommentar zum Alten Testament  

LÄ - Lexikon der Ägyptologie   

NEB - Neue Echter Bibel   

NSKAT - Neuer Stuttgarter Kommentar – Altes Testament  

OBO - Orbis Biblicus et Orientalis  

PG – Patrologia Graeca  

RAVA - Reallexikon der Assyrologie und Vorderasiatische Archäologie  

SJ - Studia Judaica   

ТhЕh - Theologische Еxistenz heute  

ThHAT - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Jenni, E. (Hrsg.), B. I. 

Gütersloh, 1994, B. II. Gütersloh, 1995. 

ThHNT -  Theologisches Handwörterbuch zum Neuen Testament  

TUAT - Texte aus der Umwelt des Alten Testaments  

ThgÜI - Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels   

ThV - Theologische Veralgemeinschaft  

ThW - Theologische Wissenschaft  
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ThWAT - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. Botterweck, G. (Hrsg.) B. І, 

Stuttgat, 1973, В. ІІ. Stuttgart, 1977, B. III. Stuttgart, 1982, B. ІV. Stuttgart, 1984, B. V. 

Stuttgart, 1986, В. VІ. Stuttgart, 1989; Fabry, H. (Hrsg.) B. VІІ. Stuttgart, 1993, B. VIII. 

Stuttgart, 1995. 

ThWNT  - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Friedrich, G. (Hrsg.) B. VI. 

Stuttgart, 1959, B. VII. Stuttgart, 1964.  

UTB - Universität Taschenbücher  

ThgÜI - Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels  

WMAT -  Wissenschaftliche Monographien zum Alten Testament  

WBC - Word Biblical Commentary  

ZBAT - Zürcher Bibelkommentare: Altes Testament  

 

Транскрипция на библейските еврейски букви13 

 

a - ’ 

b - b  

g – g 

d - d 

h - h 

w - w  

z - z  

j - ḥ  

f - t 

y - j 

k -k 

                                                           
13  
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l - l 

m - m 

n - n 

s - s 

u - ‘ 

p - p 

x - ṣ 

q - q 

r - r 

c - š 

t - th 
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УВОД 

 

Въпросите за това - кой е човекът и каква е целта на неговото съществуване 

са изначални въпроси, вълнуващи хората през всички времена и във всички 

общества. Човекът е същество, което се стреми към Бога, към опознаване и 

овладяване както на заобикалящата го природна среда и едновременно с това към 

проникване и донякъде разбиране на тайната на своето същество. И колкото и 

човек да бъде изучаван, толкова по-ясно става, че човешката личност не може да 

бъде докрай изследвана и изчерпана. Именно това поражда и необходимостта от 

разглеждането на човека от многобройни ъгли. Затова не съществува една 

антропология, а много и различни антропологии – библейска, философска, 

психологическа, културна и редица други. Всички те имат за цел да опознаят по-

добре човека сам по себе си или, ако го свързват с Бога, те не приемат, че човек не 

може да съществува и да се оличностява без богообщение. Единствено библейската 

антропология изследва напълно човека в неговото естествено и най-тясно общение 

с Бога, като няма предвид само това, че без Бога е невъзможно човешкото 

съществуване (както и на творението като цяло), а и това, че човекът само и 

единствено във връзка с Бога може да има истински и лични взаимоотношения с 

останалите хора и цялото великолепно Божие творение.   

В това отношение Библейската антропология има допирни точки с 

антропологичните представи в древния Изток. За неговите жители са били важни 

редица основни въпроси, като - кой е човекът, каква е неговата задача и цел на 

съществуване. Тези интереси обаче не са чисто философско-антропологични и не 

са породени от любопитство към неразгаданото, но са тясно свързани с 

поведението на човека през живота му, като съобразено с изискванията на Бога 

(съответно божествата). Особено важно значение, както в древния Изток, така и в 

Израил, се отдава на сърцето на човека като на основен и най-важен орган.  
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Проблем пред изследователите на антропологичните понятия (и в частност 

на представата за сърцето като дял от библейската антропология) създава фактът, 

че мисленето на древния човек е по-различно и  неговите представи и възприятия 

са по-различни от нашите.14 Една от най-важните (предвид поставената тема) 

характерни отлики на мисленето на древните е това, че те виждат човека в неговата 

цялостност15 - антропологичните понятия като душа, вътрешност, утроба (br,q, 

qěrěb)16, както и останалите антропологични понятия, се възприемат не само като 

взаимно свързани и съотв. взаимно заменяеми, но и като синоними на сърцето.  

Важността на понятието „сърце” се вижда дори чисто статистически, при 

първоначален поглед – то е най-често срещаното и ползваното антропологично 

понятие в Свещеното Писание на Стария Завет – 853 пъти.17  

Пристъпвайки към разглеждане на значението на сърцето в свещените 

текстове, трябва да се отбележи, че ние, живеещите в началото на ХХІ в., 

употребяваме антропологичните понятия в по-друг смисъл, отколкото те имат в 

текстовете на Свещеното Писание.18 Това се отнася и до понятието „сърце”, което 

ние свързваме най-вече с изпитването на емоции.  

Класически пример за отликата във вижданията на старозаветните хора, е 

посочената от видния старозаветен антрополог H. Wolff трудност в разбирането на 

това, както означава понятието „сърце” и каква е неговата функция (според 

свещеното старозаветно Откровение)  - това е случаят, за когото се повествува в 1 

Ц/1 Сам 25:2-38, а именно станалото с Навал. Той, след като разбрал, че съпругата 

                                                           
14 Вж. Шиваров, Н. Литературните жанрове в Стария Завет. – В: ГДА 1973/1974. Т. ХХІІІ (XLIX), с. 3. 
15 Вж. Jaнарас, Х. Метафизика тела. Нови Сад, 2005, с. 21. 
16 Библейските еврейски думи са преведени по Gesenius, W., bearbeitet von Buhl, F. Hebräisches und 
aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17 Auflage. Berlin, 1962. В някои случаи са ползвани и 
други пособия, които са специално указани. 
17 Fabry, H. ble lēb. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. IV..., S. 420. 
18 Показателен за това например е фактът, че в Библия (СП) на всички места, в които се среща понятието vp,n< 
něpěš, то е предадено само с думата „душа”, а vp,n< něpěš има далече по-богата семантика и връзка с 
понятието „сърце“.   
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му Авигаил (СП – Авигея) поднесла храна на Давид (1004-965)19 и неговите 

войници, бил поразен от тази новина. Свещеното Писание лаконично казва за 

следствието от нея – „след това умря сърцето му във вътрешността му” (ABr>qiB. 

ABli tm'Y"w: wăjāmоt libō beqirbō)- 1 Ц/1 Сам 25:37).20 Ако читателят прочете само 

тези редове (както отбелязва и H. Wolff),21 би си помислил, че Навал е получил 

инфаркт и че под умиране на сърцето се има предвид спирането на сърдечната 

дейност поради увреждането на сърцето при инфаркт. Но следващият стих (38) 

представлява истинско предизвикателство за нашите разбирания – „И стана така, 

че около десет дни след това Господ порази Навал и той умря”. Следователно, тук 

сърцето не се разбира като телесен орган, без чиято функция е невъзможен 

животът на човека. 

На сърцето в Свещеното Писание (а и в древния Изток) се приписват 

процесите на мислене и размишление, които съвременната наука определя като 

функции на мозъка. Трябва да се отбележи, че сред някои библеисти (като F. Hesse) 

битува мнението, че тъй като древните не са имали представа за функцията на 

мозъка и познания за неговата централна роля по отношение не само на мисленето, 

но и на осигуряване функцията на всички телесни органи, са възприемали сърцето 

като централен орган понеже то, осигурявайки циркулацията на кръвта, е 

основният и най-значим орган в човешкото тяло.22 Учени като на Е. Kautzsch 

свързват сърцето само и единствено с интелектуалните процеси и не го разбират 

като орган и средоточие  на други функции.23  

                                                           
19 Използваната хронология (в случаите, в които не е посочено ползвано съчинение) е по Шиваров, Н. 
Библейска археология. С., 1992, с. 556-561. 
20 Преводът на старозаветните текстове е направен по Biblia Hebraica Stuttgartensia (МТ). Kittel, R. (Hrsg.) 
Stuttgart, 1991. 
21 Wolff, H. Anthropologie des Alten Testaments. Gütersloh, 2002, S. 69. 
22 F. Hesse смята, че библейското понятие „сърце”  (ble lēb) е източник на мисленето, което съвременната 
медицинска наука и биология свързват с мозъка. Hesse, F. Das Verstockungsproblem im Alten Testament. 
Berlin, 1955, S. 8. 
23 Kautzsch, Е. Biblische Theologie des Alten Testaments. Tübingen, 1911, S. 173-174.  
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Повечето съвременни западни учени, тълкувайки библейските текстове, в 

които се среща антропологичното понятие „сърце“, го изясняват най-вече като 

свързано с мисленето и разсъждението, въпреки че отразяват и отбелязват факта, че 

в Стария Завет на сърцето се приписва изпитване на чувства.24    

Задълбочено изследване в областта на старозаветната антропология на Запад 

е цитираното съчинение на H. Wolff Anthropologie des Alten Testaments. Gütersloh, 

200225 където въпреки акцентът, който H. Wolff поставя върху сърцето като 

средоточие и орган на интелектуалните процеси,26 се представят всички аспекти на 

понятието „сърце“, като бегло се разглежда развитието в разбирането на 

антропологичните понятия, в новозаветно осветление. За отбелязване са и 

антропологичните изследвания на S. Schroer, които са полезни въпреки нейни по-

либерални и феминистични възгледи.27  

Ценно пособие, във връзка с библейското богословие, библейската 

антропология и в частност с изследваното понятие „сърце”, представлява 

авторитетният речник Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, издаден от G. 

Botterweck (B. I-VI) и H. Fabry (В. VІІ-VІІІ),  в които антропологичните понятия са 

изяснени не само в тяхната взаимна връзка, но е отправен и поглед върху 

антропологичните разбирания  в древния Изток.     

 В монографията на H. Brunner Das hörende Herz. (OBO 80),28 се прави 

паралел между представата за сърцето в древния Египет и в Израил, а трудът на B. 

Ockinga, Die Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten und im Alten Testament. (ÄAT 7),29 

разглежда вижданията за човека в древен Египет като образ и подобие на 

божествата. 

                                                           
24 Eichrodt, W. Theologie des Alten Testaments. T. II/III. 5 Auflage. Stuttgart, 1974, S. 93 и сл. 
25 Първото издание на труда е през 1973, но и до днес трудът остава основно пособие, което се ползва при 
разглеждането на антропологични теми от повечето библеисти. 
26 Wolff, H. Anthropologie..., S. 77 и сл. 
27 Такива нейни мнения са отразени напр. в Schroer, S. Die Körpersymbolik der Bibel. Darmstadt, 1998, S. 36, S. 
79. 
28 Göttingen, 1988. 
29 Wiesbaden, 1984. 
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Съвсем различно от възприемането на повечето съвременни учени за сърцето 

само като орган, свързан с интелектуалните процеси, е изяснението на светите 

отци, тълкуващи текстовете на Свещеното Писание, които касаят сътворяването на 

човека или понятието „сърце“. Светоотеческото виждане за човека, а следователно, 

и за сърцето, е цялостно: за отците сърцето обхваща и изразява човека в неговата 

пълнота, а не само отделни аспекти и прояви (като мисленето например).30  

Именно на това се дължи и фактът, че на Изток през Средновековието не са 

възниквали антропологични трудове в съвременен смисъл на думата. Ето защо ще 

се маркират само някои изяснения, давани от църковните отци по отношение на 

човека, които са правени не с цел написване на систематични антропологични 

трудове, а продиктувани най-вече от необходимостта да се изтълкуват библейските 

текстове, които се отнасят до човека. Изяснението на догматите и изобщо на 

веровите въпроси също не е излагано систематично, в научни пособия, а най-често 

се явява изяснение и отговор на конкретни писания или твърдения на еретици. 

За отбелязване са напр. глави 1-5, 16-18 от творенията на Св. Григорий 

Нисийски (+ ок. 387 г.), третиращи въпросите за сътворяването на човека, неговия 

образ и подобие. Антропологични въпроси се разглеждат от св. Григорий Богослов 

(+ 374) в Слово 7 (За душата) и в Слово 10 (За природата на човека).31 Свети. 

Августин (+ 430) в своите „Изповеди” 32, както и в творението си „За Божия град” 

(напр. гл. 13) също изяснява антропологични въпроси. 

Антропологичните изяснения на св. Йоан Дамаскин (роден ок. 650 г.), 

застъпени в неговия основоположен за богословието труд - „Точно изложение на 

православната вяра”, представляват своеобразен синтез на светоотеческите 

антропологични възгледи. 

                                                           
30 Напр. св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. Триада І. Ч. 1, 23.  М., 1996, с. 
36. 
31 Св. Григорий Богослов. Собрание творении. Т. ІІ. Минск, 2000, с. 39- 43, с. 51-55. 
32 Св. Августин. Изповеди. С., 2006. 
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Също цялостно е и разбирането на отците-аскети, които основавайки се на 

библейските текстове за необходимостта от чисто сърце (напр. Пс 51/5033:10; Мт 

5:8), поставят като стремеж на всеки монах, а и на всеки християнин изобщо, 

именно очистването на сърцето, умното трезвение (вниманието върху помислите, 

които желаят да влязат и да пленят сърцето) и Иисусовата молитва.34 Този стремеж 

към очистване на сърцето не е самоцелен защото целта е боговиждането и 

богообщението. Последните са възможни обаче дотолкова, доколкото Божията 

благодат попалва и изгаря страстите, та Бог Сам да се яви и да пребъдва в сърцето 

на християнина Тези аскетични наставления са запазени в многобройни съчинения, 

най-известното от които е т. нар. Filokalia Philokalia (Добротолюбие).35 

 Православното учение за очистването на сърцето чрез повтаряне на 

Иисусовата молитва, трезвение и въздържание, чрез дара на Божията благодат и по 

Божия милост, е записано в множество произведения (най-вече на отци-аскети) 

като Добротолюбие (т. 1-5), св. Теофан Затворник (прев.) М. 1998, св. Григорий 

Палама, Триады в защиту священобезмолвствующих.  М., 1996.  

Свети Григорий Палама (с трудовете си „Триади в защита на 

свещенобезмълвстващите”, „Омилии” и др.) е най-ярък изразител (и същевременно 

защитник) на светоотеческото и аскетично учение за очистването на сърцето и 

извършването на Иисусовата молитва (като елементи от защитата на православното 

учение за непознаваемостта на същността на Бога и причастността на енергиите на 

                                                           
33 Номерацията на псалмите в настоящото изследване е според МТ понеже и техният превод е от там. За 
яснота след черта (/) е посочена и номерацията на псалмите според Septuaginta, съотв. според СП. При 
разминаване между текста на МТ и Septuaginta в най-важните различия са дадени и разночетенията в 
Septuaginta и Vulgata. 
34 Така наречената „Иисусова молитва“ се базира на думите на Вартимей, отправени към Христос „“ (). 
Иисусова е засвидетелствана в следните варианти: „Господи, помилуй!“, „ Господи  Иисусе Христе, помилуй 
ме“, „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме!“ и  „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, 
помилуй мене грешния/грешната“.  В 1 Сол. 5:17, св. ап. Павел пише: „Непрестанно се молете“. Отначало 
Иисусовата молитва се отличава с по-краткия текст: „Господи, Иисусе Христе, помилуй ме!“ В този вид тя е 
засвидетелствана в творенията на свети Диадох Фотикийски (5 в.), св. Йоан Касиан (5 в.), св. Йоан 
Лествичник (6 в.) и много други. Свети Григорий Палама в споровете си с еретиците Вараам и Акиндин () 
аргументирано защитава практикуването на Иисусовата молитва.  
35 В проучването не се отделя специално внимание на светоотеческото и аскетично учение за сърцето и 
неговото очистване, защото това би направило подобно изследване твърде обемно и би изисквало работата 
на повече хора, както и собствен истинен опит в това отношение. 
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Бога на тварите, нетварността на Таворската светлина) като необходими за 

истинното боговидение и богообщение.  

И в наше време, в Православния Изток, Библейската антропология не се 

разглежда независимо от Догматиката (съотв. Философията) и аскетиката, въпреки 

безспорното съществуване на антропологични съчинения, които поставят акцент 

върху един или друг поглед.  

 В аскетична насока за отбелязване са трудовете на еп. Атанасий (Йевтич) 

Духовният живот видян от православната антропология, С., 2007, архим. Софроний 

Сахаров „За молитвата”, С., 2007 и др. Православно библеистично-антропологично 

изследване представлява трудът на Ν. Μπρατσιwvτhς, Ανθρwπολογιvα τη 'ς Pαλαια'ς 

Dιαθη vκης,  jΑθη vνα 1996 (Anthropologia tis Paleas Diathikis, Athina). 

 В България антропологичните теми в етичен план се разработват от Д. Киров 

в изследванията му „Въведение в християнската антропология”, С., 1996, Трите 

аспекта на етиката (І Антропология), С., 2001 и др.  

 Антропологията се изяснява в светоотечески и аскетичен план от С. Тутеков 

в книгата му „Добродетелта заради истината”, ВТ, 2009. Трудът на М. Стоядинов 

„Божията благодат”, ВТ, 2007 също има отношение към антропологичните въпроси 

(в догматичен план) понеже без Божията благодат не би съществувало нито едно 

творение, съответно и човекът. 

 Библейските антропологични представи на древния Израил се разкриват в 

тълкуванията на отделни библейски книги на Ив. Марковски, Б. Пиперов, Н. 

Шиваров, Сл. Вълчанов като библейско-богословско пособие представлява 

сборникът „Вечното в двата Библейски Завета”, Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. ВТ, 

1993. Антропологичните категории са разгледани от Сл. Вълчанов, който 

ползвайки светоотеческия подход и същевременно мненията на съвременни 

библеисти, изяснява сърцето не само като средоточие на рационалните дейности, 



 

 

22

но и като средоточие на живота.36 Така в България е поставено началото на 

научното изучаване на проблеми от кръга на Библейското богословие. 

Настоящата книга е опит за  причастност към светогледа на древния човек в 

Израил и неговото разбиране за сърцето. Ключът към успеха на разбирането на 

различното мислене и виждане (в случая на старозаветния човек) се крие в 

говоренето „на един език” с древния човек,37 език, който тепърва започва да се 

усвоява - това е език и начин на мислене, чиито форми и смисли се учат цял живот. 

Едва ли някой искрено опитващ се да се докосне до света на древния човек, без да 

нанесе поражения върху него, е успял  в това отношение особено в началото на 

своите занимания. Желанието в такива случаи е да се открият, опознаят и изложат 

антропологичните представи на Израил по отношение на сърцето. Опитът да се 

направи това трябва да е породен както от желание за знания, така и от 

коректността, която се дължи към нашите предци и към нас самите.  

Разбирането на смисъла, на значението, което е придавано на сърцето в 

библейските текстове е тясно свързано с разкриване на неговата взаимовръзка 

както с останалите антропологични понятия, така и в перспективата на 

сътворяването на човека като психофизично същество. Именно заради това се цели 

и налага изясняването на първото (Бт 1:26-2:4б) и второто (Бт 2:4б-3:24) 

повествование за сътворяването на човека.   

Изясняването на антропологични понятия като rf'B' bāsār, vp,n< něpěš, x;Wr 

rūaḥ, br,q, qěrěb, !j,B, bětěn, dboK' kābŏd,  tAyOl'K. kelājōt, ~y[;me mēʻăjm и ~x,r, rěḥěm 

трябва да установи дали те изразяват категорията сърце и по-конкретно в кои свои 

аспекти.  

Цели се също да се вникне в начина на мислене, възприемане и 

интерпретация на антропологичното понятие „сърце” като средоточие на духовен, 

емоционален и рационален живот в каноничните книги на Стария Завет.  
                                                           
36 Вълчанов, Сл. Животът – дар Божий. – В: Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. Вечното в двата Библейски Завета. 
ВТ, 2003, с. 62. 
37 Kaiser, O. Еxegetik des Alten Testaments. Stuttgart, 1989, S. 14. 



 

 

23

Антропологичните възгледи и представи на древните са достигнали до нас в 

писмена форма, в най-разнородни литературни източници. Необходимо е да има 

бегъл поглед към тези възгледи (с акцент върху Египет), защото, въпреки, че вярата 

в Яхве и въобще монотеизмът на Израил38 го отделя по отношение на светогледа 

му от вярванията на съседите му, в древността търговските връзки и големите 

градове-царства в голяма степен са способствали за контакта и общението на 

различните култури (освен това Израил е бил в Египет и там се е докоснал до 

египетските представи).39 В тази връзка трябва да се хвърли светлина върху 

представата за човека и сърцето в Египет. Като това се прави с цел библейската 

представа за човека и сърцето да се открои сред древноизточните такива. 

Поради специфичната древноизточна и в частност библейска представа, че 

човекът е психофизично същество; предвид предполагаемото значение на 

библейското понятие „сърце“ като описващо целия човек, се налага  изясняване на 

библейските повествувания за сътворяването на човека като първа глава от 

настоящото съчинение. Тук, като своеобразен фон, е мястото за поглед върху 

представата за човека в Египет и привеждането на някои семитски възгледи за 

човека.  

Антропологичните понятия, които в текстовете на Свещеното Писание на 

Стария Завет са взаимно свързани и в някои техни значения синонимни, трябва да 

бъдат разгледани във връзка с понятието „сърце“ – доколко и как тези понятия са 

взаимно свързани и най-вече как и в кои техни значения те се съотнасят с 

                                                           
38 Няма да се дискутира относно несъстоятелността на застъпената сред учени (най-вече от евангелска 
страна) теза, че монотеизмът в Израил е минал дълъг етап на развитие от политеизъм през хенотеизъм към 
монотеизъм, като последният се признава за напълно развит едва след Вавилонския плен  (538 г. пр. Хр.). 
Вж. Rad, von G. Theologie des Alten Testaments (ThgÜI). B. 1. 10. Auflage. München, 1992, S. 210-211.   
39 Древните градове-царства (като Дамаск, Тива, Ниневия, Вавилон, а в Израил градове като Йерихон, 
Мегидо, Гезер, Йерусалим и др.) са играели важна роля за срещата на различните култури, за взаимния 
търговски, стопански и културен обмен и влияние. В Свещеното Писание например се използват представи, 
които наглед са сродни с тези на митологичните представи на съседните народи. Но всъщност митовете на 
народите често пъти се демитологизират от писателите на свещените старозаветни текстове. Така например 
понятието „бездна” (~AhT. thehōm), което има връзка с богинята Тиамат, е демитологизирано на страниците 
на Свещеното Писание. Богинята Тиамат принадлежи към вавилонския пантеон и е персонификация на 
хаотичните сили. Вж. Waschke, E. ~AhT. thehōm. – In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VIII., S. 571-572.  
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разглежданата антропологична категория. На това е посветена втора глава. В нея се 

разглеждат антропологични понятия, които в текстове на Свещеното Писание на 

Стария Завет са взаимно свързани и някои техни значения – синонимни. Изяснява 

се как те се съотнасят към категорията „сърце“. 

Необходимо е посвещаването на отделна глава (трета) и разглеждането в 

отделни точки на това, което сърцето изпитва, и същевременно на онова, което 

самото то извършва. Изясняването в отделни точки на дейността на сърцето, 

разбира се, не означава, че последната се разбира като отделни действия, 

несвързани помежду си, нито се смята, че сърцето е отделно и несвързано с целия 

човек антропологично понятие. Това разглеждане на сърцето в отделни части е 

продиктувано от необходимостта да се осветли разбирането за сърцето от различни 

страни и не означава, че се приема, че човекът (съотв. сърцето) не е цялостен. 

При разглеждането на сътворяването на човека и изследването на 

антропологичното понятие „сърце” е ползван компаративно-аналитичният метод 

при сравняването на части от извори - древноориенталски митове и епоси (напр. 

„Атрамхазис”, „Енума елиш” и „Гилгамеш”), премъдростни поучения и творения, 

касаещи сътворяването на сърцето или разкриващи разбиранията за последното 

(напр. „Мемфиско богословие” , премъдростното учение на папирус Insinger, 

учението на Птахотеп, учението на Аменемопе, Учението за цар Мерикаре, 

Лоялистичното поучение и др.). Тези текстове са сравнявани и коментирани както с 

библейските разкази за сътворяването на човека, така и при разкриването на 

значението на антропологичното понятие „сърце”. Отчитани са приликите и 

разликите между древноориенталските представи, залегнали в тези извори, и 

библейските възгледи.    

За разбирането на смисъла на основните библейски текстове, в които се 

говори за сътворяването на човека, за антропологичните понятия, свързани със 

сърцето, и в частност – текстовете, в които пряко се говори за сърцето, са ползвани 
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методите на умерената съвременна текстова критика40 и най-вече нейните начални 

стъпки - всички старозаветни текстове са преведени от Biblia Hebraica 

Stuttgartensia.41 При анализа на първо (1:1-2:4а) и второ (2:4б-3:24) библейско 

повествование за сътворяването на човека са използвани методите на 

литературната критика – отчитане на началото, края и вида на текстовата единица 

(напр. на фрагмент), наличието на композиции. Отбелязана е принадлежността на 

повествованията към  източниците на Петокнижието (съотв. Свещенически кодекс 

/P/ и Яхвист /J/).  

 При тълкуванието на старозаветните текстове се извършва анализ на 

семантиката на отделни думи. Отчитат се използването на стилните фигури и 

паралелизмите, като на места се определят и към кой жанр принадлежи 

разглежданият текст.  

 При използването на този метод винаги се изхожда от разбирането, че 

свещените старозаветни и новозаветни текстове не са обикновен литературен 

паметник, сбор от разкази и поучения на известни мъдреци, а са Божие слово,  

Божие откровение, дадено не от човеци (срв. Г 1:12).42 

Посочват се акцентите в разбирането на сърцето (а и на други 

антропологични понятия, които са тясно свързани с него) в общността в Кумран, в 

Septuaginta43 и в свещените новозаветни текстове.  При изследването на значението 

на понятието „сърце” в каноничните книги на Стария Завет (с поглед и върху някои 

разбирания за сърцето, отразени в неканоничната литература) се прави опит то да 

бъде видяно диахронно в светлината на Новия Завет и да бъде отбелязано 

                                                           
40 Повече за историко-критическия метод вж. Шиваров, Н. Херменевткика. С. 2005, с. 202 сл.  
41 Kittel, R. (Hrsg.) Editio quarta. Stuttgart, 1990. 
42 Срв. Шиваров, Н. Херменевткика..., с. 204. 
43 Septuaginta. Rahlfs, A. (Hrsg.) Stuttgart, 1979. Вж. също най-новото, авторитетно текстово-критично 
издание. Septuaginta Vetus Testamentum Graecum. Wevers, J. (ed.) Göttingen, 1974 sqq.  
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евентуално развитие и обогатяване на смисъла, който се влага в категорията 

„сърце”. Новозаветните текстове са преведени по Novum Testamentum Graece.44  

При тълкуванията на съответните текстове са ползвани съвременни 

коментари и светоотечески изяснения и тълкувания. Особено ценно е 

типологическото светоотеческо тълкувание на Стария Завет (който е разкрит като 

изобразяващ Новия Завет и като детеводител към Христос), което на Запад рядко се 

използва и което на места се взема предвид в изследването.45 Затова се отбелязва 

какви са основанията на светите отци даден текст да бъде разбран като пророчески 

или предобразен. По този начин, ползвайки се от специализирани научни 

антропологични съчинения на съвременни автори като H. Wolff,  S. Schroer,  G. 

Pidoux, H. Fabry, на съвременни католически и протестантски тълкуватели на 

библейските книги, а от друга страна – на свети отци, се прави опит да се изпълни 

съвета на св. ап. Павел към жителите на гр. Солун: „всичко изпитвайте, 

придържайте се към доброто” (1 Сл 5:21). 

В изследването се имат предвид тълкувания както от светоотечески 

коментари на библейски текстове, изясняващи пряко понятието „сърце“, неговите 

значения и заимовръзки с останалите антропологични понятия. Вземат се предвид 

критично мнения на съвременни католически и протестантски учени-библеисти.  

 Целта днес е да се осмисли това наследство, което ни помага на нас, 

живеещите през ХХІ в., да имаме начална представа за начина на мислене на 

библейските автори, на смислите, които те са влагали в антропологичните понятия 

(в частност на сърцето), а оттук и да се разкрие в по-нататъшни изследвания от 

учени в тази и съседни области как светите отци и аскети, базирайки се върху 

библейското разбиране за сърцето, го представят като най-важно по отношение на 

богообщението, водещо до обожение. Предвид това, че в наше време духовният 

                                                           
44 Nestle, E. (Hrsg.) 27 Auflage. Stuttgart, 1993. 
45 За типологическото тълкувание на Стария Завет вж. Трайчев, Е. Към въпроса за типологическото 
тълкувание на Свещеното Писание. - В: Сборник доклади от международна научна конференция „Религия, 
образование и общество за един мирен свят”. Кърджали, 2003, с. 113-122. 
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живот след годините на тоталитаризъм отново се възражда, предвид на все по-

наложителното възраждане на монашеството и благодатното старчество, 

проблемът за разбирането на значението, което Свещеното Писание отдава на 

сърцето, е особено актуален.  

На този етап на изследване се вижда и перспективата за по-нататъшни 

задълбочени занимания с антропологичната категория сърце, с библейската 

антропология като цяло. Повече от необходимо е в бъдещи изследвания да бъде 

видяно как и доколко сърцето, а и останалите антропологични понятия, които са 

наситени със старозаветния начин на мислене на древните евреи, са преведени на 

библейски гръцки език, т. е. как библейските понятия са влезли във взаимодействие 

с понятията и представите на гърците от периода на Елинизма и доколко 

елинистичният начин на мислене е повлиян от (и доколко той е повлиял на) 

старозаветния. Това взаимодействие, взаимно проникване и промяна на нюансите 

на някои антропологични понятия, са отразени в превода на Septuaginta 

(Седемдесетте)46, който на някои места предава по смисъл старозаветните 

антропологични понятия, които се срещат в Масоретския текст. Развитието в 

разбирането на атропологичните понятия се вижда особено на страниците на 

Свещеното Писание на Новия Завет. Това предизвикателство обаче - да се 

проследи в пълнота развитието на разбирането на антропологичните понятия в тази 

насока - засега е една твърде висока цел, изискваща години на усилена работа. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Повече за превода на Septuaginta Марковски, Ив. Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет, Общо 
въведение. Т. 2. Ч. 1. С., 1932, с. 228-234. вж. също Корсунский, П. Перевод LXX. Его значение в истории 
греческаго языка и словесности. Свято Троицкая Сергиева лавра, 1897. 
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Глава 1. Древноизточни  антропологични представи и сътворяването 

 на човека според книга Битие 

 

 Частичният и селективен анализ на някои понятия в египетската 

антропология има за цел да направи първоначално запознаване с представите за 

човека в древен Египет. Според тях човекът е цялостно същество и рязко 

разделение между душа и тяло не се прави. Антропологичните понятия са свързани 

със сърцето като основно понятие.  

 

1.1. Поглед върху антропологичните представи в древен Египет 

 

В Египет (както и в Израил) липсва систематично антропологично учение. 

Представата за човека е съвсем различна от дихотомната.47 Според египетската 

религия хората са сътворени равноправни помежду си. Всеки е способен да познава 

боговете и има възможност да извършва добро. Човекът е сътворен със свободна 

воля и затова носи отговорност за своите дела.  

В египетския мит за сътворяването и унищожаването на дракона се казва, че 

бог е сътворил хората от своите собствени сълзи: „Всевишният говори.. Аз 

сътворих всички образи когато бях сам... Сътворих ново в моето собствено сърце. 

Възникнаха много образи на образите... След като възникнах като единствен  Бог... 

Тогава възникнаха хората. От сълзите, които потекоха от моите очи” (ред 2).48 

Представата, че хората са възникнали от сълзите на бога-творец се дължи на 

                                                           
47 Вж. Koch, K. Studien zur alttestamentlichen und altorientalischen Religionsgeschichte. Göttingen, 1988, S. 239. 
Проблемът и спорът дихотомия или трихотомия няма да бъде обект на разглеждане в настоящото 
съчинение, понеже то е библеистично изследване.  
48 Текстът е написан на папирус Bremner Rhind (№ 10, 188), който се съхранява в Британския музей. Той е 
открит в гроба на свещеник Есмин в Тива. Папирусът е датиран 311-310 г. пр. Хр. и съдържа текстове с 
различно религиозно съдържание. Вж. Gressmann, H. (Hrsg.) Altorientalische Texte zum Alten Testament. 
Berlin, 1965, S. 1. 
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разбирането, че всички живи същества са плът (хау) на твореца, членове на 

неговото тяло (хората са сълзите на бога, а боговете са неговата пот).49  

Човекът е едно цяло от телесни членове, души и въздействащи сили. 

Всъщност самата личност се разбира като такова съчетание. Тялото, душите и 

духовните сили на човека може да не са на едно място (например в случай на 

смърт), но въпреки това са една личност. Така човек по-скоро е „полиипостасен”, 

което важи и за боговете - те не са само Ре или Озирис, но имат множество форми, 

които принадлежат на тяхното същество, което съществото все пак е единно.50 На 

видимото и материалното не се отдава никакво предимство; духовното и 

материалното не се разделят - те са на едно ниво в битието и са еднакво значими. 

 Специфична за Египет е представата, че цялото творение е тяло (най-вече 

фараонът) на бога, затова и отделните части на тялото при ритуалите свързани с 

погребението, се свързват с различни божества.51 Всяка част на човешкото тяло 

получава от божествата извънредни способности. Плътта на човека описва цялото 

човешко същество, което и след смъртта продължава своето съществувание. 

Частите на тялото – език, уста и устни и т. н., са особено важни, тъй като те правят 

възможен контакта на човека със света. Важен орган е и окото, което не само прави 

възможен контакта с другите хора, но излъчва особени, собствени сили.  

Тялото на починалия фараон и отделните части на тялото му са особена 

форма на божественост. Не само душите и тялото на починалия цар се сливат с 

божествата и са божествени, силите, които са около фараона, също имат божествен 

произход. Когато след смъртта си той получи т. нар. Озирис – име той получава и 

божествена сила и власт.52 

                                                           
49 Вж. Леков, Т. Религията на древен Египет. С., 2007, с. 111. 
50 Вж. Koch, K. Geschichte der Ägyptischen Religion von den Pyramiden bis zu den Mysterien der Isis. Stuttgart, 
1993, S. 191.  
51 Леков, Т. Скритото знание (свещените книги на древен Египет). С., 2004, с. 66. 
52 За древните египтяни дихотомията е абсолютно непознато деление на човека. Koch, K. Studien zur 
alttestamentlichen..., S. 239.  
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 Особен интерес буди представата за душата и нейните прояви. Трябва още в 

началото да отбележим, че както представите за египетските богове са 

многообразни, така и представата за душата е многостранна. Човек (подобно на 

божествата) според жителите на древен Египет има много души както през време 

на земния си живот, така и след смъртта. 

Етимологията на думата „Ах” (j٤h) вероятно се извежда от ij٤hw,53  което 

означа светлина. Така “Ах” може да има значения на “блясък” или “великолепие”. 

Душата Ах принадлежи на небето за разлика от тялото, което принадлежи на 

земята.54 Като обозначение (йероглиф за Ах) се използва ибисът.55 Ах е дух, който 

дава просвещение по време на човешкия живот и същевременно означава 

съществото на природата на боговете. Освен това сърцето (както и Ах) се свързва с 

възможността и необходимостта за разбиране, познание на и съобразяване с волята 

на божествата. За разлика от душата Ба, Ах не е  сила на дадено същество, а е 

негова собствена форма. Чрез творческото слово на свещениците, които извършват 

необходимите ритуали над починалите, Ах се отделя и отлита на небето. Там се 

представя като светъл дух на непреходните звезди и е подчинена на бог Озирис.56 

Все пак връзката на Ах с тялото на починалия не се прекъсва. Душата Ах на 

починалия фараон предстои пред слънчевия бог Ре и отношението на Ре към нея са 

така близки и бащински, каквито са били и когато фараонът е живял на земята.  

Душата Ба се изразява с йероглифа щъркел.57 Тя се предава по наследство от 

бащата на ембриона. При зачатието на човека действат тя и творческото слово 

(Ху), което оживява бъдещия отрок и му дава защита.Както ще бъде отбелязано по-

                                                           
53 Wolfgang, H. (Hrsg.) LÄ. B. I.  Wiesbaden, 1977, S. 49. 

54 Koch, K. Studien zur alttestamentlichen..., S. 217 
55 Koch, K. Geschichte der Ägyptischen Religion..., S. 176. 
56 Според египетските вярвания на небето се намира страна, наречена Еару, където питието и храната са 
винаги в изобилие, както и жертвените дарове и доволство. За да стигне просветеният там, той трябва да 
премине небето в лодка, управлявана от лодкар. Последният  (наречен „гледащият назад”, тъй като той гледа 
в обратна на движението посока) превежда душата на желаното място след изпитване правата за 
преминаване на починалия. Едва тогава покойният бива приведен в Еару.   
57 Assmann, J. Maat (Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten). München, 1990, S. 114. 
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нататък в книгата, сърцето също се разбира като източник на живота и дейността 

на човешкото тяло. Същевременно душата Ба е тази, която осъществява 

движенията и действията на тялото. Сърцето на човека е пряко свързано с Ба и 

може да я трансформира във всяка форма, която пожелае.58 Ба е аспект на 

личността, който след смъртта не само напуска тялото и не само отива в отвъдния 

свят, но може да осъществи връщането в нашия свят и новото съединяване с 

тялото. След смъртта остава на земята, но нейните движения не са така ограничени, 

както това е при Ка и притежава способността да се явява в много образи. Тя 

доставя на мумията необходимите й храна и питие. Текстовете от пирамидите 

подреждат Ба до другите външни души на починалия, но тя принадлежи 

същевременно и към вътрешните души. Ба е в личността, но може да се отделя от 

тялото в други предмети и дарява след смъртта мумията с нематериална сила.59 

Всеки човек се съпровожда от душа, възприемана като негов невидим 

двойник. Тази душа египтяните наричат Ка.60 Йероглифът, използван за 

обозначаване на Ка, представлява две вдигнати нагоре ръце, вероятно намеква 

възвисяването на личността. Тя най-вече е енергия на твореца като преминава от 

създател на творение и от баща на син. Свързана е със създаването и прехраната на 

човека. Човек не може да живее без подкрепа от боговете, която се получава чрез 

неговата Ка душа. Ка изразява отделните качества на личността.61 Тя е открита за 

въздействието на божествените действия. Тя се дава от божествата на всеки човек 

със съдействието на Ка душата на фараона. Тя се грижи и след смъртта за 

състоянието на образа при починалите и остава на земята. В Ка на фараона е 

представен Озирис.  

                                                           
58 Леков, Т. Религията на древен Египет..., с. 258. 
59 Koch, K. Geschichte der Ägyptischen Religion..., S. 178. 
60 Бикът е въплъщение на душата Ка.  
61 Леков, Т. Религията на древен Египет..., с. 279.  
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 Ах, Ба и Ка притежават всички хора, но фараонът произхожда от слънчевия 

бог.62 Затова той има и специфична душа, която му дава възможност за властване и 

е известна като Сехем. Тя се изразява чрез скиптър, който дава на фараона власт 

над хората.63 Сехем се представя и чрез двойната корона (на Горен и Долен Египет) 

на фараона. Нейно седалище е сърцето и тялото на царя. Сехем е способността на 

личността да управлява своето тяло.64  

Във фараона и около него има не само множество специфични души, но той 

излъчва и други сили, с които владетелят упражнява въздействие върху своите 

подчинени. Тези сили не са обикновени характеристики или дарби, но са 

субстанции, които произлизат от фараона. Те са представени чрез короната, трона и 

скиптъра.65 

Хека (магията) е мистична субстанция, която създава света, когото 

предшества. Тя поддържа света и играе голяма роля в култа както и при грижата за 

починалите. Навлиза в тялото чрез определени действия и се концентрира в него. 

При боговете тя присъства постоянно, така че те не само могат да извършват 

магии, но и да защитават с магични действия. Защитата се получава чрез действия 

и предпазващи амулети. Важна сила, която обаче е характерна и за хората, е 

магическата способност хека. Хека има своето седалище в сърцето (което трябва да 

я съхранява) на даруваните с нея хора и се проявява като тайнствено знание.66 Тя 

свързва сърцето със словото. При фараона хека се намира в уреата на неговата 

                                                           
62 По време на ІV династия царят получава титлата „син на Ре”. Явно става дума за ново разбиране на образа 
на царя. Божествената природа на фараона се основава на бащино-синовната връзка между бога и него. 
Слънцето е баща на царя защото го зачева и поставя на трона на Египет. От своя страна фараонът е син на 
бога и неговата плът е божествена. В началото, след възникването на Египет, фараонът се е възприемал като 
въплъщение на бог Хор. Този възглед се променя и по времето на ІV династия се приема, че слънцето е 
богът на небето, а неговият син (фараонът) царува на Земята. Вж. Леков, Т. Религията на древен Египет..., с. 
136-137. 
63 Според К. Koch скиптърът по-скоро е форма на явяване на Сехем. Koch , K. Studien zur alttestamentlichen 
und altorientalischen Religionsgeschichte..., S. 229. 
64 Леков, Т. Религията на древен Египет..., с. 327. 
65  Ibid., S. 180. 
66 Срв. Леков, Т. Религията на древен Египет..., с. 82. 
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корона. Той особено се нуждае от нея, за да управлява успешно и да може да 

побеждава всички врагове, осмелили се да нападнат египетската земя.  

В култовите ритуали, свързани с починалите, балсамиращите свещеници са 

дарувани с хека. Магичните ритуали и заклинания дават надежда за безсмъртие, а 

при починалите се поставят и редица магични амулети (скарабеи, някои от които и 

във форма на сърце, знакът на живота – анх и др.). Хека е необходима и за да може 

успешно да се премине през изпитанията, които следват след смъртта. Магията и 

заклинанията, разбира се, са широко разпространени и при лекуването на 

заболявания. Така животът и във физиологичен смисъл е защитен от магията.  

Ху е могъщо и действено слово, невидима излъчваща сила. То стои във 

връзка с мъдростта и способността за възприемане (сиа) особено на фараона и по 

този начин е свързано със сърцето. Действащите сили като Ху, Хека и др. не са 

свързани с личността на отделния фараон, а са институционални и се предават на 

всеки фараон.67 

Двете понятия Ху и Чет означават видима концентрация на жизнената 

проява на тялото и на човека като цяло.  Изразът Хет пък преди всичко се отнася до 

корема на животните и хората и е седалище на афектите.68 В това значение е 

свързан със сърцето, понеже то е разбирано като седалище на емоциите и 

чувствата.  

След смъртта на даден човек се извършва специфичен ритуал на отварянето 

на устата на мумията, за да може починалият да си служи отново с нея и да има 

способността да говори. Обръща се особено внимание покойникът да не е лишен от 

нищо важно, което поддържа живота или от което починалият приживе да се е 

ползвал. Липсата на материални блага на земята (вкл. в гробницата) може да лиши 

                                                           
67 Сиа е силата на директното познание и нейно седалище е сърцето. Леков, Т. Религията на древен Египет..., 
с. 82. 
68 Съществуват някои лексеми, които могат да се преведат като тяло (ха и чет). Буквално те означават 
концентрация на видимия израз на живот. Hе може да бъде преведена освен това като лично местоимение 
(аз, ти) или като показателно (този). Вж. Koch, K. Geschichte der Ägyptischen Religion..., S. 179. 
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починалия от блага в отвъдното, защото липсите на земята могат да се пренесат и в 

отвъдния свят.69 

 

1.2. Поглед върху семитски представи.  

Митът Атрамхазис и митът „Когато горе” (Enuma elis) 

 

Според древноориенталските представи (а и според библейските) човекът не 

съществува сам за себе си  – той не само е видян във връзка с божествата и с цялото 

творение, но може да съществува и само благодарение на бога (съответно 

божествата). Човекът е творение на божествата, затова той трябва да изпълнява 

волята им. Въпреки че между библейските и древноориенталските представи има 

известни прилики в някои идеи (като напр., че хората са сътворени от пръст или 

пък са сътворени по Божий образ), между тези представи има и твърде съществени 

различия.   

Най-известни митове в Месопотамия, които разглеждат темата за 

сътворяването на човека, са шумерският мит Енки и Нинмах (ок. 2150-2000 пр. 

Хр.), акадските Атрамхазис70 и „Когато горе”71 (Enuma Elis).72 За да се илюстрира 

                                                           
69 Kees, H. Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter. Berlin, 1977, S. 102. 
70 Митът, наречен по името на героя Атрамхазис, чието име на акадски е „Този, който е превелик, 
превъзходен по мъдрост” комбинира темите неразбирателството между две групи божества, сътворяването 
на човека, три поредици от бедствия, целящи намаляване на силата на станалите твърде мощни човеци, 
потопът и създаването на нов ред след спасяването на едно семейство. Първите издатели на този мит са W. 
Lambert и A. Millard, които, събирайки всички фрагменти, ги снабдяват с въведение, коментар и индекс на 
имената и ги издават през 1969 г. Съдържанието на мита в това издание е предадено на базата на препис, 
произхождащ от 12 година на последния цар от династията на Хамурапи – Аммисадука (ок. 1750 пр. Хр.). 
Soden, von W. Der altbabylonische Atramchasis-Mythos. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 3. Gütersloh, 1994. S. 
612. Вж. Приложение. 

71 Митът „Когато горе” (Enuma elis) се датира ок. 12 – 11 в. пр. Хр. и се състои от седем плочи. От ок. 700 г. 
пр. Хр. (а вероятно и по-рано) той е рецитиран в храма на Мардук – Есагила във Вавилон на четвъртия ден 
от началото на новата година. Вж. Beyerlin, W. Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament (ATD). 
B. 1. Göttingen, 1957, S. 107.    
72 Накрая, в приложението е поместена таблица, онагледяваща сътворяването на човека според най-
известните древноориенталски митове. 
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виждането за причината и целта на човешкото битие, ще бъде изложена част от 

последните два мита (Атрамхазис73 и „Когато горе”).  

Митът Атрамхазис74 започва с повествувание, че отначало боговете и хората 

били от един род. Игигу божествата обаче трябвало да извършват тежката работа 

при съоръжението на каналите във Вавилон, без което не би било възможно 

населяването на земята. След 2500 години усърдна и тежка работа Игигу били 

уморени. Те организирали бунт и искали да отстранят бог Енлил със сила. Тъй като 

Енлил трябвало да признае делото на Игигу за справедливо, но същевременно 

понеже и по-нататъшната работа по каналите не трябвало да спира, то за нея 

трябвало да се намери трета група. Тази група не само трябвало да поеме тежката 

работа, но да стане причина острите конфликти между божествата да бъдат 

разрешени.75 Боговете се обединили около решението да сътворят хора и те да 

поемат непосилното бреме по поддържането на каналите. Бог Енки и богинята – 

майка взели заедно решението да създадат човек от глина и от кръвта на един бог, 

което решение те привели в изпълнение. На заклания бог не се приписва никаква 

вина затова, че именно той е трябвало да бъде пожертван - неговото жертване 

следователно не е израз на справедливост, а е било необходимо. Този заклан бог не 

притежавал никаква божествена мъдрост, а само разум (temum), който го правел 

способен да извършва планирано определени задачи. Първият човек бил един 

единствен, наречен Widimmu (или Edimmu),76 но след празнина в текста става дума 

за двойка – мъж и жена, които били влюбени един в друг. От ред 352 започва 

разказът за потопа, който е следствие от реакцията на божествата срещу шума от 

тежката работа, която извършвали хората, и най-вече от израстването на човека в 

                                                           
73 Вж. Картина № 5 в Приложение. 
74 Soden, von W. Der altbabylonische Atramchasis-Mythos. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 3..., S. 618. Вж. 
Приложение.  
75 Müller, H. (Hrsg.) Bibel und Alter Orient. Berlin, 1985, S. 165. 
76 Етимологически думата означава още неразвит човек. Ibid., S. 167. 
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интелектуално отношение, нещо което не само не било планирано, но и твърде 

нежелано от божествата, които се почувствали заплашени от човека.77  

Митът „Когато горе” (Enuma elis) или „Епос за творението” 78 се състои от 

седем таблици и 900 реда. Текстът произхожда от ок. 12-11 в. пр. Хр. и е бил 

рецитиран на четвъртия ден от новата година в храма на бог Мардук (Есагила) във 

Вавилон.79 Текстът е прослава на бога на царството Мардук, при което акцентът 

пада върху победата на Мардук над богинята Тиамат (персонификация на 

хаотичните сили), а не толкова върху сътворяването на света или на хората. Митът 

повествува за създаването на боговете от вечносъществуващата двойка Апсу 

(Праокеан) и Тиамат (Раждаща), както и за по-нататъшното поколение богове. 

Шумовете от младите богове нарушили покоя на Апсу (същият мотив е налице и в 

мита Атрамхазис, където бог Енлил е смутен от шума от хората), който решава да 

ги унищожи, но среща отначало съпротивата на Тиамат. Стига се до борба, в която, 

благодарение на магията на бог Еа, бог Апсу бил убит. Заради убиването на 

съпруга си Тиамат потърсила отмъщение. Тя била толкова могъща и гневна, че 

срещу нея не можел да се изправи никой бог. Единственият, който можел да 

победи Тиамат, бил синът на бог Еа – Мардук. Преди битката си с нея,  като 

награда за бъдещата си победа, Мардук пожелал господство над всички богове и 

над света. В една страховита борба Мардук убива Тиамат и нейните помощници, 

разделя я, оформя от нея небето и Земята, поставя на небето звездите и луната, 

постановява sapattu80 и от кръвта на могъщия Кингу - съмишленик на Тиамат, 

сътворява хората като помощници на боговете. Като благодарност за всичко 

сторено от Мардук боговете му построили храма Есагила и го прославили с 50 

                                                           
77 Ibid., S. 169. 
78 Вж. Beyerlin, W. Religionsgeschichtliches Textbuch..., S. 107. 
79 Delitzsch, F. Das Babylonische Weltschöpfungsepos. Leipzig, 1896, S. 92. Вж. Приложение. 
80 Въпреки че някои учени се опитват да изведат библейската еврейска дума tB'v; от sapattu, този опит не е 
удачен. Вж. Шиваров, Н. Библейска археология..., с. 501. 
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похвални имена. Енлил - бившият предстоятел на боговете, му предоставил 

управлението на цялата вселена.81 

Въпреки, че в някои акадски митове се прокрадна идеята, че боговете и 

хората отначало са от един род, хората са създадени като отмяна на боговете, а не 

като същества, които могат да общуват лице с лице (1 К 13:12) с Бога както това е в 

разказите за сътворяването на човека в книга Битие.    

 

1.1.3. Библейски повествования за сътворяване на човека 

 

`WNd,q.p.TyKi ~d"a'-!b,W WNr,K.z>ti-yKi vAna/-hm' 
mā ’ěnōš kj thizkerěnū ūběn ’ādām kjthpqeděnū  

 

„Какво е човекът, та Ти го помниш и 

 синът на човека, защото го обгрижваш?” (Пс 8:5) 

 

1.3.1. Първо библейско повествование (Бт 1-2:4а) 

 

 Разказът за сътворяването на човека в Бт 1:26-28 е част от първия разказ за 

творението (Бт 1:1-2:4а), който принадлежи към източника Рriesterschrift (P).82 

Вероятно разказът за сътворяването на човека е бил първоначално самостоятелен 

разказ, който по-късно е компониран и е свързан с първия разказ (в който се 

повествува за сътворяването на света и човека).83 Според първия разказ за 

творението човекът се явява в края на шестия творчески ден (период)84, когато за 

неговото съществуване са налице всички условия, защото той е венец на цялото 

Божие творение. 
                                                           
81 Вж. Beyerlin, W. Religionsgeschichtliches Textbuch..., S. 107-108. 
82 За източника Рriesterschrift (P) вж. Schmdt, W. Einführung in das Alte Testament. 4. Auflage. Berlin, 1989, S. 
91-108. 
83

 Westermann, C. Genesis (BKAT, I/1). 4 Auflage. Neukirchen –Vluyn, 1989, S. 198.  

84 Sæbø, M. ~Ay. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. III, S. 575.  
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1.3.1.1.1. Божият план за сътворяване на човека и за творението (Бт 1:26а-27)  

 

~yIm;V'h; @A[åb.W ~Y"h; tg:d>bi WDr>yIw> WnteWmd>Ki Wnmel.c;B. ~d"a' hf,[]n: ~yhil{a/ rm,aYOw:  

`#r<a'h'-l[; fmeroh'¥ fm,r<h'-lk'b.W #r<a'h'-lk'b.W hm'heB.b;W  

wăjŏměr ’ělŏhjm nă‘ăsěh ’ādām beṣălmēnū kidmūthēnū wejrdū bidegăth ḥăjām ūb‘ŏp 

hăšāmăjm ūbăbhēmāh ūbekol hā’ārěṣ ūbekol hārěměš hārŏmēš ‘ăl hā’ārěṣ  

26. И каза Бог: Нека да създадем човека по Наш образ и по Наше подобие и да 

господарува той над морските риби и над небесните птици, и над четириногите, и 

над цялата Земя, и над всяко пълзящо, което пълзи по земята. 

 
`~t'ao ar"B' hb'qen>W rk"z" Atao ar"B' ~yhil{a/ ~l,c,B. Aml.c;B. ~d"a'h'-ta, ~yhil{a/ ar"b.YIw:   
wăjbrā’ ’ ělŏhjm ’ěth hā’ādām beṣălmō beṣělěm ’ělŏhjm bārā’ ’ ŏtām   

 

27. И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори, мъжко и 

женско (същество)85 ги сътвори.  

 

 Свещеното Писание ни прави причастни на Божието решение да бъде 

сътворен човека. По отношение на Божието творчество в ст. 26 е използвана 

глаголната форма hf,[]n: nă‘ăšěh (създавам от нещо налично). Тя трябва да се 

преведе с „нека да създадем” или „хайде да създадем”. Множественото число, 

използвано от битиеписеца, не свидетелства за някакъв начален политеизъм или за 

заемки от асирийски и вавилонски митове. Свидетелство за това е следващият 27 

стих, където за Божията творческа дейност се използва глагол в единствено число 

(ar'B' bārā’).86  

                                                           
85 Думите, които са предадени с наклонен шрифт (Italic), не се съдържат непосредствено в текстовете, а са 
добавени при превода за яснота. 
86 Срв. Koch, K. Imago Dei – Die Würde des Menschen im biblischen Text. Hamburg, 2000, S. 15. 
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 Фактът, че глаголът hf'[' ‘ăšăh е в първо лице множествено число, се 

обяснява различно. Някои равини обясняват множественото число („нека да 

създадем”) с това, че Бог се обръща с покана за съдействие към Своето небесно 

войнство (ангелите). Тази покана за сътворчество се разбира като израз на 

Неговото снизхождение към ангелите, които като Божие творение не са 

равнодостойни на Своя Творец.87 

Човекът според равините е сътворен в същия ден, в който са сътворени и 

животните защото общото между тях е сътворяването на телата им от земята. 

Основната разлика и достойнства на човека спрямо останалите живи същества (по 

равинското мнение) се вижда от това, че Бог говори за човека.88 Друго равинско 

изяснение на множественото число „нека да създадем”, е че то изразява 

абсолютното Божие могъщество.89  

Мнозина учени доскоро приемаха множественото число на гл. hf'[' ‘āšāh за 

pluralis majestaticus (множествено число за възвеличаване), което изразява 

наличието и пълнотата на силата и властта, които Бог притежава. Съвременни 

тълкуватели разбират множественото число не като pluralis majestaticus, а като 

pluralis deliberativus (множествено число, съдържащо идеята за обсъждане) и 

изясняват, че Бог говори на Самия Себе Си.90 

В Божиите думи „нека да създадем човека” повечето от светите отци виждат 

предвечния съвет на Света Троица.91 По-традиционните западни учени приемат, че 

                                                           
87 Вж. Rottzoll, D. Rabbinischer Kommentar zum Buch Genesis (SJ, XIV). Berlin, 1994, S. 59. 
88 Jacob, B. Das erste Buch der Tora Genesis. New York, 1934, S. 57. 
89 Plaut, W. (Hrsg.) Die Tora in jüdischer Auslegung. Gütersloh, 1999, S. 79. 

90 Като друг пример за Pluralis deliberativus се привежда Ис. 6:8, където единственото число имало еднакво 
значение с множественото. Soggin, A. Das Buch Genesis. Darmstadt, 1997, S. 43.. 

91 Това е мнението на св. отци като св. Ефрем Сирец (+ 373), Св. Василий Велики (+ 379), св. Григорий 
Нисийски (+ 394), св. Кирил Александрийски (+ 444) и др. Вж. Лопухин, Ал. Толковая Библия. Т. 1. 
Стокголмь, 1987, с. 11. 



 

 

40

употребеното в ст. 26 множествено число съдържа в себе си и истината за Света 

Троица.92  

Може да се приеме, че множественото число указва Божието величие и 

всесилие, Неговата свобода и това, че Той не се нуждае от нищо.93 С думите: „нека 

да създадем” не се изразява обръщане на Бога към ангелите и съответно тяхно 

съучастие в създаването на човека, защото според Свещеното Писание ангелите са 

безплътни служебни духове (Евр 1:14), които постоянно изпълняват Божията 

воля.94 На тях в Свещеното Писание не се приписва творческа дейност и 

следователно те не могат да се явят сътворци на Бога.95  

Множественото число, употребено в 26 стих, и разбирано като pluralis 

deliberativus,96 изказвайки Божието всемогъщество, указва и тайната на Света 

Троица (тайната, че Трите Лица са един Бог), разкрита напълно в Свещеното 

Писание на Новия Завет - най-ясно в събитията на Кръщението на Иисус Христос 

(Мт 3:13-17 и парал.), Преображението на Христос (Мт 17:1-9 и парал.) и 

Петдесетница (Д 2 гл.), както и в повелята на Христос преди Неговото Възнесение: 

„идете прочее, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отец и на Син 

и на Светия Дух” (Мт 28:19). 

 Някои светите отци отбелязват, че докато Бог привежда всичко в битие със 

заповедта „да бъде” (Бт 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24), Той сътворява човека, като го 

удостоява с отношение като към личност, изразено в думите на Божия предвечен 

                                                           
92 Friedrich, C. Genesis und Exodus. Gießen, 1878, S. 22. 
93 Steck, O. Der Schöpfungsbericht der Priesterschrift. Göttingen, 1981, S. 141. 
94 По въпроса за старозаветното учение за ангелите вж. Вълчанов, Сл. Старозаветното учение за ангелския 
свят. – В: Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. Вечното..., с. 48-57.   
95 За отбелязване е аргументът, който Йоан Екзарх използва за да изясни светоотеческото разбиране на 
думите „нека да сътворим” като отнасящи се до Троицата. Йоан Екзарх пише, че Бог не отправя думите 
„нека да сътворим човек” като подкана за сътворчество към ангелите, тъй като при тяхното сътворяване Той 
не се е нуждаел от никакви сътворци и следователно и при сътворяването на човека Бог няма нужда от 
помощници. Вж. Йоан Екзарх, Шестоднев. С., 2002, с. 223. Вж. и Aitzetmüller, R. Das Hexaemeron des 
Exarchen Johannes. T. 1-7. Graz, 1958-1975. 

96 Това мнение е застъпено и от Сл. Вълчанов. Вълчанов, Сл. Истината за единия Бог в Стария Завет. – В: 
Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. Вечното..., с. 13. 
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съвет „нека да създадем” (Бт 1:26а). Тези думи, изразяващи отношението на Бога 

към човека, свидетелстват за достойнството и богообразността на човека, за това, 

че той е венец на цялото творение.97     

 

1.3.1.2. Божият образ и подобие на човека 

 

Освен в Свещеното Писание в древния Изток също се среща представата за 

сътворяването на хората по образа на бога. Така в Египет съществува разбирането, 

че хората са сътворени по образа на боговете.98  

В т. нар. „Учение за цар Мерикаре” (Р 130: 312-319) за хората се казва така: 

„Много добре са обгрижени хората, божия добитък. Той сътвори небето и земята 

заради тях. Той прогони страстностите на водата. Той сътвори въздуха, за да 

живеят носовете им. Те са негови отобрази (znn),99 дошли са от неговото тяло. Той 

възлиза на небето заради тях. Той за тях сътвори растенията, животните, рибите и 

птиците, за да ги храни... (Р 134:323-330) Той създаде светлината заради тях и 

пътува (по небето), за да ги вижда. Той си сътвори храм за тяхна защита и когато те 

там плачат, той ги чува. За тях той сътвори магията като оръжие, за да се 

предпазват от удара на злото”.  

В този текст човекът е представен като средоточие на цялото творение, което 

може да бъде разбрано само във връзката му с човека. Цялостното отношение към 

                                                           
97 Вж. Св. Кирилл Александрийский. Глафиры или объяснения избранних мест из Пятикнижия Моисея. 
Творения. Т. 2. М., 2001,  с. 10-11.   
98 Под влияние на египетските представи за богообразността (най-вече на фараона) на Розетския камък за 
Птолемей Епифан се казва, че той е: „жив отобраз на Зевс”. Schmidt, W. Die Schöpfungsgeschichte der 
Priesterschrift. Neukirchen, 1967, S. 138.  
99 Думата znn се употребява за описване на отношенията баща – син. Синът трябва да подражава на баща си 
и да следва неговото поведение, като при това му отдава уважение, чест, покорство и подчинение. По-късно, 
без да губи тази си връзка с отношенията баща-син, znn придобива значението на картина (образ) в 
конкретния смисъл на думата. Ockinga, B. Die Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten und im Alten Testament 
(ÄAT, 7). Wiesbaden, 1984, S. 52–57, 71. 
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него е резюмирано в последното изречение – „Бог познава всяко име” (Р 134:334) – 

т. е. грижи се за всеки отделен човек.100 

 Идеята за човекът като божи образ, съществува не само в Египет, но и в 

Месопотамия. В едно писмо, отправено до царя, се казва: „Бащата на царя, моя 

господар, беше образ (ṣalam) на Бел и царят, моят господар е образ на Бел.” В друг 

астрологичен текст за царя също се говори като за образ на Мардук. Също така за 

него се казва, че е и образ на Шамаш: „Сянка на бога е човекът и хората са сянка на 

човека. Човекът е царят, подобен на образа на бога”.101 

В Бт 1:27 по отношение на сътворяването на човека се употребява глагола 

ar'B' bārā’. Докато глаголът hf'[' ‘āšāh означава създавам, то ar'B' bārā’ означава 

сътворявам нещо за пръв път (сътворявам нещо уникално) и се използва само и 

единствено за да се опише Божието творчество. Глаголът ar'B' bārā’ е използван в 

самото начало на първия разказ за творението (Бт 1:1), за да предаде идеята, че 

цялото творение е нещо, което преди времето не е съществувало. Така според 

Свещеното Писание творението не е съвечно на Бога и следователно Бог е 

истински и в пълния смисъл на думата Творец.   

Въпреки че в двата стиха (26 и 27) на 1 гл. за означаване на Божието 

творчество по отношение на човека са употребени различни глаголи, тези два стиха 

не си противоречат по смисъл, понеже стих 26 говори за творчество изобщо, а ст. 

27 конкретизира, че сътворяването на човека е привеждане в битие на уникално 

същество.102 Така 27 стих акцентира, че той се отличава от останалите Божии 

                                                           
100 Текстът е преведен от немски език по Вж. Brunner, H. Die Weisheitsbücher der Ägypter. München, 1988, S. 
153-154. 

101 Цитатите, свързани с идеята за божия образ в Месопотамия са по Schmidt, W. Die Schöpfungsgeschichte..., 
S. 140. 
102 Рави Йехошуа бен Нун по отношение на сътворяването на човека казва: „Светият, нека да се слави името 
Му, каза на служещите ангели: Поклонете се пред него (човека)! Тогава служещите ангели последваха 
волята на Светия, нека да се слави! Сатаната беше най-голям от всички ангели на небето. Той каза на 
Светия, нека да се слави: Господи на света, Ти Си ни сътворил от блясъка на Твоята слава (шекина) и 
изискваш от нас, ние да се поклоним пред оногова, когото Ти създаде от пръстта на земята?! Тогава му 
отговори Светият, нека да се слави: Този тук, който е създаден от пръстта на земята, притежава повече 
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твари. Тази отлика се изразява и в казаното, че човекът (за разлика от останалите 

творения) притежава Божий образ.  

Бог сътворява човека като мъжко и женско същество (hb'qen>W rk'z" zākār 

ūnqēbāh) по Свой образ и по Свое подобие (WnteWmD.Ki Wnmel.c;B. beṣălmēnū kidmūthēnū 

– по Наш образ и по Наше подобие (Бт 1:26а).103  

Етимологията на думата човек (~d'a' ’ādām) се извежда от думата hm'd'a] 

’ădāmāh, която означава червена земя (глина). От същия корен (~d'a' ’ādām) се 

извежда и прилагателното име ~Ada/ ’ědōm– червен.104 Освен съществителното 

човек105 ~d'a' ’ādām е и собственото име на първия мъж. По този начин значението 

на Адам,106 като име на първия човек и като „човек” изобщо, е това, че в Адам като 

пръв човек е цялото останало човечество, всички хора.107 Оттук думата ~d'a' ’ādām 

описва и цялото човечество.108 То, като произлязло от праотците, носи Божия образ 

в себе си. Именно поради това е възможно и изкуплението - Христос става новият 

Адам, за да могат всички хора (които са се родили като потомци на праотците), 

които са в Него, да са Негови чада, чада на новия Адам (срв. 1 К 15:45). Тази 

възможност и реалност Христос да е новият Адам за човечеството и за всеки човек 

има онтологично значение - както последиците от греха на праотците (повредата на 

                                                                                                                                                                                           
мъдрост и разбиране отколкото ти!”. Цит. по Schäfer, P. Rivalität zwischen Engel und Menschen. Berlin, 1975, 
S. 83. Същата идея (с някои различия) се среща в Корана: „И когато рекохме на ангелите: „Поклонете се на 
Адам!”, те се поклониха, освен Иблис (Сатаната – б. м.). Възпротиви се той, възгордя се и стана един от 
неверниците.” (Сура Бакра 1:34). Вж. Теофанов, Цв. (прев.) Превод на свещения Коран. С., 2006. 
103 За бог Еа се казва, че той в сърцето си е сътворил образа на младеж. Вж. Schmidt, W. Die 
Schöpfungsgeschichte..., S. 137. 
104 В акадския език е налице думата adamu, която означава тъмна, червена земя. Етимологически е трудно да 
се обясни значението на думата ~d'a' ’ādām, но поради родството на думите ~d'a' ’ādām (човек) и ~Ada ’ědōm 
(червен) значението на ~d'a' ’ādām по всяка вероятност се свързва именно с червената земя. Вж. Maas, F. ~d'a' 
’ādām. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. В. І, S. 84-85.    
105 По този начин думата включва не само първия мъж, носещ собственото име Адам, но и жената, наречена 
по-късно Ева. Срв. Klein, H. Zur Gesamtbiblischen Theologie (Zehn Themen). (BThS 93), Neukirchen, 2007, S. 
104.  
106 Вж. Картина № 7 в Приложение. 
107 Matthias, A. Der schöne Mensch im Alten Testament und im hellenistischen Judentum. (BEATAJ, 3), Frankfurt 
am Main, 1983, S. 53. 
108 Срв. Westermann, C. ~d'a' ’ādām.- In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. В. 1, S. 43.  
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човешкото естество и смъртта) се унаследяват от всички хора („както в Адам 

всички умират, така и в Христа всички ще бъдат оживени” - 1 К 15:22), така и 

изкуплението, извършено от Иисус Христос, се възприема от всички чрез 

раждането им от Христос (1 К 15:21-22).  

Предлогът B. be пред съществителното име ~l,c, ṣělěm не е B. be – essentiae, а 

трябва да се преведе като „по” или „според” (B. be normae).109 Думата ~l,c, ṣělěm 

означава пластична картина, рисувана картина, образ, статуя.110 В Septuaginta 

думите Wnmel.c;B. beṣălmēnū (в МТ) са преведени katV eivko,na h̀mete,ran kat eikona 

hemeteran. Думата eivkw,n eikon означава картина, изображение, сравнение, подобие, 

представа и е близка по съдържание с думата ~l,c, ṣělěm.111 Така Septuaginta, 

превеждайки библейските еврейски понятия, запазва техните основни значения и 

смисли.  

Близка по значение до думата ~l,c, ṣělěm,112 но все пак не синонимна,113 е 

думата tWmD> demūth означава „прилика”, „ отобраз”, „ подобие”. Тя се използва в 

последния смисъл за описание на неща, които се сравняват с други, известни вече 

на слушателя (съотв. читателя). Така прор. Йезекиил, описвайки своето видение, 

казва за явилите му се ангелски същества, че те са подобни на човек, лъв, бик и 

орел (Йз 1:10), а на трона, който е носен от ангелските същества, има тайнствено 

                                                           
109 Steck, O. Der Schöpfungsbericht der Priesterschrift. Göttingen, 1981, S. 140.  
110 Gesenius, W. Hebräisches… 
111 Gemoll, W. Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. München, 2006. 
112 В целия древен Изток съществува представата за присъствието, което един образ представя. Статуята на 
египетския, асирийския или вавилонския цар, поставена в една отдалечена провинция на царството, 
представя неговата власт. Образите на божествата в храмовете представят присъствието на божеството. Така 
Божият образ в човека означава Божието присъствие в човека. Срв. Keel, O. Schöpfung: Biblische Theologien 
im Kontext altorientalischer Religionen. Göttingen, 2002, S. 179. 

113 Някои учени като A. Soggin са на мнение, че думите ~l,c, ṣělěm и tWmD> demūth са синоними. Soggin, A. Das 

Buch Genesis..., S. 43. 
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същество, подобно на човек (Йз 1:26).114 В Septuaginta думата tWmD> demūth е 

предадена с @omoiwsiß homoiosis, която означава „подобие”, „ уподобяване”, 

„прилика”.115 С този превод на Седемдесетте се разкрива по-ясно различието 

между думите ~l,c, ṣělěm и tWmD demūth.  

 По въпроса в какво се състои Божият образ на човека, има многобройни 

различни мнения (както на древните свети отци и учители на Църквата, така и на 

съвременни учени), но тук ще се отбележат само някои основни насоки в 

изясняването на Божия образ и Божието подобие.  

Според Стария Завет в Божия образ се коренят „реалните качества на човека 

като същество, свързано с природата, но и социално, имащо способност за 

биологическо възпроизводство и социална дейност”.116  

Равинското мнение по въпроса е, че Божият образ се отнася само до душата 

на човека.117 Основание за това равините виждат в самия израз, тъй като не се 

казва, че Бог е сътворил човека ytwmdk ymlxb beṣălmj kidmūtj („по Мой образ и по 

Мое подобие”). Друг техен аргумент е, че ако имаше прилика между човека и Бога 

по отношение на тялото, би трябвало да се използва думата tynIb.T; thăbnjth (Изх 

25:9), която в разглеждания текст не е използвана.118 Тук трябва да се отбележи, че 

думата tynIb.T; thăbnjth е отглаголно съществително от гл. hn"B' bānāh (строя, 

изграждам) и като първи две значения има „начин на построяване”, „модел” 

(картина). Вероятната причина думата tynIb.T; thăbnjth да не бъде употребена в 

                                                           
114 В един асирийски мит за създаването на човека се казва, как Аннунанки (великите богове, които 
определят съдбата) се съветвали, какво да променят. Небесният бог Ану и богът на мъдростта Енки 
предложили на бога на бурята Енлил да разсекат бога с две лица Ламга и от неговата кръв да направят 
човечеството. По Kaiser, O. Der Gott des Alten Testaments. T. 2. Göttingen, 1998, S. 303.     

115 Н. Шиваров отбелязва, че tWmD> demūth „насочва от буквалното разбиране за външния, пластичен образ на 
човека към неговия дух и интелектуални способности”. Вж. Шиваров, Н. Човекът като Божий образ и 
подобие и съхраняването на живота и целостта на творението в светлината на Стария Завет. – В: Шиваров, 
Н., Вълчанов, Сл. Вечното..., с. 75. 
116 Пак там, с. 77. 
117 Jacob, B. Das erste Buch..., S. 60. 
118 Ibid. 
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опита на библейския писател да изясни тайната на богообразността се дължи на 

факта, че съществителното име tynIb.T; thăbnjth, както се вижда от неговите първи 

значения, не отразява богообразността на човека.  

Във връзка с Божия образ особено интересно е мнението, което споделя рави 

Хошаия, за съвършения начин по който Бог е сподобил човека със Своя образ: „в 

часа, в който Светият, нека да се слави името Му, сътвори първите хора, 

служебните ангели изпаднаха в заблуда по отношение на него (човека – бел. прев.) 

и желаеха да извикат пред него: „Свят!”. 119     

Повечето от светите отци и писатели виждат Божия образ в душата или в 

самата й природа.120 Свети Августин, когато говори за богоподобието на човека в 

рая, го приписва само на рационалната душа, но не и на тялото.121 То, по думите на 

св. Августин, е сътворено от пръст – следователно е земя и поради това трябва да 

се върне в земята.122 Други от отците като св. Кирил Йерусалимски, св. Кирил 

Александрийски (+ 444 г.) и св. Йоан Дамаскин виждат Божия образ или в 

свободната воля123 или в господството над природата.124 Свети Симеон Нови 

Богослов (+ 1020 г.) набляга на това, че Божият образ се състои в  разумността и 

словесността на душата.125 Според св. Григорий Палама поради своята 

                                                           
119 Цит. по Schäfer, P. Rivalität..., S. 82.    
120 Такова е мнението например на Ориген (+ 254 г.), св. Атанасий Александрийски (+ 373 г.), св. Кирил 
Йерусалимски (+ 387 г.), св. Василий Велики и др. Вж. Архим. Киприан (Керн). Антропология св. Григория 
Паламы. М., 1996, с. 354.  
121 Според св. Августин Бог е сътворил човека с душа и тяло. Светителят подчертава, че е погрешно  душата 
да се схваща като част от Бога. Душата и тялото не противостоят като несъвместими принципи, а са 
сътворени за пълно и цялостно общение и са свързани в чистота. Те и двете са добро, но тяхната ценност е 
различна. Душата като не-материя е по-добра от материалното тяло, защото тялото е сътворено от материя, 
докато душата е нематериална. Вж. Св. Августин. Изповеди (Х:6, 9, 16). С., 2006.  
122 Антропологията на Августин в общи линии: на върха стои Бог като абсолютно добро, следва душата като 
максимално добро и накрая – тялото като bonus infirmum. Съставността на прачовека от душа и тяло се 
характеризира със съвършена хармония. Двете субстанции – душата и тялото, обаче са ясно разграничими 
не в качествен или етичен смисъл, но в субстанциален. Августин характеризира участието на човека в 
божественото съществуване като образ – връзка, която се осъществява чрез уподобяване. От друга страна 
той се обосновава с довода, че Света Троица е отобразена в разумната душа. Dinkler, E. Die Anthropologie 
Augustins. Stuttgart, 1934, S. 64-68. 
123 Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1992, с. 79. 
124 Св. Йоан Златоуст (+ 407 г.) приема, че Божият образ се състои не във външния вид на човека, а в 
господството му над природата. Св. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия. Т. 1.  М., 1993, с. 68. 
125 Вж. Св. Симеон Нови Богослов. Творения. Т. 3. Сергиев посад, 1917, с. 146-147.   
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психофизична природа човекът е по-висш от ангелите,126 а тялото според светителя 

е „богопричастна плът”.127 Така според Палама целият човек е образ на Бога и 

богообразността не е само на неговата душа.  

Съвременните учени също се различават в мненията си за това в какво се 

изразява богообразността на човека. Някои приемат, че Божият образ е душата, 

духовните способности и най-вече разумът (A. Dillmann, E. König, O. Proksch, E. 

Sellin, W. Eichrodt и др.). Други (като O. Kаiser) приемат, че Божият образ се 

изразява в свободата на духа.128 Има и съвременни католически и протестантски 

учени, които приемат, че Божият образ не се състои в духовната или в телесната 

природа на човека, а е присъщ на човека в неговото общение с Бога.129  

От казаното до тук се приема, че Свещеното Писание разкрива човека като 

психофизично същество. На антропологичните понятия vp,n< něpěš, x;Wr rūăḥ и ble 

lēb се приписват както чисто телесни функции (като изпитване на глад и жажда), 

така и психични състояния (чувстване, мислене, воля). Така човекът се явява 

цялостно, неразделно психофизично същество, което е сътворено с възможност за 

безсмъртие. Човекът е сътворен едновременно с душа и тяло, той (поради 

телесното и духовното си естество) се явява (по израза на св. Йоан Дамаскин) 

„смесен ангел” 130, затова и смъртта, като разделяне на душата от тялото и като 

изтление на тялото, е противоестествена.131 Божият образ следователно не се 

отнася само до душата или до тялото на човека,132 а целият човек е сътворен по 

Божи образ.133  

                                                           
126 Вж. Св. Григорий Палама. PG 150,  col. 1165 AB.   
127 Вж. Архим. Киприан (Керн). Антропология..., с. 361.  
128 Kaiser, O. Der Gott des Alten Testament. T. 2. Göttingen, 1998, S. 308-309. 
129 Срв. Vriezen, T. Theologie des Alten Testaments in Grundzügen. Wageningen (Holland), 1956, S. 177. 
130 Св. Григорий Богослов, пишейки за сътворяването на човека, говори, че той е „мъдър тайник на 
небесното, владика на Земята, нов ангел от пръст”. Вж. Св. Григорий Богослов.  Слово 7 (О душе). Собрание 
Творений..., с. 41.  
131 Св. Иоанн Дамаскин. Точно изложение..., с. 80. 
132 Вж. Св. Григорий Нисийски. Творения. Ч. І. М., 1861, с. 144. 
133 В тази връзка Д. Киров пише: „Божият образ не може да бъде определен като атрибут на някоя част на 
човешкото същество”. Киров, Д. Божият образ и подобие у човека в религиозно-нравствено осветление. – В: 
ДК 1986, кн. 2, с. 8, 11. 
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Равините приемат, че човекът е сътворен, за да съществува вечно - подобно 

на ангелите. Следователно смъртта се възприема като противоестествена не само в 

християнската, но и в юдейската традиция.134 

Докато св. Ириней Лионски (+ 202 г.), св. Атанасий Велики (+ 373 г.), св. 

Максим Изповедник (+ 662 г.) и други отци приемат, че човекът е сътворен по 

образа на Второто Лице на Света Троица – Бог-Слово, то други, като св. Григорий 

Нисийски, св. Кирил Александрийски, приемат, че целият човек е сътворен по 

образа на Светата Троица.135  

Приема се че, понеже действието на Троицата е едно (от Отец чрез Сина и в 

Светия Дух), следователно и сътворяването на човека е дело на Света Троица. 

Предвид въплъщението на Бог-Слово Второто Лице на Света Троица човекът е 

сътворен от Света Троица по образа на Второто Лице – Бог Син.  

Някои отци на Църквата,136 както и някои съвременни учени приемат,137 че 

Божият образ и Божието подобие са понятия със синонимно значение.138  

Може да се приеме, че за разлика от Божия образ, който е даденост на 

човека, Божието подобие е зададеност. Основание да се приеме това виждане е 

фактът, че в стих 27, където се казва, че Бог е сътворил човека (мъжа и жената) по 

Свой образ, не се говори за сътворяване и по Негово подобие.139 Така 

богоподобието е възможност (и същевременно призив от страна на Бога към 

човека), която трябва да се осъществи. 

В Древния Египет освен за богообразността на хората и най-вече на фараона 

(както вече беше споменато) се говори и за това, че хората са богоподобни. За 

означаване на това подобие в египетския език се използва изразът mi. Ti, който 

                                                           
134 Вж. Schäfer, P. Rivalität..., S. 79. 
135 По Киров, Д. Въведение в християнската антропология. С., 1996, с. 32.  
136 Така напр. св. Григорий Нисийски понякога ги употребява като напълно еднакви. Вж. Несмелов, В. 
Догматическая система святаго Григория Нисского. СПб., 2000, с. 381. 
137 Напр. Waschke, E. Untersuchungen zum Menschenbild der Urgeschichte. Berlin, 1984, S. 19. 
138 В България това мнение е представено от Д. Киров. Вж. Киров, Д. Въведение в християнската...,  с. 33-34. 
139 Именно поради тази причина не може да се приеме мнението на E. König, който разбира думите „по Наше 
подобие” като глоса към думите „по Наш образ”. Вж. König, E. Die Genesis. Gütersloh, 1919, S. 156.  
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означава „еднаквост”. Така върху стелата (колоната) на главния свещеник 

Rudjaha140 се казва: „Аз съм мъдрец, един, който довежда Тот... Аз съм еднакъв с 

Птах, аз съм втори Хнум”. Окачествяването mi. Ti се прави най-вече по отношение 

на знанието, интелекта и се отнася предимно до човешката дейност (като 

богоподобието особено се отнася до мъдреца).141 

Юдейската традиция, сочейки подобието като задача на човека, нарича тази 

повеля \lwu }wqt thiqūn ‘ōlām (усъвършенстване на света). Според Раши142 

подобието се отнася най-вече до способността на човека да разбира и проумява.143 

Възможността човекът да стане богоподобен се състои и в това, че макар винаги да 

остава същество, различно от Бога, човекът е способен чрез своите дела да се 

доближи до Бога – до Божията любов, до Неговото милосърдие и до Неговата 

справедливост. Човек наистина е човек тогава, когато се опитва да върши 

божествени неща на принципа: „Както Бог е милосърден, така и ти бъди 

милосърден; както Бог е справедлив, така и ти бъди справедлив”.  

Повечето от отците на Църквата, както и съвременните учени виждат 

богоподобието в духовната природа на човека – във възможността и задачата на 

човека да се труди. И този труд се разбира както като дейност в материалната 

сфера – създаване на материални блага, така (и най-вече)144  в духовно отношение – 

в общуването с Бога.145 Божието подобие се разбира във възможността и призива 

човек да бъде съработник на Бога, което съработничество се състои в спазването и 

оделотворяването на Божиите заповеди и по този начин човекът общува с 

                                                           
140 Тази стела се съхранява в Британския музей. 
141 Ockinga, B. Die Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten und im Alten Testament. (ÄAT, 7) ..., S. 83.  

142 Раши Саломо бен Исаак (1040-1105) е известен тълкувател на Библията и Талмуда. Той коментира почти 
цялото старозаветно Писание. Повече за Раши Вж. Fuchs, H. - In: Elbohen (Red.) Judisches Lexikon. B. IV/1. 
Berlin, 1930, S. 1237-1238. 
143 Вж. http://chassidus.ru/library/tora_inline/bereyshis/bereyshis.htm#_c 
142 Plaut, W. (Hrsg.) Die Tora in jüdischer Auslegung. Gütersloh, 1999, S. 75. 
143 Ibid. 
144 Вж. Марковски, Ив. Библейският разказ за творението. С., 1924, с. 76. 
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Твореца.146 Даруваният с Божи образ и призван към богоподобие човек представя в 

творението Самия Бог. 

Повечето от светите отци разбират богоподобието не само като 

усъвършенстване на човека чрез труд и добродетели, но и като възможност за 

„богоносене”, като реална причастност на Бога. То е реално и възможно само и 

единствено благодарение на Иисус Христос и Неговото земно служение (раждане, 

кръщение, проповед, чудеса, разпятие, слизане в ада, възкресение и възнесение) и 

на нашето общение с Христос. Бог Слово, приемайки човешко естество, не само 

изцерява, възстановява, възкресява, възнася човешкото естество, но причастните на 

Него ги прави съ-образни на Себе Си (срв. Рм. 8:29) чрез тайнствата на 

Кръщението, Миропомазанието и най-вече в Евхаристията. В Евхаристията 

християните, носейки Христовия образ и Самия Христос в себе си, стават 

богоподобни и богопричастни (1 К 15:49). 

 Голяма част от светите отци виждат богоподобието и в реалната 

причастност към Бога в светата Евхаристия. Приобщавайки се с тялото и кръвта 

Христови, човек не става по същност Бог, не бива обезличен от Бога. 

Богоподобието е реалната възможност човек да има по благодат това, което Бог 

има по същност.147 Ако може да се  синтезира светоотеческото учение за 

богообразността и за възможността за богоуподобяването на човека (qew vsiß), този 

синтез са известните слова на св.  Ириней Лионски („Против ересите”, кн. 3 19,1), 

които св. Атанасий Велики повтаря почти дословно в своето „Слово за 

                                                           

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

146 Пишейки, че за разлика от шумерските и акадските митове според Стария Завет човек не е представен 
като слуга на боговете, C. Westermann отбелязва, че Бог е сътворил човека, за да общува с него и за да е 
възможно общението между Бога и Неговото творение. Westermann, C. ~d'a' ’ādām. - In: Jenni, E. (Hrsg.) 
ThHAT. B. І, S. 47-50.   
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въплъщаването на Словото”,148 „Словото Божие стана Човек и Синът Божий – Син 

Човешки, та човекът да стане син Божий като се съедини със Словото”.149 

От казаното дотук основателно може да се приеме мнението на онези отци и 

тълкуватели,150 които смятат, че целият човек е сътворен по Божи образ и е 

призован към богоподобие, както и че единствено заради изкуплението и 

възможността за обожение, които имаме в Христос преградата за общение, която е 

съществувала между Бога и човека, вече е премахната.151 Човекът като 

психофизично същество, създадено по Божи образ, и като нова твар в Христос и 

обожен от Христос, е по-висш от ангелите, възглавява цялото творение и го 

привежда към Бога.152   

 

1.3.1.3. Човекът и Божието благословение (Бт 1:26-28) 

 

Wdr>W h'vub.kiw> #r<a'h'-ta, Wal.miW Wbr>W WrP. ~yhil{a/ ~h,l' rm,aYOw: ~yhil{a/ ~t'ao %r<b'y>w: 

 `#r<a'h'-l[; tf,m,roh'¥ hY"x;-lk'b.W ~yIm;V'h; @A[b.W ~Y"h; tg:d>Bi  

wăjěbārěk ’ŏthām ’ělŏhjm wăjŏměr lāhěm ’ělŏhjm perū ūrebū ūmilū ’ěth hā’ārěṣ 

wekibšŭāh ūredū bidegăth hăjām ūb‘ōp hăšāmăjm ūbekol ḥjāh ḥārŏměšěth ‘āl hā’ārěṣ 
                                                           
148 Oratio de incarnatione verbi. PG 25, coll. 192 В.  
149 Irinäus von Lion. Gegen die Häresien (Fontes Christiani, 8/3). Freiburg im Breisgau, 1995, S. 239.  
150 Така B. Seibel пише: “Божият образ засяга телесно-духовната цялостност на човека. Той обхваща тялото в 
тази степен, че в него е видимо достойнството на човешката личност. Тъй като тялото не е съсъд на една 
чужда на него душа, а е въплъщаване на духа и доколкото е специфично човешкото тяло, което духът си 
формира като явление на самия себе си, в известен смисъл то е сътворено според образа на Божието 
подобие”. Loretz, O. Schöpfung und Mythos. Stuttgart, 1968, S. 90. 

151 Според св. Николай Кавасила хората са били далече от Бога природно (като твар) заради греха и смъртта. 
Христос чрез въплъщението Си унищожава първата преграда между човека и Бога, чрез доброволното Си 
разпване и чрез смъртта Си Той премахва преградата на греха, а чрез възкресението Си премахва и 
преградата на смъртта. Така между хората и Бога по отношение на общението вече няма никакви прегради. 
Вж. Св. Николай Кавасила. Семь слов..., с. 12- 14.  
152 Св. Григорий Палама пише: „Макар ангелите да ни превъзхождат в много, в някои отношения те са по-
ниско от нас... в съществуването си по образа на Създателя ние сме повече от тях... Когато ангелите са 
определени за служба на Създателя, те имат единствено право да са подвластни. На тях не им е позволено да 
господстват над по-ниско стоящите от тях създания... докато предназначението на човека е не само да 
подчинява, но и да властва над всичко на Земята.” Цит. по Стоядинов, М. Божията благодат. ВТ, 2007, с. 
148. 
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 28. И благослови ги Бог и им каза: Плодете се, умножавайте се и изпълнете 

Земята и подчинете я, и господарувайте над морските риби153 и над небесните 

птици, и над всяко живо влечуго, което пълзи по земята! 

 

 Бог благославя сътворените мъж и жена с думите: „плодете се, умножавайте 

се”. Равинското разбиране на този текст е съвсем буквално - тeзи Божии думи не са 

само благословение, но представляват и първата от 613 заповеди на Тора.154  

 Според някои свети отци Божието благословение „плодете се, умножавайте 

се” се отнася до изпълването на Земята, а не на рая и е дадено поради предзнанието 

за греха на прародителите.155 Поради греха и липсата на покаяние Адам и Ева биват 

изгонени от рая и започват да населяват земята. Именно тогава им е било 

необходимо това благословение, понеже в рая, като имали постоянно общение с 

Бога, не се нуждаели от Негово благословение. Св. Ефрем Сириец добавя, че това 

Божие благословение, което се отнася до живота на Адам и Ева след изгонването 

им от рая, е дадено от Бога, за да се отслаби силата на проклятието, вследствие на 

техния грях.156 

 Подчиняването и господаруването (WDr.yIw> wejrdū)157 над цялата природа (Бт 

1:28б) се разбира в контекста на сътворяването на човека по Божи образ и 

възможността за богоподобие. Човекът е поставен от Бога на Земята, за да 

управлява творението от Негово име. Той получава от Бога благословение не 

безконтролно да властва над природата, като я използва хищнически, а да се грижи 

за нея, да я съхранява и да я облагородява.158  

                                                           
153 В СП са добавени думите „ и над зверовете”, което подчертава властта на човека над цялото творение. 
154 Вж. Херцем, Й. (състав.) Пятикнижие и гафтарот. М., 1994, с. 6. 
155 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия. Т. 1..., с. 123. 
156 Вж. Св. Ефрем Сирин. Толковательныя писания. Т. 6. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1901, с. 227. 
157 Глаголът hdr rādāh е изясняван различно от учените, като са му приписвани значения на „царувам”, 
„подчинявам под краката си”, „ водя със себе си”, „ съпровождам” и др. Посредством този глагол се изразява 
царското достойнство на човека като иконом на Божието творение. Вж. Janowski, B. Die rettende 
Gerechtigkeit. Neukirchen, 1999, S. 184, 191. 
158 Ibid., S. 195.  
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Според Бт 2:15 като задача на човека се посочва обработването и пазенето на 

райската градина. Тази задача дава повод за твърдението на някои западни 

учени,159 че в библейските разкази за сътворяването на праотците (Бт 1:26-27; 2:7-9; 

15-25) човекът е представен само и единствено като слуга на Бога и затова (според 

тях) в библейските текстове имало заимстване на идеи от митовете Атрамхазис и 

„Когато горе” (в частите им, които говорят за сътворението на човека).160 Тук 

трябва да се отбележи, че в тези митове (както бе отбелязано) хората са 

представени само и единствено като роби – като заместници на боговете по 

поддържането на каналите на реките. Целта на съществуването на човека в Бт 2:15 

трябва да се разгледа в контекста както на първия разказ за сътворяването на 

човека (Бт 1:26-28), така и на цялостното библейско учение. В светлината на това 

учение задачата на човека не се състои само в стопанисване, съхраняване и 

облагородяване на творението, а в привеждане на цялото творение към Бога.161 Бог 

е сътворил човека та човек, общувайки с Бога, да бъде винаги с Него, като приведе 

творението към Бога.162 Само и единствено чрез човека творението влиза във 

връзка с Бога и Божията благодат се предава на всички твари.163 Естественото за 

Адам и Ева състояние, което се явява и дадена им от Бога задача, следователно е 

било и това, те отдавайки изцяло себе си на Бога и съединявайки се с Него, да Му 

принесат цялото творение, което би било оличностено чрез човека. Именно това 

естествено състояние и именно това призвание Адам и Ева не могли да изпълнят 

поради греха.164 

                                                           
159 Westermann, C. Genesis (BKAT, I/1)..., S. 216. 
160 Не може се приеме, че елементи от шумерската и акадската традиция са възприети във втория разказ за 
творението (Бт 2:4б-3:24). Както и че създаването на човека е само и единствено той да бъде използван от 
Бога. Keel, O. Schöpfung..., S. 142. Подобно мнение противоречи на библейския текст на първия и втория 
разказ за творението на човека, където освен като сътворен с цел да се труди, човекът е представен като 
създаден пряко от Бога и като Божий образ с възможност за богоподобие. Този труд, който човекът по 
Божия заповед полага (Бт 2:15), никъде не се описва като необходим на Бога и човек никъде в Свещеното 
Писание на Стария Завет не е разбиран като Божия отмяна или Божий помощник.     
161 Срв. Вълчанов, Сл. Човекът пред Божието творение. – В: ДК 1986, кн. 2, с. 7. 
162 Вж. Zimmerli, W. Das Menschenbild des Alten Testaments. – In: Steck, K. (Hrsg.) ThЕh, 14. München, 1949, S. 
5. 
163 Вж. Несмелов, В. Догматическая система святаго Григория Нисского..., с. 357-358.  
164 Вж. Лосский,  В. Очерк мистическаго богословия Восточной Церкви. М., 1991, с. 102. 
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За отбелязване е също така, че когато Бог сътворява и създава тварите, в края 

на всеки творчески ден (период) се казва, че това, което е създадено от Бога е 

„добро” (bAj tōb). Думата bAj tōb не означава „добър” само в нравствен смисъл. 

Творението, което е „добро”, отговаря на замисъла, който е вложен в него и точно 

изпълнява целите, за които то е създадено.165 След сътворяването на човека 

битиеписецът отбелязва, че всичко, което Бог е създал е твърде добро (daom. bAj tōb 

me’ŏd – Бт 1:31), като по този начин още веднъж подчертава идеята, че творението 

има своя смисъл заради човека, който се явява негов венец.166    

 

1.3.2. Второ библейско повествование (Бт 2:4б-3:24) 

 

 Вторият разказ за творението (Бт 2:4б-3:24) е фрагмент, чието начало не е 

запазено. За съжаление не може да се каже нищо за началото на този фрагмент. 

Вторият разказ за творението принадлежи към източника J167, като е включен към 

него, запазвайки своята самостоятелност.168 Могат да се приемат мненията на Н. 

Gunkel и J. Begrich,169 които смятат разказа за сътворяването в Бт 2б-3:24 като 

първоначално самостоятелен и като част от устното предание, която по-късно е 

била записана. На устен стадий 2 и 3 глава представляват отделни разкази, които 

                                                           
165 Вж. Höver-Johag, I. bAj tōb. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. III, S. 324. 
166 В това отношение за отбелязване са думите на св. Григорий Нисийски, който пише: „Защото както по 
човешки обичай тези, които приготвят изображение на властниците, снемат вярно тяхното изображение и 
чрез обличането на порфира се показва царското достойнство и изображението обикновено се нарича 
„царско”, така и човешкото естество, доколкото се приготвяло за началство над другите поради подобието 
на Царя на Вселената, представлявало като някакво одушевено изображение, като с първообраза то имало 
общо достойнство и име; но не било облечено в порфира, не било със скиптър и не с диадема показвало своя 
сан (тези неща ги няма и в Първообраза), а вместо багреница било облечено в добродетел, която е по-
царствена от всички одежди, вместо скиптър било утвърдено с блажено безсмъртие, вместо царска диадема 
било украсено с венеца на правдата, така че в точност се уподобявало на Първообраза, доказвайки във 
всичко своя сан”. Цит. по св. Григорий Нисски. Творения. Ч. І. М., 1861, с. 88-89. 
167 Относно източник J вж. Schmidt, W. Einführung in das Alte Testament..., S. 72-81. 
168 Между учените съществуват различни мнения за това колко и какви отделни разкази са свързани в Бт 2-3 
глава. Приема се, че съществуват един по-стар шрифт (J1) – съдържащ думите и понятията Яхве, дърво на 
живота, номади и един по-нов (J2) – съдържащ Елохим, дърво на познанието и работници. По Westermann, 
C. Genesis (BKAT, I/1)..., S.  255. 
169 Ibid., S. 256-257. 
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по-късно са обединени и записани. В сегашния си вид вторият разказ за 

творението, част от който са разказите за сътворяването на мъжа и жената, 

представлява редакционен комплекс, който съдържа различни елементи. Вторият 

разказ за сътворението на света в източник J е свързан с разказите за началото на 

човечеството и за живота на праотците.170 

Първият и вторият разказ за творението принадлежат към различни 

източници (съответно P и J) и затова трябва да се отбележи, че между тях, като 

разкази за праисторията на човечеството (Бт 1-11 гл.), съществуват някои 

разминавания. Докато в първия разказ (Бт 1:1-2:4а) човекът се явява едва в шестия 

творчески ден (Бт 1:26-27), във втория разказ (Бт 2:4б-3:24) произвеждането на 

растителност и плодове от земята е поставено във връзка с появата на човека и 

необходимостта за неговото съществуване (Бт 2:5-6). 

В първия разказ животните са сътворени преди човека (Бт 1:24-25), докато 

във втория след сътворяването на човека е поставен разказът за сътворяването на 

животните, после те са доведени при него, а човекът им дава имена (Бт 2:20). В 

първия разказ мъжът и жената са представени като сътворени едновременно, а във 

втория – жената произлиза от реброто на мъжа, като разказът за нейното 

сътворяване е поставен след този за сътворяването на животните (Бт 2:19-20). Тези 

разминавания се дължат както на факта, че разказите за сътворяването на човека 

принадлежат към различни по време писмени източници, така и поради различните 

цели, които имат първият и вторият разкази за творението. Така в първия разказ 

човекът се представя като сътворен в шестия ден, като венец на цялото Божие 

творение. Във втория разказ (фрагмент) интересът е концентриран върху човека 

като основание и причина за съществуването и запазването на цялото творение. 

Творението е представено като зависимо от човека, от неговото отношение (факт, 

който се подчертава с довеждането на животните при човека, за да бъдат те 

наречени) към останалите твари. И понеже човекът във втория разказ е поставен в 

                                                           
170 Westermann, C. Genesis (BKAT, I/1)..., S. 268. 
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центъра, затова както сътворяването на мъжа (Бт 2:7), така и сътворяването на 

жената (Бт 2:21-22) е представено в детайли, като текстът е изпълнен с много 

колорит.  

Следователно между първия и втория разказ за творението има различия, 

но между тях няма противоречие. И според двата разказа човекът е венец на цялото 

творение. То намира своя смисъл, своето изпълнение, своя посредник за 

привеждане към Бога в лицето на човека. Както в първия, така и във втория разказ 

за творението човекът не само не се явява слуга на Бога и Негова отмяна в 

извършването на тежка и непосилна работа, но като същество, за което и на което 

Бог говори, същество на което Бог дава своите наставления (да обработва и пази 

райската градина и да не яде от дървото за познаване на добро и зло – Бт 2:15-17) и 

което Бог призовава към богоуподобяване. 

 

1.3.2.1. Сътворяването на човека (Бт 2:7) 

 

~d"a'h'( yhiy>w: ~yYIx; tm;v.nI wyP'a;B.xP;YIw: hm'd"a]h'-!mi rp'[' ~d"a'h'(-ta, ~yhil{a/ hw"hy> rc,yYIw: 
`hY"x; vp,n<l.  

wăjj ṣěr JHWH ’ělŏhjm ’ěth hā’ădām ‘āpār min hā’ădāmāh wăjpăh be’ăpājw nišmăth 

ḥăjm wājhj hā’ādām leněpěṣ ḥăjāh 

 

7. И извая171 Господ Бог човека от пръст земна, и вдъхна в ноздрите му дихание за 

живот. И стана човекът живо същество. 

 

Писателят на втория разказ, желаейки да предаде Божието творчество, 

използва картинния глагол „извая” (rc;y") jāṣār),172 като така представя Бог като 

                                                           
171 В СП вместо глаголът „извая” стои „създаде”.  
172 В Septuaginta за Божията творческа дейност по отношение на човека в този стих е използван глаголът 

pla,ssw plasso, който означава „оформям”. Rehkopf, F. (Hrsg.) Septuaginta-Vokabular. Göttingen, 1989. 
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изкусен Ваятел на човека (Бт 2:7а). Подобна идея за извайване на творението се 

среща в Египет. Бог Хнум се възхвалява като Ваятел с думите: „той е този, който 

изгражда хората, който образува боговете, който от пръст оформя добитъка, 

стадата, птиците, гадините и рибите”.173 В един текст се казва: „човекът е глина 

(‘m’t) и слама, бог е неговият устроител (kd.w)”.174 Същите думи се срещат и 25 гл. 

на премъдростното „Учение на Аменемопе”175. 

 В епоса Гилгамеш176 се повествува как богинята Аруру навлажнява ръцете 

си, замесва глина и така създава героя Енкиду (Колона ii 34).177   

 Според едно равинско мнение не случайно формата на глагола rc;y" jāṣār (вая, 

извайвам) в Imperfect (Kal) е с две букви йод (y j) - rc,yYIw: wăjj ṣěr. Причината за 

двете букви йод (y j) в тази форма се дължала на това, че Бог е сътворил човека с 

два подтика – един към добро и един към зло. Всеки йод (y j) следователно е един 

подтик (Berakot 61a).178 Злият подтик се дължи на злото сърце на Адам, като е 

свойствен и за цялото Адамово потомство – т. е. за всички хора.179 И понеже, 

според Moses ben Maimon (RaMBaM),180 Бог е създал злия подтик в човека, Той му 

е дал и Закона като средство за борба със злото. Ако човек се занимава с постоянно 

                                                           
173 Цит по Otto, E. Gott und Mensch nach den ägyptischen Tempelschriften der griechisch-römischen Zeit. 
Heidelberg, 1964, S. 57. 
174 Цит по Morenz, S. Religion und Geschichte..., S. 413.   
175 Вж. Shirun-Grumach, I. Die Lehre des Amenemope. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 3 (Weisheitstexte, 
Mythen und Epen II). Gütersloh, 1994, S. 223-224. 
176 Вж. Картина № 6 в Приложение. 
177 Гилгамеш, като герой на наречения на неговото име епос, е най-известният герой на древния Изток и без 
съмнение е бил историческа личност. Наистина от него няма никакъв запазен текст, но от споменатия в 
текстовете негов съвременник (Ен-) Мебарагеси, цар на Киш, има запазен надпис. От 26 в. пр. Хр. Гилгамеш 
е обожествен. По времето на царуването на 3 династия на Ур (21 в. пр. Хр.) на него и на неговите родители 
Лугалбанда и Нинсун се е отдавала особена почит, включително чрез жертвоприношения. Акадската 
традиция за Гилгамеш навлиза през времето на Старовавилонското царство (19-17 в. пр. Хр.). Още това 
текстово предание показва различни местни традиции и развития на темата, които по-късно са обединени в 
Епоса в 12 таблици. Като автор или редактор на епоса в 12 таблици традицията посочва свещеник на име  
Sin-leqe-unninni, който е живял ок. 1200 пр. Хр. Hecker, K. Das akadische Gilgamesch Epos. - In: Kaiser, O. 
(Hrsg.) TUAT. B. 2. Gütersloh, 1991,  S.  646-647. Вж. Приложение. 
178 Рави Nahman каза: Защо в стиха: „И Господ Бог извая човека, думата rc,yYIw wăjjṣěr е с две букви йод? 
Защото Светият, да е благословен Той, създаде два подтика – един към добро и един към зло”. Goldschmidt, 
L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. І. Berlin, 1925, S. 225. 
179 Bousset, W. Die Religion des Judentums im Späthellenistischen Zeitalter (HNT, 21). Tübingen, 1966, S. 404. 
180 За него Вж. Elbogen, I. (Red.), Jüdisches Lexikon. B. III. Berlin, 1929, S. 1306 и сл.   
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изпълнение на Закона, той няма да падне във властта на злото и греха (Kidduschin 

30b).181 

 Такова равинско мнение обаче е неприемливо, защото никъде в Свещеното 

Писание не е казано (или дори намекнато), че Бог сътворява някого или нещо, 

което да има подтик или склонност към зло, защото Бог не е творец на злото. 

Именно затова и в първия разказ за творението след всеки творчески ден (период) 

се казва, че сътворените от Бога неща са добри (bAj thōb). Ако Бог би бил Творец и 

на злото, тогава Самият Той би имал нужда да се бори със злото и да се 

самоусъвършенства, като се стреми към доброто в Себе Си.  

Съвсем друг е подходът при светоотеческата екзегеза. Отците, верни на 

Свещеното Писание, което казва че цялото творение е добро и че човекът е 

създаден като добър, разбира антропоморфизма „извая” като употребен по 

отношение на Бог Син и на Светия Дух. Така според светоотеческото изяснение 

Синът и Светият Дух са „двете ръце” на Отец, Който със Сина и Светия Дух 

извайва човека.182 В това отношение за отбелязване е и равинското мнение, според 

което Адам и Ева не са могли да съществуват без Божията слава.183  

 Бог извайва човека (~d'a' ādām) от земна пръст (hm'd'a] ădāmāh).184 Както вече 

бе отбелязано, самата дума човек (~d'a' ādām) 185 е сродна с думата hm'd'a] 

ădāmāh.186 Според някои равински мнения пръстта, от която е изваян човекът, е 

взета от всички краища на Земята, за да се чувства човек навсякъде като у дома си. 

Друго равинско мнение приема, че пръстта за извайването е взета от мястото, 
                                                           
181 Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. V. Berlin, 1925, S. 797.  

182 По Стоядинов, М. Божията благодат..., с. 147. 
183 Вж. Rottzoll, D. Rabbinischer Kommentar zum Buch Genesis (SJ, XIV). Berlin, 1994, S. 61. 
184 За отбелязване е, че от неолита (ок 5 500 пр. Хр.) са намерени  фигурки, които са моделирани с глина 
върху тръстикови вейки – явно отглас от разказа за извайването на човека от глина. Вж. Шиваров, Н. 
Сътворението. – В: Сборник материали за кандидат-студенти по Богословие. С., 1999, с. 16.  
185 Св. Григорий Нисийски по отношение на значението на името Адам говори, че първия човек – Адам, 
макар и да е отделна личност, не притежава някакво особено име и по този начин той включва в себе си 
цялото човечество. Божият образ, свойствен на личността на Адам, следователно не е образ само на Адам, а 
на цялото човечество. По Лосский, В. Очерк мистическаго богословия..., с. 91-92. 
186 Maass, F. ~d'a' ādām. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І, S. 82. 
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където по-късно е бил издигнат олтарът на храма,187 като по този начин то се 

доближава до идеята, че творението се освещава чрез човека. 

Бог вдъхва в ноздрите (Бт 2:7б) на изваяния човек дихание за живот              

(~yYIx; tm;v.nI nišmăth ḥăjjm). В Египет творческият бог (Птах) дарява анх (живота) 

чрез диханието на живота, което дихание се дарява през ноздрите му.188 

Вдъхването на живот в ноздрите от божество е идея, която е не само в Египет,189 но 

и в целия древен Изток.190 

Думата hm'v'n> nešāmāh има няколко значения, като основните й са „дъх”, 

„дихание” и „вятър”. В Septuaginta тя е предадена с думите pnohv pnoe (дихание),191 

и pneu'ma (вятър, душа, дух), с глагола jempnεvω (дишам, вдъхвам) и др.192 Когато в 

Бт 2:7б битиеписецът говори за hm'v'n> nešāmāh, той разкрива, че благодарение 

именно на вдъхването на това дихание, човекът става живо същество (hY"x; vp,n< 

něpěš ḥăjāh). Без това дихание за живот човекът е безжизнен и мъртъв. В Бт 7:22 се 

казва, че при потопа е погинало всичко (хора и животни), което има жизнено 

дихание (~yYIx x:Wr-tm;v.nI nišmăth rūăḥ ḥăjjm). Поради това някои учени смятат, че 

вдъхването на hm'v'n> nešāmāh в ноздрите на човека и ставането му живо същество, 

не го отличава от животните и не му дава никакво предимство пред останалите 

твари. И подчертават, че сътворяването на човека от Бога по Негов образ прави 

всички хора различни от животните.193 

                                                           
187 Мненията са цитирани по Rottzoll, D. Rabbinischer Kommentar zum Buch Genesis (SJ, XIV). Berlin, 1994, S. 
80-81. 
188 Леков, Т. Религията на древен Египет..., с. 91. 
189 По отношение на раждането на новия живот за Амун се казва, че той дава въздух на носовете на 
бременните. Вж. Otto, E. Gott und Mensch..., S. 54. 
190 Вж. Пиперов, Б. Тълкувание на книга Битие. С., 1973, с. 33. 
191 Думите са преведени по Rehkopf, F. Septuaginta-Vokabular. 
192 Вж. Lamberty- Zielinski, H. hm'v'n> nešāmāh. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. V, S. 669-670. 
193 Friedrich, C. Genesis und Exodus..., S. 52-53. 
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В някои текстове hm'v'n> nešāmāh е паралелна на и се явява синонимна с 

думата x;Wr rŭăḥ в значението на последната като „вятър”, „ дъх” и „дишане” (Пс 

18/17:16; 2 Ц/2 Сам 22:16; Ис 30:33; Йв 4:9; 37:10).194
 

Интерес представлява казаното в Пр 20:27, където за hm'v'n> nešāmāh се казва: 

„Светило на Господ е диханието на човека, то изследва всички места на 

вътрешността (!j,B, bětěn)”. Чрез дареното от Бога дихание човек може да изследва 

своята вътрешност – да проникне в нея и да разбере в светлината на Божия Закон 

какво се таи там и така да познае себе си. Себепознанието не е самоцел, а е 

необходима самооценка в светлината на изпълнението или неизпълнението на 

Божиите заповеди (Пс 119/118:48).   

Свещеното Писание говори за диханието (hm'v'n> nešāmāh) на Яхве, което 

привежда в битие и оживотворява (Бт 2:7). Всеки човек е сътворен от Божия дух и 

оживотворен от Божието дихание (Йв 33:4). То не само оживотворява и поддържа 

живота, но и дарява човека с мъдрост (Йв 32:8). Когато Господ се гневи, 

творението трепери пред Бога, като дори основите на Земята се разкриват пред 

диханието на Неговия гневен дъх (Пс 18/17:16).195    

 Както бе отбелязано, вследствие на вдъхването на диханието за живот            

(~yYIx; tm;v.nI nišmăth ḥjjm) човекът става живо същество (hY"x; vp,n< něpěš ḥăjāh).196 

Според някои църковни отци (като св. Григорий Богослов) вдъхнатото в ноздрите 

дихание за живот всъщност е душата на човека.197 Други отци (като св. Йоан 

                                                           
194 Вж. Fabry, H. x;Wr rŭăḥ. - In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VII, S. 399.   
195 В Пс 18/17:16 посредством поетичното описание на разтварянето на основите на Земята пред диханието 
на Яхве, Господ е представен като Победител и Повелител и Цар над хаотичните сили.  
196 Антропологичната категория vp,n< něpěš съдържа богато семантично значение, което ще се разгледа по-
нататък в изследването. Значението на понятието vp,n< něpěš може да се разбере като отнасящо се до целия 
něpěš човек, до цялото същество, а не до някакво човешко притежание или качество, затова се приема, че 
тук vp,n< něpěš означава целият човек, който е станал живо същество. Преводът „жива душа”, който е налице 
в СП е тавтология, понеже според учението на Свещеното Писание душата на човека не умира (такова 
разбира се е и учението на Църквата). Следователно битиеписецът не е трябвало да уточнява дали душата е 
жива или не.    
197 Вж. Григорий Богослов. Слово 10  (О человеческой природе). Собрание творений..., с. 41-42. 
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Златоуст напр.) приемат, че преди вдъхването на душата човекът е бил подобен на 

бездушен истукан - бездействен и негоден за нищо. Едва след Божественото 

вдъхване човекът станал разумен, годен за всяко добро дело и благообразен.198 

Наистина по отношение на живота, разбиран в биологичния смисъл на 

думата, човек не се различава от животните – както те са живи същества (за 

разлика от неживата материя) така и човекът. Но от библейските текстове става 

ясно, че човекът се отличава от животните. Както в Бт 1:26-27, така и в 

разглеждания текст (Бт 2:7), човекът е представен като сътворен от Бога – в първия 

разказ Бог говори за човека и го дарява със Своя образ (Бт 1:26-27), а във втория 

(Бт 2:7) го извайва. Подобно отношение и подобно директно творчество, милост и 

благодат Бог проявява само и единствено към човека.199  

Може да се приеме, че диханието, което е вдъхнато в ноздрите на човека (без 

то да се разбира като божествена частица в човека) от Светия Дух, не само оживява 

човека, но и го прави причастен на Бога – Божията благодат е естествена за човека 

и чрез него се предава и на цялото творение. Без това божествено вдъхване, без 

Божията благодат човекът не само не би бил истински човек, но и не би могъл да 

бъде съобщник на Бога. 

Във връзка с обяснението за възможността на възкресението от мъртвите (1 

К 15:35-49), св. ап. Павел говори за преобразяването на хората „така е и написано: 

първият човек – Адам е жива душа, а последният Адам – животворящ Дух” (1 К 

15:45) като по този начин цитира по смисъл текста на Бт 2:7 и го тълкува 

типологично (Адам-Христос - вж. и ст. 21). Двамата представители (този на 

старото човечество – Адам и Този на новото – Христос), са носители - първият 

(Адам) на душевното (yuciko,n phyhikon) и земното (coi?ko,n hoikon), а Вторият 

(Христос) на духовното (pneumatiko,n pneumatikon) и наднебесното ( jepouranivon 

                                                           
198 Вж. св. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия..., Т. 1, с. 100.  
199 Според светоотеческото учение човек при вдъхването на душата (Бт 2:7) получава от Бога битие и 
благодат едновременно. Божията благодат е включена в творческия акт на Бога, затова и душата получава 
Божията благодат, понеже вдъхването е дихание Божие, животворящото присъствие на Светия Дух в човека. 
Вж. Лосский, Вл. Очерк мистическаго богословия..., с. 172.   
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epuranion). Докато Адам е родоначалник на земното човечество, Христос е Начало 

и Причина на обновеното човечество и на есхатологичния живот.200 Той 

същевременно е Началото, Краят и Целта на цялото човечество, на всички потомци 

на Адам. Изразът „жива душа” (1 К 15:45), който св. ап. Павел, заимствайки от Бт 

2:7, отнася до Адам, а следователно и до човечеството преди Христа, наистина 

няма негативно значение и апостолът не придава такова. Но както Адам, така и 

човечеството преди Христа са само душевни (yuciko,n phyhikon). За св. ап. Павел 

Христос е истинският Адам, истинският Образ,  по Който е сътворен човек и 

същевременно е и Цел на човека. Христос като истински Адам е животворен дух, 

Който истински ражда и обожва човечеството. 

В следващите стихове (1 К 15:48-49) ап. Павел, позовавайки се на произхода 

на Адам, който е сътворен от земя, пише, че след като Адам е от земя, то и 

неговите потомци са взети от земята (ст. 48а). Втората част на стих 48 обяснява как 

хората, имащи произхода си от земята, могат да станат наднебесни  (evpoura,nioi 

epuranioi) – това е възможно чрез възкресението от мъртвите, което е възможно 

благодарение на възкръсналия Христос. Стих 29 продължава развитието на идеята 

от предходния стих, като напомня казаното за Божия образ в Бт 1:26. За разлика от 

Бт 1:26 където се говори за Божи образ, тук думата образ (eivkw,n eikon) в първата 

част на ст. 29 се отнася до земния Адам – „и както сме се облекли в образа на 

земния, ще се облечем и в образа на Наднебесния” (1 К 15:49). Използвайки 

метафората на обличането в образа на небесния Адам, на Христос, ап. Павел 

свързва кръщението и обличането в Христос (Еф 3:27) с казаното в ст. 49, което 

представя бъдещото прославяне на верните в Христовото небесно царство – 

кръстените и възкръсналите за вечен живот ще носят образа на Христос, така както 

са носели образа на Адам.201          

 

                                                           
200 Вж. Schrage, W. Der Erste Brief an die Korinther. - In: Brox, N. (Hrsg.) EKKNT, VII/4. Neukirchen-Vluyn, 
2001, S. 303-304.  
201 Schrage, W. Der Erste Brief an die Korinther (EKKNT, VII/4) ..., S. 312-313. 
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1.3.2.2. Корелацията „човек - животни”  (Бт 2:18-20)  

 

 `ADg>n<K. rz<[E AL-Hf,[/a, ADb;l. ~d"a'h'( tAyh/ bAj-al{ ~yhil{a/ hw"hy> rm,aYOw:  

abeY"w: ~yIm;V'h; @A[-lK' taew> hd<F'h; tY:x;-lK' hm'd"a]h'-!mi ~yhil{a/ hw"hy> rc,YIw:   

`Amv. aWh hY"x; vp,n< ~d"a'h'( Al-ar"q.yI rv,a] lkow> Al-ar"q.YI-hm; tAar>li ~d"a'h'-la, 

ac'm'-al{ ~d"a'l.W hd<F'h; tY:x;lkol.W ~yIm;V'h; @A[l.W hm'heB.h;-lk'l. tAmve ~d"a'h'( ar"q.YIw:   

`ADg>n<K. rz<[E  

wājŏměr JHWH ’ělŏhjm lŏ’ thŏb ḥějōth hā’ādām lebădō ’ě‘ěšě lō ‘ēzěr keněgdō wājṣěr 

JHWH  ’ělŏhjm mĭn hā’ădāmāh kol ḥăjăth hăšāděh we’ēth kol ‘ōp hăšāmăjm wăjābē’ ’ ěl 

hā’ādām lĭrōth mă jkrā’ lō wekŏl ’ ăšěr jqrā’ lō hā’ādām něpěš ḥăjāh hū’ šemō wăjqrā’ 

hā’ādām šēmōth lekol hăbehēmāh ūl‘ ōp hăšāmăjm ūlekŏlḥăjăth hăšāděh ūlādām lŏ māṣā’ 

‘ēzěr keněgdō  

 

 18. И каза Господ Бог: не е добро човекът да бъде сам, нека да му създам 

помощник, съответстващ на него. 19. И извая Господ Бог всички полски животни и 

всички птици небесни, и ги заведе при човека за да види как той ще ги нарече. И 

всяко, както го нарече човекът, на всяка жива твар, така да ѝ е името. 20. И човекът 

даде имена на всички четириноги и на небесните птици и на всички полски 

животни, но за човека не се намери помощник, съответстващ на него.  

 

 След като дава на човека заповед да не яде от дървото за познаване на добро 

и зло (Бт 2:17), Господ Бог пожелава да сътвори на човека подходящ за него 

помощник. Чрез думите „нека да му създам”,202 казани от Бога (Бт 2:18б) по 

                                                           
202 В тези думи между МТ и Septuaginta има различие. Докато в МТ е налице формата Hf,[/a, ’ě‘ěšěh (от гл. 
hf'[' ‘āšāh  – „нека да му създам”), то в Septuaginta (по аналог с Бт 1:26) се среща формата poih,swmen 
poiesomen („да създадем” – Gemoll, W. Griechisch-deutsches...). Същата форма е  употребена и в текста на 
Vulgata - faciamus). Така Septuaginta с правота изравнява двата текста – на Бт 1:26 и този на Бт 2:18б, защото 
и в двата случая става въпрос за създаването на човека: в първия случай (Бт 1:26) се говори за създаването 
на човека като мъж и жена, а във втория (Бт 2:18б) се говори за създаването на жената.      



 

 

64

отношение на сътворяването на жената, ставаме свидетели на Божието отношение 

към жената – както в първия разказ, така и тук Бог се отнася към жената като към 

личност. 

Думата „помощник” (rz<[e ‘ēzěr), използвана по отношение на жената (за 

чието сътворяване става дума в следващите стихове), ни най-малко не означава, че 

помощникът (т. е. жената) е някакво неравнопоставено същество. В Свещеното 

Писание на Стария Завет Сам Бог е наречен помощник (Пс 30/29:11; Пс 146/145:5), 

така и жената като равнодостойна на мъжа се явява негово пълно съответствие 

(ADg>n<K. keněgdō)203 – както духовно, така и телесно.204  

Мъжът и жената като равни по достойнство са и равноправни. Подчинението 

на жената на мъжа и нейното неравноправно положение в патриархалното 

общество не е изначално състояние - то е следствие от греха (Бт 3:16).205 Едва след 

изкупителното дело на Христос и едва в Христос и в Църквата могат да се заличат 

всякакви разлики между хората: „няма нито юдеин, нито елин, нито роб, нито 

свободен, нито мъжки и женски пол защото всички вие сте едно в Христос Иисус” 

(Г 3:28).   

Следващият стих (Бт 2:19) предава сътворяването на животните и даването 

на имена на сътворените (изваяните) от Бога животни. Въпреки сътворяването на 

множество животни за човека не се намира помощник, съответстващ на него.206 С 

довеждането на животните от Бога при човека и даването на име на всяко животно 

(Бт 2:19-20а) образно се представя властта и достойнството, които Бог е дал на 

                                                           
203 В Septuaginta думите „съответстващ на него” (ADg>n<K. keněgdō) са предадени с katV auvto,n kat auton (като 

него). Разлика обаче в смисъла на тези думи няма – и в двата случая е ясно, че жената е същество, 
равнодостойно на мъжа. В тази връзка трябва да се отбележи един не маловажен проблем при превода на 
СП. В този превод текстът на Бт 2:18б е предаден така: „помощник, нему подобен.” Безспорно думата 
„подобен” има различно значение от думата „съответстващ”. При превод „подобен” е възможно 
разбирането, че жената не е равнодостойно и равноценно на мъжа същество, а само му е подобна.  

204 Jacob, B. Das erste Buch der Tora Genesis..., 1934, S. 95. 
205 Вж. Keel, O. Schöpfung..., S. 148.  
206Вж. Matthias, A. Der schöne Mensch im Alten Testament und im hellenistischen Judentum (BEATAJ, 3). 
Frankfurt am Main, 1983, S. 53.   
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хората, за да могат те да изпълнят задачата си да управляват Неговото творение.207 

 В древния Изток, когато някой дава име на нещо или на някого това 

означава, че даващият името познава това или този, на което (на когото) е дадено 

съответното име. С акта на даването на име назоваващият получава и власт над 

този или това, което е нарекъл. Така даването на имена на животните означава: 1) 

човекът знае тяхното предназначение и ги познава; 2 човекът има власт над тях. 

Сред животните обаче мъжът (Адам) не може да намери своето точно 

съответствие (20б), затова Бог пристъпва към сътворяването на жената.208 

 

1.3.2.3. Сътворяването на жената и  

състояние на прародителите Адам и Ева (Бт 2:21-25) 

 

!b,YIw: rf"B' rGOs.YIw: wyt'[ol.C;mi tx;a; xQ;YIw: !v"yYIw: ~d"a'h'-l[; hm'DEr>T; ~yhil{a/ hw"hy> lPeY:w: 

 `~d"a'h'-la, h'a,biy> hV'ail. ~d"a'h'(-!mi xq:l'-rv,a] [l'Ceh;-ta, ~yhil{a/ hw"hy> `hN"T<x.T; 

vyaime yKi hV'ai arEQ'yI tazOl. yrIf'B.mi rf"b'W ym;c'[]me ~c,[, ~[;P;h; tazO ~d"a'h'¥ rm,aYOw: 

`dx'a, rf"b'l.  Wyh'w> ATv.aiB.  qb;d"w> AMai-ta,w> wybia'-ta, vyai-bz"[]y: !Ke-l[; `taZO-hx'q\l 

`Wvv'Bot.yI al{w> ATv.aiw> ~d"a'h'( ~yMiWr[] ~h,ynEv. Wyh.YIw: 

wăjăpēl JHWH ’ělŏhjm thărdēmāh ‘ăl hā’ādām wăjjšān wăjqăḥ ’ăḥăth mĭṣăl‘ ŏthājw 

wăjsgŏr bāšār wăjběn thăḥthěnāh JHWH ’ělŏhjm ’ēth  hăṣēlā‘ ’ ăšěr lāqăḥ mĭn hā’ādām 

le’ĭšā jebĭ’ěāh ’ěl hā’ādām wăj’ ŏměr hā’ādām zŏ’th hăpă‘ăm  ‘ěṣěm mēăṣāmăj ūbāšār  

mĭbšārj lez’ŏth jqqārē ’ĭšāh  kj mē’jš leqāḥāh zŏ’th ‘ ăl kēn ă‘ăzāb ’jš ’ěth ’ābjw we’ěth 

’ ĭmŏ wedāăq be’ ĭšō wehājŭ lebāšār ’ěḥād wăjŭju šenējhěm ‘ărūmjm hā’ādām we’ ĭšthō 

welŏ’ jthbŏšāšŭ.  

 
                                                           
207 Вж. Schmidt, W.Die Schöpfungsgeschichte.., S. 200. 
208 По отношение на създаването на жената е употребен глаголът hnb bānāh, който означава „съграждам”, 
„построявам”. Разликата в глаголите, които са употребени по отношение на сътворяването на мъжа (rc;y"  
jāṣār) и жената (hnb bānāh) не означава, че те са различни същества, а означава само различния начин на 
тяхното сътворяване - докато Бог извайва мъжа от земна пръст, то жената бива съградена от мъжа.   
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 21. Тогава Господ Бог даде да падне дълбок сън на човека и той заспа. И взе 

едно от неговите ребра и сложи плът на мястото му. 22. И изгради209 Господ Бог от 

реброто, което взе от човека, жена и я доведе при човека. 23. И човекът каза: Тази 

накрая е кост от костите ми и плът от плътта ми.  Тя е наречена жена защото е взета 

от мъжа си. 24. Затова човек ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към 

жена си и ще бъдат двамата една плът. 25. И двамата бяха голи – Адам и жена му и 

не се срамуваха. 

 

 Ст. 21 започва с картинно описание на дълбокия сън, който Бог дава на 

човека, за да вземе едно от ребрата на мъжа и така да създаде жената (ст. 21б-

22а),210 чието име, споменато по-късно, е Ева211 (Бт 3:20).212  

Според равинското мнение Бог не сътворява втори човек, а жената се 

извежда от мъжа, за да може тя да бъде не друго същество, а друга страна на рода 

човек.213 Светите отци също подчертават, че със сътворяването на жената Бог не 

произвежда друго човешко творение, затова жената е взета от реброто на мъжа, а 

не е сътворена от глина отделно.214  

Бог взима жената от мъжа и я довежда при него. Тогава мъжът, познавайки 

че жената е негово точно съответствие, изрича думите „тази накрая”                        

(~[;P;h; tazO zŏth hăpă‘ăm ),215 т. е. тази и нищо друго е моето точно съответствие.216 

                                                           
209 В СП стои думата „създаде”.  
210 В един асирийски мит за създаването на човека се казва как Аннуннанки (великите богове, които 
определят съдбата) се съветвали какво да променят. Небесният бог Ану и богът на мъдростта Енки 
предложили на бога на бурята Енлил да разсекат бога с две лица Ламга и от неговата кръв да направят 
човечеството. Вж. Kaiser, O. Der Gott des Alten Testaments. T. 2…, S. 303.       

211 Вж. картина № 8 в Приложение. 
212 В Бт 3:20 етимологически е изяснена причината първата сътворена жена да бъде наречена Ева (hW"x; ḥăwāh) 
– живот. Тя е наречена живот, понеже тя дава живот на новородените си деца.  
213 Jacob, B. Das erste Buch der Tora..., S. 98. 
214 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия..., Т. 1, с. 122. 
215 Св. Григорий Нисийски казва, че и мъжът и жената във всичко са причастни на човешкия живот „защото 
Писанието отначало казва: Бог сътвори човека по Божий образ, показвайки с тези думи, че, както казва 
апостолът, няма мъжки пол нито женски. Мъжът и жената еднакво имат отличителните свойства на 
човешката природа”. Вж. св. Григорий Нисски. Творения. Ч. І. М., 1861, с. 140. 
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Битиеписецът използва формулата за родство („кост от костите и плът от плътта”), 

за да предаде най-близкото родство между мъжа и жената (ст. 23а).217 

Следователно сътворявайки мъжа и жената Бог сътворява човека с една същност в 

два пола.218 

В ст. 23б родството между мъжа и жената се предава и с изяснението, че 

жената е наречена така, понеже е взета от мъжа си. Въпреки че библейските 

еврейски думи vyai j’š (мъж, човек)219 и hV'ai ’ ĭšāh (жена) произлизат от различни 

корени,220 при изговаряне на думата жена (hV'ai ’ĭšāh) се създава чувството, че тази 

дума е женски род на думата vyai j’š (мъж), т. е. тези две думи са сродни като 

фонеми (за съжаление на български език това сродство не може да се предаде). 

Интересен е опитът на Мартин Лутер (1483-1546), който при превода си на 

Библията на немски език предава близостта на думите мъж и жена, като измисля 

женски род (Mannin) на немската дума за мъж (Mann).221 

Стих 24 може да се разбере като разказ с етиологически мотиви поради 

факта, че първата двойка не са имали свои родители. Целта на този разказ е 

обосноваването на брака и разкриването му като най-тясната и съкровена връзка 

между съпруга и съпругата – връзка, която надвишава и връзката между деца и 

родители.222 Макар че връзката деца-родители и в наши дни е непреходна, но в 

                                                                                                                                                                                           
216 Jacob, B. Das erste Buch der Torа..., S. 99. 
217 Подобна формула за родство е древноизточният израз „той е мое ребро”, т. е. той е мой най-близък. Вж. 
Пиперов, Б. Тълкувание на книга Битие..., с. 42. 
218 Киров, Д. Трите аспекта на етиката (І Антропология). С., 2001, с. 74. 
219 Друга дума за човек (съотв. за мъж) е думата vAna/ ’ěnōš, която се среща най-вече в по-късната литература. 

Често пъти понятието vAna/ ’ěnōš се свързва с преходност, понеже основното значение на тази дума (за 

разлика от думата ~d'a' ’ādām) е „слаб съм”. Така в Пс 103/102:15 се казва, че човекът (vAna / ’ěnōš) е като 

трева, като полско цвете, което цъфти и бързо увяхва. Както и думата ~d'a' ’ādām така и vAna/ ’ěnōš в 
библейския еврейски език се използват като неопределително местоимение. Вж. Maas, F. vAna/ ’ěnōš. - In: 
Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І, S. 374. 
220 Kaiser, O. Der Gott des Alten Testaments. T. 2…, S. 289. 
221 Шиваров, Н. Библейският разказ за сътворяването. – В: Сборник материали за кандидат-студенти по 
Богословие. ВТ, 1992, с. 14.  

222  Keel, O. Schöpfung..., S. 152. 
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патриархалното семейство тя е много по-здрава – около патриарха живее целият 

голям род (Бт 46:15,27), а не само едно-две негови поколения. Понеже в Израил 

при брак жената е напускала дома на родителите си (Бт 24:58-59), а не мъжът, то и 

под оставянето на баща и майка от страна на съпруга се има предвид 

привързването му към неговата съпруга. Това най-личностно свързване на 

библейски еврейски е предадено образно с глагола qb;D' dābăq, който означава 

„ задържам се здраво”, „ придържам се” „ прилепям се”. Картината на прилепването 

на съпрузите един към друг се допълва от думите, че двамата ще бъдат „една плът” 

(dx'a, rf'B' bāšār ’ěḥād). Тук (както и на други места в Свещеното Писание) под 

думата „плът” се разбира човекът като цяло, а не само неговата телесна природа. 

Следователно на това място думата rf'B' bāšār е използвана, за да представи 

картинно взаимната и пълна принадлежност на партньорите в брака.  

В Свещеното Писание на Новия Завет Господ Иисус Христос като основание 

против развода по всякаква причина, привежда текста на Бт 2:24 (Мт 19:3-8). Той 

обаче не само го цитира, но и отговаря на фарисеите, които Му възразили, че 

Моисей е позволил даването на разводно писмо (Вз 24:1). За да напомни на 

фарисеите изначалното състояние при брак, Христос привежда именно текста на Бт 

2:24. По този начин Спасителят подчертава, че естественото състояние на 

съпрузите в брака е един мъж да има една жена и че те двамата взаимно си 

принадлежат (1. К 7:4).223 Техният съюз може да се наруши и да престане да 

съществува само при твърде тежък грях, който засяга самата същност на брака 

(какъвто грях например е прелюбодейството - Мт 5:32).  

В 1 К 6:16 текстът на Бт 2:24 (текст, който се отнася до единението на мъжа 

и жената в брака) се привежда като аргумент, че не трябва да се допуска блудство 

                                                           
223 Като основание за неразтрогването на брака св. Йоан Златоуст набляга на това, че в текста на Бт 2:24 се 
казва не само, че мъжът ще остави майка си и баща си, но и че ще се прилепи към жена си, което според 
свети Йоан говори именно за това, че брачният съюз е неразкъсваем. Св. Иоанн Златоуст. Толкование на 
святаго Матфея евангелиста. Кн. 2. М., 1993, с. 635. 
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понеже, който се съединява с блудница, става една плът с нея.224 В следващия стих 

(17) на блудството и съединяването с блудница се противопоставя единението с 

Бога, което прави човека причастен на Бога и по благодат един дух с Него.  

Стих 25 на Бт 2 гл. говори, че Адам и Ева са голи. Голотата според 

библейските представи не предизвиква еротични асоциации. Тя в Свещеното 

Писание преди всичко е символ на беззащитност (Ис 20:2,4; Йв 1:21 и др.) и 

невъоръженост.225 Преди грехопадението праотците нямат нужда нито от 

прикритие помежду си, нито от преграда между тях и Бога, защото общението 

както между тях, така и общението им с Бога можело да израсне до състояние на 

пълно богообщение – до общение „лице с лице” (срв. 1 К 13:12).  

Праотците не се нуждаят от нищо и не се срамуват (ст. 25б), защото в рая ги 

облича Божията слава.226 Едва след греха започва прикриването на Адам и Ева 

както в отношенията помежду им, така и с Бога и се явява и необходимостта от 

кожени одежди. Последното е тълкувано от отците като огрубяване на плътта 

поради отделянето от Бога и поради настъпилата смърт, която засяга тялото.227 

От казаното дотук може да се заключи, че между антропологичните 

разбирания в Древния Изток и отразените в библейските книги съществуват някои 

общи мотиви (като напр. сътворяването на човека от пръст, задачата за 

обработването на райската градина, сътворяването на мъжа и жената, идеята за 

Божия образ и подобие), но между тях има и голямо различие - според представите 

в шумерските и акадските митове хората са сътворени само и единствено като 

отменящи божествата в тяхната тежка работа. Хората нямат никаква възможност да 

бъдат богоподобни в библейския смисъл на думата, т. е. да бъдат причастни на 

Бога. 

                                                           
224 Schrage, W. Der erste Brief an die Korinther. - In: Brox, N. (Hrsg.) EKKNT, VII/2. Neukirchen-Vluyn, 1995, S. 
26.  
225 След греха на праотците голотата се разбира и като символ на греховността (Бт 3:7, 10-11; Ис 47:3; Йз 
16:36-37). Срв. Шиваров, Н. (съст.) Речник на библейските символи. С., 1995, с. 58-59.  
226 Св. Ефрем Сирин. Толковательныя писания..., с. 236. 
227 Вж. Св. Григорий Богослов. О душе (Слово 7). Собрание творений..., с. 42. 
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В Египет е налице идеята, че светът е създаден за хората и че те са 

богообразни и богоподобни, но както богообразността, така и богоподобието (най-

вече на фараона) се разбира по същност. Въпреки че в Израил царят е Божи 

помазаник (1 Ц/1 Сам 24:6; 2 Ц/2 Сам 1:14 и др.), божият образ и възможността за 

богоподобие не са само царско достояние и привилегия - всеки човек е богообразен 

и по този начин е равнодостоен. Следователно в Израил не е налице някаква 

демократизация на идеята за богообразност и богоподобие.     

За разлика от представата в древноизточни митове, че хората са само и 

единствено средство за отмяна и са сътворени с цел единствено и само 

извършването на тежка работа вместо боговете, според Свещеното Писание Бог не 

е сътворил човека, за да е Негова отмяна в непосилната работа или въобще поради 

някаква Негова необходимост, а само по Своя воля и заради Своята любов. Затова 

Бог желае не само човекът да съществува, а и да Му е подобен.  

Свещеното Писание на Стария Завет говори, че човек е сътворен по Божи 

образ (Бт 1:26-27) и има възможност и задача да стане богоподобен. Божият образ в 

човека  не означава, че човек е част от Божеството (напр. не е тяло на божеството, 

както това е в Египет), но че е сътворен като образ на животворящия Бог. По този 

начин човекът представя Бога на цялото творение, което чрез човека има връзка със 

своя Творец. Божият образ не е статичен, а динамичен, т. е. самият факт, че човек е 

сътворен по Божи образ предполага целта и възможността на всеки човек да стане 

богоподобен. Именно поради това човек осъществява себе си като Божи образ и 

същевременно се богоуподобява в общението с Бога, а чрез това общение той 

получава възможност истински да общува с ближните и с цялото творение. 

Богоподобието не се разбира като подобие по същност, а по благодат.  

Обожението според светоотечески изяснения е възможно поради това, че 

човекът е сътворен от Света Троица по образа на Бог Слово – Иисус Христос. Чрез 

въплъщението, земното служение, смъртта, възкресението и възнесението Си 

Господ Иисус Христос изкупи, очисти, съвъзкреси и прослави човешкото естество 
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и направи възможно тези, които са в Него, да имат по благодат (в Евхаристията в 

Христовата Църква) това, което Бог има по същност.  

Мъжът и жената като една човешка същност в два пола трябва да приведат 

себе си и цялото творение към Бога. Това привеждане на себе си и творението е 

възможно в и чрез брака между мъжа и жената в Христос. Именно затова в 

Свещеното Писание семейството е наречено „домашна църква” (Рм 16:4; 1 К 16:19; 

Кс 4:15). В брака мъжът и жената са призовани чрез себеотречението и любовта, 

които изпитват един към друг, уподобявайки се на Христос, да преодолеят 

разделението си по пол и да приведат себе си, децата си (ако имат такива) и цялото 

творение към Христос.228 

Както бе отбелязано, човекът според древноизточните и библейските 

представи е психофизично същество. Това налага разглеждането на отделните 

антропологични категории в тяхната взаимовръзка и тяхното отношение към 

сърцето на човека като основно понятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228 Адам и Ева с Божията помощ е трябвало да преодолеят всички различия и разделения между тварния 
човек и нетварния Бог, между творението и човека както и разделението по пол. Вж. св. Максим 
Изповедник. Ambiguorum liber. PG 22, 1304 D – 1305 B. 
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ГЛАВА 2. 

 

Основни антропологични понятия в Стария Завет 

 в тяхната взаимовръзка с категорията „ сърце” (bleeee lēb) 

 

 В настоящата глава ще бъдат разгледани тези от антропологичните понятия, 

които имат непосредствена връзка с категорията „сърце”. В началото се изяснява 

понятието rf'B' bāšār, чието основно значение е свързано предимно с тялото, а в 

края на главата се завършва с антропологични понятия (като ~y[;me mē‘ăjm и ~x,r, 

rěḥěm), които в голяма степен са сродни с понятието „сърце“. Въпреки това трябва 

да се подчертае, че това разделение се прави най-вече за прегледност в излагането 

на отделните понятия, а не защото се мисли, че те нямат връзка с човека като 

психофизично същество и личност. За прегледност в заглавието на отделните 

подточки се дават само някои от значенията на отделните анторопогични понятия, 

които са богато семантични и следователно тяхната семантика не би могла да бъде 

изчерпана в едно заглавие.  

 

2.1. Плът (rf'B' bāšār) 

 

 Съществителното име rf'B' bāšār означава „плът” изобщо.229 Въпреки че Бог 

позволява консумацията на месо,230 при нея има известно ограничение – месото на 

животните не може да се консумира заедно с кръвта. Последната трябва да се 

излива, защото (според Свещеното Писание на Стария Завет) кръвта е седалище на 

                                                           
229 В Стария Завет не се прави разлика между месо от животни и това на човека. Pidoux, G. L̉ homme dans l 
Ancien Testament (Cahiers theologiques 32). Nechâtel, 1953, р. 18. 
230 Божията заповед да се ядат само растения (Бт 1:29) се разглежда като установяване на поста. Свети 
Василий Велики нарича поста връстник на човечеството и отбелязва, че ако Ева беше постила и не беше 
вкусвала от плода за познаване на добро и зло, сега ние не бихме имали нужда от пост. Св. Василий 
Великий. Беседа 1. О посте 1-я. – В: Творения. Ч. ІV. М., 1993, с. 3. 
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живота в биологичен смисъл на думата (срв. Бт 9:4; Лв 17:13; Вз 12:16 и др.).231 

Значението на rf'B' bāšār като месо се свързва и с култовите предписания за чисти и 

нечисти животни, чието месо може или не може да се принася в жертва и съответно 

да се консумира (Лв 11:2-47 и парал.).232 Прави се и такова: месото на кои жертви  

(напр. за грях, за вина – Лв 7:7) може да се яде само от свещениците и месото на 

кои от жертвите може да се яде и от останалите израилтяни (напр. от мирните 

жертви – Лв 7:12-18; Вз 12:27), като във всички случаи се изисква култова чистота 

на тези, които ядат от жертвоприношенията (Лв 7:19). Когато жертвите се 

извършват само като формално спазване на култовите постановления, тогава 

пророците остро реагират срещу подобни отклонения (Ос 8:13; Ис 1:11-15).  

Близко до значението на rf'B' bāšār като месо е значението  му „плът” и 

„тяло”.233 Редица култови предписания се отнасят до тялото и неговата чистота, 

съответно  нечистота, като последната е пречка за участие в култа (Лв 22:4-7), а 

понякога и за живеене в самото общество - като в случаи на проказа (Лв 13:46; Ч 

5:2). 

Понятието rf'B' bāšār в значението „плът”, „ тяло” е в пряка връзка със 

завета, който Бог сключва с Авраам и който завет постановява обрязването234 на 

                                                           
231 В този смисъл кръвта (~D' dām) стои в близост както с понятието rf'B' bāšār, така и с понятието vp,n< něpěš. 

Кръвта (~D' dām) за разлика от rf'B' bāšār и vp,n< něpěš не служи за описване на целия човек. Вж. Kedar-
Kopfstein, B. ~D' dām. - In: Botterweck, J. (Hrsg.) ThWAT. B. II, S. 225-226. 
232 Една от причините да се въведе различие между чисти животни (чието месо е позволено за консумация и 
се употребява и в старозаветния култ) и нечисти животни (допирането до които прави човека нечист и 
препятства участието му в култа) е фактът, че някои от животните, които са обявени за нечисти (напр. 
свинята, заекът и камилата), се ползват като езически жертви и са част от езическия култ. Хищните 
бозайници са обявени за нечисти поради това, че те се хранят с кръв, а в езическото богослужение кръвта 
има посредническа роля между човека и божеството. Вж. Шиваров, Н. Библейска археология..., с. 493.  
233 Понятието rf'B' bāšār описва както някоя част от тялото, така и цялото тяло. Wolff, H. Anthropologie..., S. 
52. 
234 Обрязването се е практикувало и преди времето на Авраам (ок. 18 в. пр. Хр.) и е засвидетелствано в 
Старото египетско царство, но е извършвано при навлизането на момчето в пубертета (12-13 година). 
Въпреки опитите на някои учени да обяснят обрязването само като хигиенна мярка, от библейските 
текстове, където се говори за обрязване, то не се свързва по никакъв начин с личната хигиена, а се 
възприема като принадлежност към народа, който е произлязъл от Авраам. Божията заповед да се обрязват 



 

 

74

всички потомци от мъжки пол, което евфемистично се окачествява като обрязване 

на плътта (Бт 17:11, 14; Лв 12:3) и е знак на този завет. Тези, които не са обрязани, 

са изключени от завета с Яхве (Бт 17:14). 235 

Пророците особено наблягат на необходимостта обрязването да не е само 

формално спазване на Завета и затова към обрязването на плътта те добавят 

обрязването на сърцето. Така чрез обрязването на плътта (където плътта означава 

външното, телесното) и на сърцето (използвано в случая със значението му на 

средоточие на вътрешния човек)236 се изяснява, че човек трябва да служи на Яхве, 

като спазва Неговите заповеди (Йз 44:7).237 Целият човек като психофизично 

същество (описвано като плът и сърце), пазейки сърцето си от гняв, а с плътта си 

отстранявайки се от зло (Ек 11:10), трябва да следва Бога и да Го помни (Ек 

12:1).238 Именно този акцент върху обрязването на сърцето поставят пророците 

като изясняват, че само обрязването на плътта не е достатъчно – изисква се всецяла 

посветеност на Бога.239  

                                                                                                                                                                                           

децата от мъжки пол още на осмия ден от тяхното раждане е уникална за целия Древен Изток. Вж. Harris, R. 
(ed.) Theological wordbook of the Old Testament. Chicago, 1980, p. 152. 
235 Повечето съвременни тълкуватели, въпреки че допускат възможността за завет между Бог и Авраам, 
предполагат, че този епизод е част от Priesterschrift (Свещенически шрифт или Свещенически кодекс), 
понеже проблемът за стриктното спазване на завета (съотв. за обрязването като знак на този завет) е 
поставен едва след Вавилонския плен (538 г. пр. Хр.), освен това обрязването е масова практика на съседите 
на Израил именно след Вавилонския плен. Вж. Scharbert, J. Genesis. (NEB), Würzburg, 1986, S. 144-145. 
Може да се приеме, че след Вавилонския плен е поставен акцент върху задължителността на обрязването 
като външен знак за верността към Завета. Но не може да се приеме мнение, което допуска, че обрязването 
става обичай в Израил едва след плена. Основание за това, че обрязването може да се свърже с времето на 
Авраам (ок. 18 в. пр. Хр.), се намира във факта, че в Изх 4:24-26 се говори за извършването на обрязване с 
каменен, а не с метален нож. Вж. също Rad, von G. Theologie des Alten Testaments (ThgÜI). B. 1..., S. 182. 
236 Μπρατσιwvτις, Ν. Ανθρwπολογι vα τη'ς Pαλαια'ς Dιαθηvκης,  jΑθηvνα 1996, σ. 181. 
237 Вж. Meyer, G. lwm mūl. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV, S. 738. 
238 Срв. Bratsiotis, N. rf'B' bāšār. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І, S. 858. 
239 Освен сърцето има изискване и ушите, които възприемат Божиите слова, да са обрязани, т. е. да са в 
състояние да възприемат това, което Бог говори чрез пророците. Когато Израил е затворил ушите си за 
Божиите наставления, пророците описват това състояние освен като необрязаност на сърцето и като 
необрязаност на ушите (Йр 6:10). В същия смисъл дякон Стефан се обръща към невярващите и противящите 
се на неговото свидетелство за Христос с думите: „коравосърдечни и необрязани по сърце и по уши“ (Д 
7:51). Така необрязаността на сърцето и ушите се свързва с коравосърдечието и нежеланието, а оттук и с 
невъзможността да се приеме Христос. Плод на тази коравосърдечност и необрязаност на ушите и сърцето е 
постоянното противене на Светия Дух (Д 7:51). Вж. Schneider, G. Die Apostelgeschichte (HThKNT, V). T. I. 
Freiburg im Breisgau, 1980, S. 468.  



 

 

75

В апокрифа на Енох от Кумран се говори за плът, която бива изядена от 

птици (Ен 7:5),240 а в значение на „тяло” rf'B' bāšār се използва при указанията за 

умиване и спазване на култовата чистота (вж. апокалипсиса „Небесният 

Йерусалим” 241 в 1Q 32 и др.).242 

По отношение на човека rf'B' bāšār се явява като синоним на самия човек 

(както това е и в египетските представи) и в това значение rf'B' bāšār е равнозначна 

на думата човек (Бт 6:3; Йр 17:5).243 В тази връзка типично е словосъчетанието 

rf'B'-lK' kol bāšār (всяка плът), което се използва за означаване както на всеки 

човек, така и на цялото творение. В последното значение изразът rf'B'-lK' kol bāšār 

е синонимен с израза vp,n<-lK' kol něpěš.244 Често пъти rf'B'-lK' kol bāšār (или пък 

само думата rf'B' bāšār) се употребява негативно, без при това да се приема, че 

самата плът е зло - човекът е наречен rf'B' bāšār (плът) поради своята слабост, 

немощ и скоропреходност (Бт 3:19; Пс 103/102:14; Йв 34:15). За разлика от 

Божията помощ на помощта на човека не може да се разчита, защото човешката 

мишца е от плът (2 Плп 32:8). Уповаването „на плътта”, т. е. на друг човек се 

                                                           
240 Beyer, K. Die aramäischen Texte vom Toten Meer. B. 1. Göttingen, 1984, S. 225-227, 236. 

241 В този апокалипсис за небесния Йерусалим един ангел с мерителна тръст води неназован наблюдател 
през града и храма. Ibid., S. 214, 222.   
242 Откриването на пещерите в Кумран и съответно на Кумранските ръкописи става по една щастлива 
случайност – в началото на 1947 г. Мохамед ед Диб, млад овчар от бедуинското племе Таамире тръгва да 
търси една от изгубените си кози из скалите, намиращи се в северна посока от Хирбет. Така той открива 
първата пещера и съдържащите се в нея ръкописи. Разкопките започват през 1949 г., като до 1956 г. са 
открити 11 пещери както и пещерите във Вади Мурабаат (местност, намираща се на 25 км югоизточно от 
Йерусалим, на 5 км от Мъртво море).  Повече за Кумранските ръкописи вж. Лаперузас, Е. Ръкописите от 
Мъртво море. С., 2000, с. 7-14. За новите хипотези вж. Шиваров, Н. 50-годишен юбилей Кумран. Консенз, 
съмнения и хипотези. – В: Богословска мисъл. Кн. 3. С., 1997, с.15 и сл. 
243 С rf'B' bāšār се описва образът на човека, а не как изглежда той. Klein, H. Zur Gesamtbiblischen Theologie 
(BThS 93)..., S. 112. 
244 Както изразът rf'B'-lK' kol bāšār, така и изразът vp,n<-lK' kol něpěš означават не само всеки човек, или като 
синекдоха изразяват цялото човечество, но се отнасят (като съществително събирателно) до всички живи 
същества, до цялото творение, което населява Земята (Бт 6:13). В този смисъл в Бт 9:11,15 се казва, че Бог 
сключва завет (да не допуска изтребление чрез потоп) не само с Ной, но и с всяка плът.     
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разбира като следствие от отвръщането на сърцето от Бога (Йр 17:5), защото 

единствен Господ може да помогне и спаси.245  

На някои места в Стария Завет на плътта се приписва склонността към грях, 

без обаче при това самата плът да се окачествява като греховна (Бт 6:3; Ек 11:10). В 

нито един текст от Свещеното Писание не се говори за плътта или тялото като зло 

само по себе си.246  

Бог същевременно проявява Своята благост, защото Той помни, че хората са 

„плът, дихание, което отива и не се връща” (Пс 78/77:39).  

Родството на всички хора помежду им, както и кръвното родство, се 

означава с формулата „плът от плътта ми”  (Бт 2:23). Подобна на тази формула е 

„една плът”, която (както се отбеляза по-горе) се среща в Бт 2:24 и изразява 

единството на брачните партньори (Млх 2:14-15; Пр 2:17). 

В Свещеното Писание за rf'B' bāšār в смисъл на целия човек се казва, че 

копнее по Бога. Тази жажда може да е толкова силна, че да се оприличи на 

необходимостта от вода за пустата и безводна земя (Пс 63/62:1).247 Това 

боготърсене и желаене на Бога може да се свърже с едновременното ликуване на 

сърцето и плътта (израз, описващ човека) към живия Бог (Пс 84/83:2).248 Копнежът 

по Бога освен с копнежа на rf'B' bāšār към Него се свързва и със стремежа на vp,n< 

něpěš и на сърцето към Господ.    

В смисъл на „човек” rf'B' bāšār се употребява в текстовете на Кумран в 

изрази като  „проклятие над всяка плът” (Апокриф на кн. Битие от 1QGenAp249)250 

                                                           
245 Nötscher, F. Das Buch Jeremias. Würzburg, 1957, S. 277.  
246 Вж. Киров, Д. Трите аспекта..., с. 48. 
247 Nötscher, F. Die Psalmen. Würzburg, 1947, S. 121. 
248 Вж.  Weiser, A. Die Psalmen (ATD, 15). Göttingen, 1959, S. 385.  
249 Апокрифът на арамейски език на книга Битие от първа кумранска пещера е най-лошо запазен. По езикови 
и палеографски данни свитъкът се датира между края на 1 в. пр. Хр. и първата половина на 1 в. сл. Хр. Вж. 
Вълчанов, Сл. Кумрански текстове с апокрифно съдържание и славянските старозаветни апокрифи. – В: 
ГДА 1973-1974. т. ХХІІІ (ХLIX), с. 189-191.  
250 Beyer, K. Die aramäische Texte vom Toten Meer. B. 2. Göttingen, 2004, S. 89. 
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или „победа (при война – бел. м.) над всяка плът” (Гигантите251 1Q 23 и др. с.). В 

коментара на Авакум 2:16 (1QpHab.252 ХІ, 13) текстът се тълкува като отнасящ се 

до първосвещеник, който не е обрязал краекожието на сърцето си и е вървял по 

пътя на беззаконието, за да утоли своята жажда. Поради това на него се 

предвещава, че ще бъде погълнат от „чашата на Божия гняв” (1QpHab. ХІ,15).253 В 

Правилника на общността (1QS254 V,5) се констатира, че никой не се стреми към 

изпълнение на Тора, че няма смирение и единство. И това се дължи на 

положението, че никой не е обрязал себе си и че всеки следва след заблудата на 

сърцето си.255 Същевременно тези, които се присъединяват към общността не 

трябва  да вървят вече „след упорството на грешното сърце”, а да прилагат на дело 

наставленията на Бога.256 

 

2.2. Дихание и живот (vp,n< něpěš) 

 

Антропологичното понятие vp,n< něpěš е съществително име от женски род и 

има богата семантика. То означава „гърло”, „ гръклян” и е свързано с изпитването 

на физически глад и жажда. В текстовете от Рас Шамра (Угарит) съществителното 

nps често пъти е паралелно с ph – уста.257  

                                                           
251 Творението „Гигантите” е част от книгата на Енох. В този текст се третира библейското място Бт 6:1-7. В 
„Гигантите” се повествува за падението на 2000 ангели, за възникването на великаните и за злите дела на 
падналите ангели и на гигантите на земята. Последните са унищожени чрез потопа, при който се спасяват 
само Ной и синовете му. Ръкописът произлиза от 1 в. пр. Хр. Beyer, K.  Die aramäischen Texte vom Toten 
Meer..., B. 1, S. 258-259. 
252 Коментарът (peser – транскрипцията на библейските еврейски думи е по Шиваров, Н. Библейска 
археология...,) на книга Авакум датира от 1 в. пр. Хр. и съдържа някои намеци на събития и обстоятелства от 
2 в. пр. Хр. Maier, J. Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer (UTB 1862). B. I. München, 1995, S. 157. 
253 Ibid., S. 164. 
254 Правилникът на общността (Serek hajasad) или, както бе отбелязано, Правилникът на Новия съюз, 
представлява сбор от различни текстове, предимно от Закона. Правилникът на общността се датира ок. 100-
75 пр. Хр. Ibid., S. 166.  
255 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. I, S. 178. 
256 Пиперов, Б. Правилникът на Новия съюз..., с. 322. 
257 Schmidt, W. Antropologische Begrife im Alten Testament (Eth, 24). München, 1964, S. 377. 
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Думата vp,n< něpěš може да означава „дъх”, „ дихание” като описва процеса на 

дишането (Изх 23:12; 31:17) и се свързва с белите дробове. Глаголът vpn npš се 

среща само три пъти в Стария Завет - Изх 23:12; 31:17 и 2 Ц/2 Сам 16:14. И в трите 

случая той има значение „дишам”, „ поемам си дъх”, „ почивам си”. С vp,n< něpěš се 

обозначава както дихателната тръба (трахеята), така и хранопроводът. Затова, 

когато дойдат потопни води, те „идват до vp,n< něpěš” (Йона 2:6; Пс 124/123:4-5) и 

така застрашават живота на човека (Пс 69/68:2).258 

 След като понятието vp,n< něpěš е свързано с гърлото, глада и жаждата (Ис 

58:11; Пр 6:30), логична е връзката му с желанието, потребността и стремежа към 

утоляването им (Вз 23:25). В книга Притчи Соломонови е описано, че когато 

праведникът яде, тогава vp,n< něpěš на праведния се насища (Пр 10: 3; 13:25). 

Желанието за ядене на месо или на пресни смокини (Вз 12:15; Мх 7:1), както и 

желанието за пиене на вино (Вз 14:26), насищането с мазнина (Ис 55:2) се свързва с 

желанието на vp,n< něpěš (вж. Вз 12:15; 1 Ц/1 Сам 2:16). Когато човек е сит, то 

тогава “сита душа (vp,n< něpěš) тъпче мед, а за гладна душа (vp,n< něpěš) всичко 

горчиво е сладко” (Пр 27:7). Изпитването на отвращение (Ч 21:5; Пс 106/105:15) 

или пресищане (включително и в духовен смисъл - Йз 23:17 и др.) също са 

характерни чувства и състояния на vp,n< něpěš. Когато на човека са отнети 

нормалните условия на живот се казва, че е изчерпан vp,n< něpěš (Йр 31:25) – т. е. 

душата като седалище на естествените стремежи е отпаднала. Гладът на vp,n< něpěš 

може да е с цел пост и себесмирение. Тогава изразът vp,n< hN"[i ‘ ĭnāh něpěš, който 

описва поста (Пс 35/34:13), може да се преведе като „потискам желанието” (букв. 

„потискам vp,n< něpěš”).259  

                                                           
258 Delitzsch, F. Die Psalmen. Leipzig, 1894, S. 465. 
259 Вж. Westermann, C. vp,n< něpěš. - In:  Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II, S. 78. 
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Желанията на vp,n< něpěš не се изчерпват само с удовлетворяване на 

телесните нужди и необходимости, а се извисяват до търсенето на знание и 

мъдрост, които са приятни за душата (Пр 2:10).260 Същевременно копнежът към 

мъдростта се приписва на сърцето на човека, което възприема и същевременно 

проявява мъдростта. В Пс 107/106:9 има подкана за славословене на Яхве „защото 

насища жадния (hqqeAv vp,n< něpěš šōqēqh) и гладния (hb'[er> vp,n<w> weněpěš re‘ēbāh) 

изпълва с благо”.  Така понятието vp,n< něpěš не само се свързва с желанията изобщо 

но и се явява тяхно седалище.261 Когато е субект в изречението, в което става дума 

за желания, чувства и емоции, тогава vp,n< něpěš се разбира като седалище на 

чувствата. По отношение на чувствата и емоциите, представата за vp,n< něpěš е 

сродна с тази за сърцето - като за тяхно седалище и средоточие.262 Същевременно 

сърцето може да осмисля чувствата, които изпитва vp,n< něpěš (вж. Вз 21:14; Пс 

35/34:25).  

Ако думата vp,n< něpěš е обект в изречение, в което има друг субект, тогава 

означава желанието или стремежът като такива.263 Освен като субект, който 

чувства и едновременно пораждащ чувствата, vp,n< něpěš се свързва и със 

способността да се съчувства на ближния, а и на животните (Пр 12:10), което е 

изискване и на Бога (Изх 23:9).  

За Шехем (Сихем - СП), синът на хивитеца264  Хамор (Емор - СП), се казва – 

„тогава душата му се прилепи към Дина” (Бт 34:3а), а на Йонатан душата му (vp,n<) 

                                                           
260 Както отбелязва от философска гледна точка Б. Вишеславцев, понятието „сърце” и понятието „душа” 
(както и понятието „дух”) в Библията са взаимно заменяеми. Вишеславцев, Б. Сърцето в християнската и 
индийската мистика. - В: ДК 1992, кн. 9, с. 1. 
261 Вж. Dillmann, A. Handbuch der Alttestamentlichen Theologie. Leipzig, 1895, S. 359. 
262 Seebass, H. vp,n< něpěš. - In:  Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. V, S. 542.  
263 Ibid. 
264 В СП стои „евеец”. Данните за хивитите (евейците) са оскъдни. Някои приемат, че те могат да бъдат 
отъждествени с хуритите (несемитски народ, който идва в Месопотамия от арменските планини, 
принадлежащи към кавказката група, които около 2000 г. пр. Хр. се заселват около р. Тигър и постепенно 
проникват в Горна Месопотамия). Друга хипотеза е, че израилтяните са употребявали названието „хуритска 
земя” за означаването на югоизточна Палестина, която по-късно е земя на едомците. Вж. Шиваров, Н. 
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се е свързала с тази на Давид (1 Ц/1 Сам 18:1). Понеже желанията се свързват с vp,n< 

něpěš, затова в Свещеното Писание на Стария Завет за изразяване на желание се 

използва изразът „издигам душата си” (aF'a, yvip.n:  něpěš ’ěšā’ - Пс 25/24:1; 86/85:4; 

143/142:8) или пък любезното подканяне: „ако имате на душа (vp,n< něpěš)”          

(~k,v.p.n:-ta, vyE-~ai ĭm jēš ’ěth năpšekěm - Бт 23:8). Човекът, който изпитва желания, 

се определя като „господар на vp,n< něpěš” (Пр 23:2) или като „силен по vp,n< něpěš” 

(Ис 56:11).265 Желанието, разбира се, може да бъде изискване, копнеж и стремеж 

към добро (Йр 22:27; 44:14), но също и към зло (Пр 13:2; 21:10). Стремежът към зло 

е описан картинно от пророк Осия (4:8), който справедливо критикува 

свещениците, защото те „ядат греховете на моя народ и към техните престъпления 

вдигат душата си”. Погнусата, която се разбира както във физически, така и в 

духовен смисъл (вж. Лв 26:11) също се изпитва от vp,n< něpěš. Понесените тежки 

страдания и скърби (Йв 10:1) могат да наскърбят душата. И това състояние на 

скръб, тъга или отчаяние се описва с израза „горчива душа” (vp,n<-rm; măr něpěš -  1 

Ц/1 Сам 22:2). 

 В премъдростната литература се укоряват тези, които не желаят и не търсят 

премъдростта. За тях се казва, че те вредят на душата си (Пр 8:36). 

 Копнежът и стремежите на човека266 може да са насочени и към търсене на 

Бога. Желаенето на Бога, което намира израз в: „душата (ми) желае” Бога (Пс 

25/24:1; Ис 26:9). Онзи, който е благодарен на Бога и Го прославя, той благославя 

Бога с душата си, като я призовава: „Благославяй, душо моя, Господа” (Пс 

103/102:1; 104/103:1) и вярва, че Той ще насити душата му vp,n< něpěš, (Пс 

107/106:9), а Господ радва душата (Пс 105/104:43; Ис 51:3). 

                                                                                                                                                                                           

Библейска археология..., с. 121-122. Евейците населяват главно хълмове на планините Ливан и Ермон. Те са 
между тези, които са задължени да работят на строежите на цар Соломон (3/1 Ц 9:20). Вж. Библейски 
речник. Нов човек (изд.). С., 1994, с. 143.  
265 Eichrodt, W. Theologie des Alten Testaments.., S. 90.  
266 Стремежът се изразява с vp,n< af'n" nāšā’ něpěš (букв. „издигам vp,n< něpěš”). Вж. Westermann, C. vp,n< něpěš. – 
In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II, S. 78.  
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Помненето и спазването на Божиите заповеди освен в сърцето е възможно и 

в vp,n< něpěš - „И поставете тези думи върху сърцата си и върху душите си и 

вържете ги като знак на ръцете си и ще бъдат за превръзки между очите ви ” (Вз 

11:18).267  

 Значението на vp,n< něpěš като „живот”, „жизнена сила”  ясно е 

засвидетелствано в Стария Завет,268 като Господ е Този, Който дарява и поддържа 

живота. За описване на Божията грижа към човека се използват глаголи като 

„изцерявам” (Пс 41/40:5), „спасявам” (Пс 6:5; 17/16:13) и „изкупвам” (Пс 69/68:19; 

72/71:14). Всички тези поддържащи и спасяващи Божии действия се отнасят към 

живота (vp,n< něpěš) на човека.269 В молбата си към Давид Авигеил (Авигея - СП) 

изразява надеждата си и желае на Давид: „Ако човек се надигне, за да преследва и 

търси живота ти, животът на господаря ми ще бъде свързан в торбата на живите 

при Господа” (1 Ц/1 Сам 25:29).  

 Когато враговете издирват някого, за да отнемат живота му, като го умъртвят 

се използва израза vp,n< vQeB; băqēš něpěš - преследвам/издирвам живота (Изх 4:19; 

Йр 4:30; Пс 35/34:4; 38/37:13 и др.). 

 Разбирането, че vp,n< něpěš е животът в биологичен смисъл на думата, се 

среща във  формулата, изразяваща правото на възмездие, когато е извършено 

престъпление (jus talionis): „Но ако настъпи вреда то да дадеш живот за живот                

(vp,n" tx;T; vp,n< něpěš thăḥăth nāpěš) око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за 

крак” (Изх 21:23-24).    

 Особено ясно е значението на vp,n< něpěš като живот в забраната да се убива 

човек - „ако човек отнеме който и да е човешки живот (~d'a' vp,n<-lK' kol něpěš 

                                                           
267 Връзката между антропологичните понятия vp,n< něpěš и blee ee lēb отбелязва Сл. Вълчанов. Вълчанов, Сл. 
Животът – дар Божий. - В: Шиваров, Н. Вълчанов, Сл. Вечното..., с. 61. 
268 Според G. Pidoux тялото на човека е формата, в която се изявява душата, като тя е животът, кръвта. Също 
така G. Pidoux отбелязва, че душата е много повече от живота и кръвта и свързва душата с личността. 
Pidoux, G. L̉ homme dans l ̉Ancien Testament..., p. 18.   
269 Вж. Westermann, C. vp,n< něpěš. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II, S.85.  
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ʾādām) с умиране да умре!” (Лв 24:17). Отнемането на живота се изразява с 

формулата „удрям” или „убивам” живота (vp,n< něpěš) на някого (Вз 19:6, 11; 22:26; 

27:25). Животните, като живи същества, също притежават vp,n< něpěš, затова в Лв 

24:18 се постановява: „А който отнеме живота на четириного да отплати – живот за 

живот” . По отношение на живота както човекът, така и животните притежават vp,n< 

něpěš, затова цялото живо творение се описва с думите vp,n<-lK'  kol něpěš („всяко 

живо същество” - Бт 9:15). 

 В Свещеното Писание на Стария Завет изрично се постановява да не се 

консумира кръвта на никое животно, а тя да се излива (Бт 9:4; Вз 12:23; 15:23). 

Тази забрана се обосновава с изказването „кръвта е животът”  (vp,N"h; aWh ~D"h; 

hădām hŭ’ hăněpěš270 - Вз 12:23), което свидетелства, че животът е дарен от Яхве и 

Му принадлежи. В законите за принасяне на жертви (Лв 17:8-11) освен изискването 

жертвата да бъде доведена до входа на скинията, се отправя и забраната да се яде 

каквато и да е кръв. В стих 11 се прави важна връзка между забраната да се 

консумира кръвта на животните (от една страна), а от друга – се посочва 

значението на кръвта (~D' dām) в култа като средство за умиване и очистване от 

греховете:271 „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 (vp,n< 

něpěš()” (Лв 17:11). Чрез въвеждането на Божиите слова в аз-форма в ст. 11 се 

въвежда богословското основание на често споменаваната забрана за проливане на 

кръв (Бт 9:3; Вз 12:16, 23-25). Това основание се дължи на факта, че без кръв и без 

дишане е невъзможен животът на хората и животните. Тъй като той принадлежи на 

Яхве, Който го е дал (срв. Пс 104/103:29), кръвта трябва отново да бъде предадена 

на Бога. Само в култа Господ предоставя кръвта на култово чистите животни като 

                                                           
270 В СП е преведена в значението ѝ „душа”.  
271 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 (HAT, 4). Tübingen, 1966, S. 228 
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средство за очистване от греховете (Лв  4:6, 17, 25, 30, 34). Едно от обясненията за 

жертвоприношението е, че чрез живота, който е в кръвта, може да се обнови 

животът, който чрез греха е оскъдял.272 Основната идея на жертвоприношенията 

обаче 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 самите те прощават греховете. Пророците 

въстават срещу виждането, че греховете се прощават само поради формално 

спазване на култа. Според пророците като изразители на Божията воля 

жертвоприношението има смисъл, само ако е налице вътрешно покаяние и 

обръщане към Бога (срв. Ис 1:13-17; Ос 6:6). Само тогава е налице и истинско 

богослужение. 

 С оглед на това, че vp,n< něpěš описва живота, изненадваща е употребата на 

vp,n< něpěš по отношение на починали (Лв 19:28; 21:1; Ч 5:2; 6:11).273 Така в Лв 

21:11 стои забраната първосвещеникът да се допира „до всеки мъртъв                    

(tme tvop.n:-lK' kol năpšŏth mēth) и да не отива при майка си и баща си и да не става 

нечист”. Подобна на тази забрана е забраната в Ч 6:6 за далия обет за назорейство, 

който също не трябва да се допира до мъртвец (aboy" al{ tme vp,n<-l[; ‘ăl něpěš mēth 

lŏ’ j ābŏ’ – да не отива при мъртвец) през времето на неговия обет.274   

Понятието vp,n< něpěš според C. Westermann означава и безсмъртна душа 

макар и на малко места от Стария Завет.275 Класически пример за това е Бт 2:7, 

където се говори за сътворяването на човека като „жива душа” (hY"x; vp,n< něpěš 

ḥăjāh). Наистина, този израз се употребява и по отношение на животните (напр. Бт 

                                                           
272 Kornfeld, W. Levitikus. 2. Auflage. Würzburg, 1983, S. 68.  
273 Според W. Eichrodt понятието vp,n< něpěš изразява свързания с тялото живот и следователно, vp,n< něpěš 
излиза при смъртта и не съществува след нея; затова е възможно да се кажа, че vp,n< něpěš умира. Eichrodt, 
W. Theologie des Alten Testaments…, S. 88-89.    
274 За обета за назорейство виж Шиваров, Н. Библейска археология..., с. 480-482. 
275 Понятието vp,n < něpěš най-често се предава от Septuaginta с ψυχή. В значението си на душа vp,n< něpěš е 

синоним на понятието ble lēb. Μπρατσιwvτις, Ν. Ανθρwπολογιvα..., σ. 178. 
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2:19),276 но човекът се отличава с това, че той е получил от Бога дарове, които го 

отличават от останалите твари. Най-важният от тези дарове е, че човекът носи 

Божия образ, т. е. той е личност (която също се описва с понятието vp,n< něpěš)277.  

В значението на vp,n< něpěš като душа ѝ се приписват редица състояния. Така 

душата се радва (особено от общението си с Бога) - „с радост ще се зарадвам в моя 

Господ” (Ис 61:10, срв. Пс 35/34:9). Когато човек се обръща с молба, Бог чува 

викащия към Него и дарява на душата му сила (Пс 138/137:3). След избавяне от 

Бога душата може да се върне при своя покой (Пс 116/114:7). Тя може да се 

услажда от знанието, което е влязло в сърцето (Пр 2:10). Така понятието vp,n< něpěš 

е близко до разбирането за сърцето като орган на познанието. Душата се надява на 

Яхве, уповава Му се и Го очаква (Пс 33/32:20) повече отколкото стражата очаква 

настъпването на зората и своята смяна (срв. Пс 130/129:6).278 Когато душата в 

покаяние търси Бога, тя се смирява пред Него, което също се предава с израза               

vp,n< hn[ ‘ānāh něpěš 279 („смирявам душата си”- срв. Ис 58:3; Пс 35/34:13).  

С vp,n< něpěš се описва самият човек, неговата личност.280 Затова на редица 

места в Стария Завет vp,n< něpěš може да се преведе като „човек”, „ някой”, 

„личност” (напр. Бт 17:14; Изх 12:15; Лв 2:1; 4:2; 7:18; 19:8; Ч 5:6; 9:13 и др.).281 

При благословението, което се дава от бащи на синове, се казва, че vp,n< něpěš 

благославя синовете – т. е. бащата като личност благославя своите синове (Бт 27:4, 

19, 25, 31). 

                                                           
276 Вж. Dillman, A. Handbuch der Alttestamentlichen Theoloige. Leipzig, 1895, S. 357. 
277 Scharbert, J. Fleisch, Geist und Seele im Pentateuch. Stuttgart, 1966, S. 23. 
278 В Septuaginta и във Vulgata към текста на Пс 130/129:6 са добавени думите „така Израил да се надява на 
Господ”. Gryson, R. (Hrsg.) Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Stuttgart, 1994. 

279 Това значение гл. hn[ ‘ānāh има в Piel. Вж. ІІ hn[‘ānāh. Gesenius, W. Hebräisches… 
280 Когато vp,n< něpěš се отнася до човека, това понятие винаги описва човека в неговата цялост. Klein, H. Zur 
Gesamtbiblischen Theologie (BThS 93)..., S. 113. 
281 Вж. Seebass, H. vp,n něpěš. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. V, S. 550. 
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 В заповедта „Слушай Израилю, Господ Бог твой е Господ един. Да обичаш 

Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила” (Вз 

6:4-5), сърцето се схваща като извор и хранилище на чувствата (в случая на 

любовта), а изразът „с цялата си душа” изяснява това, че vp,n< něpěš е 

сърцевината,282 личността на човека, която изпитва любов към Бога (срв Вз 4:29; 

10:12 и др.).   

 При изброяванията в родословията vp,n< něpěš се използва за означаване на 

всички сродници или хора, принадлежащи към едно семейство (Бт 36:6; Нв 10:28). 

При законите, които са формулирани в аподиктичен стил, се употребяват изрази 

като: „Ако някой човек (vp,n< něpěš) върши това..., то...” или „Когато човек (vp,n< 

něpěš) извърши това...” (Лв 20:6; 23:30). От съдържанието става ясно, че тези 

заповеди и установления са за спазване от хората и следователно vp,n< něpěš описва 

отделните хора. Подобни формулировки се използват в случаите, когато Господ 

известява Своето справедливо наказание по отношение на престъпването на 

заповедите - „Аз ще погубя такъв човек (vp,n< něpěš)” (Лв 23:30). Описанието на 

човешката личност става и в случаите, когато с vp,n< něpěš се заменят личните или 

възвратните местоимения (напр. в Бт 19:19-20; 3/1 Ц 20:32; Пс 3:3; 7:3; 11/10:1; 

35/34:13; Ис 3:9; Ес 9:31 и др.). 283 

 В Стария Завет vp,n< něpěš рядко се употребява по отношение на Бога. Най-

често това става в случаите, когато Бог се отнася към Самия Себе Си или към 

хората. В Ам 6:8а се казва: „Господарят Господ се закле в Себе Си                                          

(Avp.n:B. hwIhy> yn"doa] [B;v.nI nĭšbă‘ ’ ădŏnāj JHWH benăpšō)”. С тази клетва в Себе Си 

Бог потвърждава истинността и неотменимостта на Своята присъда към Северното 

царство, че то ще бъде наказано с плен (Ам 6:9-14 и др.). Бог се отнася с душата Си 

                                                           
282 Scharbert, J. Fleisch…, S. 42. 
283 Вж. Wolff, H. Anthropologie..., S. 44. 
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и към хората (и в частност към Израил), като ги поучава кое Му е угодно и кое - 

неугодно (Лв 26:11, 30; Зх 11:8).  

С антропоморфизма „Яхве мрази”, „ враждува” се описва отношението Му 

към формалните жертви, принасяни при различни празници. Те са окачествени като 

фалшиви, а самите празнични събрания - като беззаконие. Пророк Исаия изразява 

Божието възмущение от такива празници не защото Яхве не ги е заповядал, а 

защото те са се превърнали в чисто формални народни събирания (Ис 1:14).284 

Възмущението на Господ трябва да впечатли силно народа, защото Бог мрази 

жертвите на Израил подобно на нелегитимните езически жертви. Като седалище на 

жизнеността vp,n< něpěš (както бе отбелязано по-горе) поражда и съдържа 

желанията и афектите, затова и антропологичното понятие vp,n< něpěš, използвано в 

Ис 1:14, описва възмущението на Бога от йерусалимския култ.285 

 В 1 Ц/1 Сам 2:35 Господ обещава да издигне истинен свещеник, който да 

постъпва според сърцето и душата на Бога, т. е. според Божието желание.  

В началото на т. нар. Първа песен за Божия раб (Ис 42:1-4), Бог Сам 

представя раба Си: „Ето, Моят раб, когото държа, Моят избраник, когото желае 

душата Ми. Аз ще дам Духа Си върху него и той ще даде съд над народите”. В 

случая думата db,[, ‘ěběd (слуга/служител) не се отнася само до Израил, а и до един 

в истинския смисъл на думата изпълнител на волята на Господ.286 Трябва да се 

отбележи, че глаголът „желая“ (hc'r' rāṣāh) при Девтероисаия287 се използва само на 

                                                           
284 Думата за празник hr'c'[] ‘ăṣārāh означава преди всичко култовото събрание (Йл 1:14; 2:15; Лв 23:36). 

Beuken, W. Jesaja 13-27. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im Breisgau, 2007, S. 78. 

285 Wildberger, H. Jesaja (BKAT, X/1). Neukirchen-Vluyn, 1980, ThВ. 1, S. 45. 

286 Срв. св. Иоанн Златоуст. Толкование на пророка Исаию, Творения святаго отца нашего Иоанна 
Златоустаго. Т. 6. Кн. 1. СПб., 1900, с. 241. 
287 Повече за т. нар. Девтероисаия и проблемите относно авторството на книгата на св. прор. Исаия Вж. 
Schmidt, W. Einführung in das Alte Testament..., 1989, S. 210-220.   
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това място и изразява благосклонността на Яхве към Неговия раб.288 Този, Който 

желае, е Сам Яхве. Тук понятието vp,n< něpěš е употребено вместо личното 

местоимение „Аз”. Така с vp,n< něpěš, от една страна, се описва Сам Яхве, а от 

друга - се предава неизменността на Божието решение и воля, както и сърдечността 

и близостта на отношенията между Господ и Неговия Раб.  

Според светите отци Божият Раб е Господ Иисус Христос. Аргумент за това 

разбиране е фактът, че св. ев. Матей отнася изпълнението на текста на Първата 

песен за Божия раб (Ис 42:1-4) към кротостта и благостта на Иисус Христос и към 

Христовото служение (Мт 12:17-21). Единственият в пълния смисъл на думата 

Помазаник, Който има не само всички дарове на Божия Дух (Ис 11: 1-5), но и 

Самия Дух, може да бъде само Богогочовекът. Според Свещеното Писание на 

Стария Завет правосъден и справедлив е само и единствено Бог, Който ще въздаде 

правосъдие на земята. Следователно на този Божи раб се приписват от прор. Исаия 

божествени свойства, свойства, каквито не могат да се припишат на обикновен 

човек. Затова и отците с право разбират текста на Първата песен за Божия Раб (Ис 

42:1-4) като пророчество, отнасящо се не само до възстановяването на Израил след 

Вавилонския плен (538 пр. Хр.), но като такова, което възвестява служението на 

Господ Иисус Христос.289   

За vp,n< něpěš в Кумран се говори във връзка с радостта, скръбта и унинието. 

Възприема се като седалище на спомените. Може да се констатира обаче, че това 

понятие се използва с почти същите значения, каквито то има и в каноничната 

литература.290 

 

 

                                                           
288 Разбира се Яхве не е само благосклонен към Божия раб. Отношенията между Яхве и Месия се отличават с 
взаимност и непосредственост, с любов. Вж. Пиперов, Б. Тълкувание на книгата пророк Исаия. С., 1982, с. 
84-85.  
289 Elliger, K. Deuterojesaja (BKAT, XI/1). 2 Auflage. Neukirchen-Vluyn, 1989, S. 202. 

290 Вж. Brongers, H. Das Wort nps in den Qumranschriften. – In: Revue de Qumran. T. 4. Paris, 1963, S. 414. 
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2.3. Душа (x;Wr rŭăḥ) 

 

Антропологичното понятие x;Wr rŭăḥ произлиза от двуконсонантния корен jr 

rḥ291 и може да се изведе като инфинитивна форма за описание на процес.292 

Думата x;Wr rŭăḥ се среща в женски род (мн. ч. tAxWr rūḥōth). Тя (в част от 

текстовете на Свещеното Писание на Стария Завет) има значение на „вятър”, 

„буря” (напр. Ис 40:7), като в това си значение се среща на 144 места. Силната буря 

(вятър) е средство за спасяване (Изх 14:21; Ч 11:31) или за наказание, което идва от 

Бога (напр. Изх 10:13; Йз 13:11; Йона 1:4 и др.). Вятърът и бурята освен природни 

явления, сътворени от Бога (Ам 4:13) и отличаващи се със своята сила и мощ (Ис 

7:2; Пс 107/106:25), са и явления, свързани с Божиите явявания.293 Изненадващо с 

оглед на типичните черти, с които се описват явяванията на Бога в Стария Завет, е 

явяването на Господ на Илия в тихия вятър на планина Хорив (3/1 Ц 19:8-18). С 

отбелязването, че прор. Илия отива на планина Хорив (планината на даването на 

заповедите), се прави паралел между законодателя Моисей и ревнителя за 

изпълнението на Божиите заповеди – Илия.294 Този паралел е подсилен и от факта, 

че както Моисей, така и Илия покриват лицето си, когато се явява Бог (3/1 Ц 19:13; 

Изх 3:6). Учените изясняват различно, защо на Илия Бог не се явява в природните 

                                                           
291 Освен триконсонантните корени могат да се срещнат и двуконсонантни корени. Gesenius, W. Hebräische 
Grammatik. Leipzig, 1909, Вж. & 30, S. 104 и сл. 
292 Ibid. & 83 а. в. S. 234. 
293 Божиите явявания (теофании) в Свещеното Писание на Стария Завет са съпътствани от природни 
явления. Така  явяването на Бога на планина Синай е съпътствано с гъст облак, глас на рог, дим, огън и 
земетресение (Изх 19:16-19).  Допълнението в Сд 5:5 и Пс 68/67:9 на описанието на Синайската теофания е 
особено картинно – пред лицето на Яхве планините сякаш текат (Сд 5:5), а небесата капят (Пс 68/67:9). 
Въпреки разликите между източниците Елохист (Е), Яхвист (J) и Свещенически кодекс (Р) в описанията на 
Божието явяване на Синай (на Яхвист принадлежи – Изх 19:18, 20а; Изх 34:2,5;  Изх 34:6а. На Елохист 
принадлежи Изх 19:19;20:21; Вз 4:11-12; 5:4, 22-26; на Свещеническия шрифт принадлежи Изх 24:15-16, 18; 

24:17; всички те говорят за това, че Бог слиза, или за това, че Бог (съотв. Божията слава - dAbK' kābōd) 

присъства на планината, вследствие на което слизане или присъствие са и природните феномени. Срв. 
Scriba, A. Die Geschichte des Motivkomplexes Theophanie. Göttingen, 1995, S. 178-181).  

294 Вж. Лопухин, А. Толковая Библия. Т. 1..., с. 459. 
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явления, които обикновено съпътстват теофаниите (каквито са силният вятър (ст. 

11), земетресението (ст. 11), огън (ст. 12), а в тихия полъх на вятъра (ст. 12)295. H. 

Gressmann приема, че посредством неспоменаването на могъщите природни 

явления се разкрива Божието всемогъщество в пълнота, а P. Volz смята, че Бог чрез 

Своето явяване в тихия повей цели да доведе до кротост огнения Илия.296 В текста 

на 3/1 Ц 19:12 (както и в други текстове) x;Wr rŭăḥ освен силен вятър и буря може да 

означава и полъх, повей (Бт 3:8; Ис 57:13). В това си значение думата x;Wr rŭăḥ e 

твърде близка по смисъл с понятието vp,n< něpěš в значението му на дихание. 

 Пророците пламенно въстават срещу идолопоклонството и особено срещу 

смесването на служението на Яхве с това на езическите божества, което е 

неприемлив религиозен синкретизъм, като съдействат за укрепване на вярата в 

единия Бог.297 В полемиката си срещу идолите пророците ги описват като „дело на 

човешки ръце” (Вз 4:28; 4/2 Ц 19:18 и др.), като нищожни: „Ето, всички те са суета, 

нищо, делата им са вятър (x;Wr rŭăḥ) и празнота са техните идоли” (Ис 41:29). 

Метафората „делата им са вятър” (става дума за делата на жителите на Йерусалим), 

която е използвана в приведения текст, изразява идеята, че както вятърът е 

непостоянен и бързопреходен (срв. Ек 11:5), така и делата на езичниците, т. е. 

устроението на езическия култ е суетно и нищожно. По подобен начин са описани 

и лъжепророците и техните думи. Те са като „човек, който върви към вятъра”, 

защото словата им са лъжовни (Мх 2:11).  

 Дарът на дишането (като израз на живота в биологичен смисъл)298 също се 

изразява с понятието x;Wr rŭăḥ, като понякога към тази дума се добавя и 

                                                           
295 В  Septuaginta думите hm'm'D> lAq qōl demāmāh са предадени с aura, което означава леко, тихо движение на 
вятъра - повей. Вж. Rehkopf, F. Septuaginta-Vokabular. Göttingen, 1989.            

296 Jeremias, J. Theophanie (WMAT, 10). Neukirchen, 1965, S. 113.  

297 Срв. Шиваров, Н. Легитимна вяра, народна вяра и синкретизъм в Израил (10-8 в. пр. Хр.). – В: ГБФ 2005. 
Т. V, с. 15.   
298 Вж. Albertz, R. x;Wr. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II, S. 734.   
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съществителното име ~yYIx; ḥăjjm (живот). Както човекът, така и живите същества 

се окачествяват в Свещеното Писание като притежаващи ~yYIx; x:Wr rŭăḥ ḥăjjm 

(дихание за/на живот), с което те се отличават от неживата материя (вж. Бт 6:17; 

7:22; Ек 3:19). Това значение на x;Wr rŭăḥ като живот пророците също използват в 

борбата си с идолите, защото те са лъжа „и в тях няма живот” (Йр 10:14).  

 За x;Wr rŭăḥ в Свещеното Писание се казва, че се движи и задвижва сърцето 

на човека (Пс 78/77:8), като същевременно може да е и синоним на понятието 

„сърце“ (Пс 77/76:7).299 Ако Бог отнеме x;Wr rŭăḥ, то както животните, така и 

хората „умират и в пръстта си се връщат” (Пс 104/103:29). Както за x;Wr rŭăḥ, така 

и за ble lēb се казва, че те изчезват и отминават (Пс 142/141:4; 143/142:4, 7), защото 

при смъртна опасност отпада както жизненото дихание, така и възможността за 

живот, изразена чрез сърцето, което е седалище на живота.300   

 На антропологичното понятие x;Wr rŭăḥ (както на vp,n< něpěš и на ble lēb) се 

приписват душевни чувства, състояния и вълнения.301 Така например то може да се 

употреби като паралел на телесния орган нос (@a; ’ăp)302 и в тази връзка на x;Wr rŭăḥ 

се приписват душевни състояния като гордост (Пр 16:18), нетърпение (Пр 14:29; Йв 

21:4), отчаяние (Ис 65:14; Пр 15:4), но и на дълготърпение (Ек 7:8), хладнокръвие 

(Пр 17:27), и др. Както x;Wr rŭăḥ, така и сърцето (ble lēb) са средоточие на страха 

или смелостта (Йв 7:11) и силата (Нв 2:11; 5:1; Йз 21:12; Пс 51/50:19; Пс 

                                                           
299 Kraus, H-J. Theologie der Psalmen (BKAT, XV/3). 2. Auflage. Neukirchen-Vluyn, 1989, S. 183. 
300 Ibid.   
301 Albertz, R. x;Wr rŭăḥ. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II, S. 738. 
302 Трябва да се отбележи, че @a; ’ăp означава както нос, така и гняв. Връзката между носа и гнева е в това, 

че при гневене дишането през ноздрите (което дишане се изразява с x;Wr rŭăḥ) се учестява. Вж. Schroer, S. Die 

Körpersymbolik der Bibel..., S. 106.  Интересно в това отношение е и едно от старозаветните окачествявания 
на Бога като ~yIP:a; %r<a, ’ěrěk’ăpăjm (букв. с дълъг гняв) - дълготърпелив (Изх 34:6; Ч 14:18; Йл 2:13; Пс 
86/85:15 и др.) .     
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34/33:19).303  Чрез x;Wr rŭăḥ човек изпитва стремеж към Бога и копнеж по Него (Ис 

26:9).304 В тези случаи понятието x;Wr rŭăḥ има значение на безсмъртна душа.305 

Класическо място, свидетелстващо за значението на x;Wr rŭăḥ като душа, е Ек 12:7 – 

„И ще се върне пръста в земята, каквато е била, а духът ще се върне при Бога, 

който го е дал”.306  Това значение на понятието x:Wr rŭăḥ е видно също и от 

псаломската прослава на Бога „Ти Си сътворил ангелите Си духове” (Пс 104/103:4). 

 На x;Wr rŭăḥ (както и на сърцето) се приписва способност за мислене, 

осмисляне и премисляне (Йз 11:5; 20:32), както и за съответни, породени от тези 

процеси решения и действия (Йр 51:11; 1 Плп 5:26). Благодарение на 

размишлението, човек стига до правилни, разумни решения (Ис 19:3; 40:13), но 

понякога той може и да се заблуди (Йз 13:3). Такъв човек може да бъде окачествен 

като заблуден по дух (Ис 29:24). Особено остро се критикуват онези, които 

съзнателно заблуждават и мамят хората, затова и псалмопевецът облажава (Пс 

32/31:2) този, който „няма измама в душата му”. Макар и мислите на човека да не 

се изричат гласно, всички помисли и решения на x;Wr rūăḥ прониква и знае Господ 

(Йз 11:5; 20:32). По отношение на размислянето и взимането на решения сърцето 

също се схваща като техен източник и хранилище.  

 Когато някой упорства в мислите си срещу Бога и няма осъзнаване и 

покаяние, Бог допуска x;Wr rūăḥ на такъв човек да се вкамени. Това именно се 

случва със Сихон (Сион - СП), цар на Хешбон (Есевон - СП), който отказва на 
                                                           
303 Под израза „съкрушени по сърце” Евтимий Зигабен вижда каещите се и плачещите за своите грехове. 
Евтимий Зигабен. Тълкувание на Псалтира. Ч. 1. Света Гора, 2004, с. 379.  
304 В Ис. 26:9 в първата част на стиха желанието по Бога се приписва на vp,n< něpěš, а във втората част на 
стиха (чрез един синонимен паралелизъм) на x:Wr rūăḥ се приписва копнеж по Бога. Този копнеж според 
текста на стиха се изпитва във вътрешността на човека (br,q, qěrěb).  
305 В това отношение понятията x;Wr rūăḥ и vp,n< něpěš са синонимни и взаимно заменяеми по отношение на 
употребата им в старозаветните текстове. Pidoux, G. L̉ homme dans l ̉Ancien Testament..., р. 19.  
306 Не може да се приеме мнението на A. Lauha която приема, че този текст противоречи на казаното в Ек 

3:21 („Кой знае дали душата на синовете човешки възлиза нагоре, за да се издигне, а душата на 
четириногите дали слиза надолу към земята”?). Вж.  Lauha, A. Kohelet (BKAT, XIX). Neukirchen-Vluyn, 1978, 
S. 214. Този текст не приравнява човека с животното, но говори за факта, че и животните и хората след 
грехопадението ги постига една участ – те умират.   
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завръщащите се от Египет евреи, водени от Моисей, да преминат през територията 

на неговото царство. Свещеното Писание описва картинно неговото упорство, 

което се дължи както на духа, така и на сърцето: „и Сихон, царят на Хешбон, не 

пожела да преминем през него, защото Господ твоят Бог направи тежък духа му и 

направи твърдо сърцето му, за да го предаде в ръката ти, както стана в този ден” 

(Вз 2:30).  

 Понятието x;Wr rūăḥ описва както качества на личността, така и цялата 

личност (Ис 26:9; Пс 143/142:7 и др.), нещо, което в пълна сила се отнася до 

антропологичното понятие „сърце“.307 Но за x;Wr rūăḥ (за разлика от понятието vp,n< 

něpěš) се казва, че живее във вътрешността или в сърцето. От тук може да се 

приеме, че акцентът при понятието x;Wr rūăḥ е върху душата и вътрешния човек.308   

 Когато настъпи месианското време,309 Бог ще излее духа Си не само върху 

Израилевия дом (Йз 39:29), но и върху всяка плът (Йл 3:2). Божият Дух ще живее 

във вътрешността на сърцата (Йз 36:27). Тогава, според пророчеството на 

Йезекиил, Бог ще дари не само ново сърце (чувствително, реагиращо на Божиите 

повеления и изпълняващо ги), но и съответно на него нов дух (11:19; 36:26).310 

 В Кумран понятието x;Wr rūăḥ се употребява доста често, като неговото 

значение, което общността влага в това понятие, не се отличава съществено от 

значенията му в Стария Завет. Рядко понятието x;Wr rūăḥ се употребява в 

значението си на вятър или буря, но пък особено често служи за означаване на 

органа, който прави възможен духовния живот.311  

 Свещеното Писание на Стария Завет не само приписва на Бога притежанието 

на x;Wr rūăḥ, но и разкрива някои действия и свойства на Духа на Господ (hwhy x:Wr 
                                                           
307 Вж. Albertz, R. x;Wr. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II, S. 741.   
308 Срв. Fabry, H. x;Wr rūăḥ. – In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VII, S. 396. 
309 Настъпването на това време започва с раждането, кръстната смърт, възкресението и възнесението на 
Господ Иисус Христос, Който изяснява старозаветните месиански пророчества като изпълнили се в Него и 
от Него (вж. Лк 4:21; 24:44,46; Йн 5:46). 
310 Срв. Fohrer, G. Ezechiel. Tübingen, 1955, S. 204. 
311 Ibid., S. 419. 



 

 

93

rūăḥ JHWH). Освен определението „дух на Господ” (Сд 3:10; 11:29; 1 Ц/1 Сам 

16:13; Ис 40:7; Йз 11:5 и др.) в Стария Завет се срещат още и определенията „дух 

на Бога” (~yhil{a/ x:Wr rūăḥ ’ělŏhjm – Бт 1:2; Изх 31:3; Ч 24:2; 1 Ц/1 Сам 10:10 и др.) 

и „светият дух” (vdoq'h; x:Wr rūăḥ hăqādŏš – Пс 51/50:13). Божият Дух е свързан с 

Божието действие в историята, което цели Израил да стане свят народ за Господ 

(Лв 11:44; 19:2 и парал.). Затова Той укрепява Моисей и му дава да извърши 

чудеса, с които да преведе народа през пустинята по време на неговите 

странствания (Ис 63:12-14).  

 Духът на Яхве е Този, Който дарува дарове на т. нар. съдии и ги прави 

способни както да отсъждат, така и ги вдъхновява312 за героични победи (Сд 3:10; 

6:34; 11:29).313 Те в такъв случай действат спонтанно, понеже са подбуждани, 

вдъхновявани и облечени в Божия Дух. Съдиите имат и за задача да доведат народа 

до покорство и изпълнение на Божията воля.314 С въвеждането на царския институт 

царят се схваща също като Божий помазаник (1 Ц/1 Сам 24:6 и парал.), харизматик, 

обдарен от Божия Дух с редица дарове за да извършва своето служение.315 

 Божият Дух живее сред Израил (Аг 2:5) и Той е Който го възстановява след 

Вавилонския плен – 538 г. пр. Хр. (Зх 4:6). Духът на Господ изцяло пребъдва в 

Месия, Който, за разлика от всички старозаветни харизматици (съдии, царе, 

първосвещеници и пророци), притежава в пълнота даровете на Духа316 (Ис 42:1; 

61:1, срв. Лук 4:18).  

                                                           
312 Вдъхновяването от Божия Дух, което подтиква човека към действие и изпълняване на Божиите решения, 
се изразява и с картинния глагол xlc ṣālāḥ (влизам, прониквам със сила). Така се описва проникването на 
Божия Дух във вътрешността на човека и обземането на човека от Божия Дух (Сд 14:6; 15:14; 1 Ц/1 Сам 
10:6; 11:6 и др.).  
313 Според Свещеното Писание така наречените съдии, назовавани още с прозвището „спасители” (Сд 3:9), 
са обдарени от Божия дух предводители на едно или на няколко колена (Сд 10:17 и сл.), които  имат и 
съдебни функции. Вж. Donner, H. Geschichte des Volkes Israel und seine Nachbarn in Grundzügen (ATD, 4/1). 
Göttingen, 1994, S. 180.  
314 Zimmerli, W. Grundriß der alttestamentlichen Theologie (ThW). B. 3. Stuttgart, 1972,  S. 70. 
315 Вж. Вълчанов, Сл. Царското служение в Стария Завет. - В: Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. Вечното..., с. 180-
182. 
316 Според Ис 11:2 Младочката (Филизът) Месия ще притежава седем дара (цифрата седем тук е символична 
и означава пълнота и съвършенство – Вж. Шиваров, Н. (съст.), Речник на библейските символи. С., 1995, с 
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 Духът на Бога действа върху човека и почива в сърцето на човека.317 Но 

притежаването на Духа на Яхве не зависи от самия човек и Духът може да бъде 

отнет (1 Ц/1 Сам 16:14), затова и псалмопевецът се моли: „Недей ме отхвърля от 

лицето Си и Светия Твой Дух недей да отнемаш от мен!” (Пс 51/50:13). Според 

Божието обещание в последните дни Бог ще излее Духа Си върху всяка плът (Йл 

3:1-2)318 и не само определени хора ще бъдат харизматици, а всички, което е явно 

от думите в Йл 3:1-2, че дори слугите и слугините ще бъдат обдарени. Важно 

свидетелство за разбирането на това пророчество представлява привеждането му 

като изпълнило се от св. ап. Петър. Той разяснява станалото чудо в деня на 

Петдесетница, именно като изпълнение на възвестяваното от прор. Йоил изливане 

на даровете на Светия Дух. Вследствие на станалото чудо и на вдъхновената 

тълкувателна проповед на ап. Петър към Църквата се присъединяват около 3000 

души (Д 2:16-21). 

Божият дух е Този, Който вдъхновява старозаветните пророци, но Светият 

Дух може да вдъхнови дори и езически прорицатели като Валаам (Ч 24:2б).319 

Божият дух е Този, Който открива Божията воля на пророците, които 

свидетелстват за Неговото вдъхновение (Йз 3:14). Това е и причината пророците да 

                                                                                                                                                                                           

177. 1. Дух на мъдрост и разум: премъдростта и разумът не се изразяват в интелектуални знания и 
философска мъдрост (както това се разбира в антична Гърция например), а в практическа мъдрост, в 
оделотворяването на Божиите заповеди в живота. 2. Дух на съвет и сила: в древния Изток и в Израил царят 
се нуждае от съветници, които да му помагат при взимането на важни решения, касаещи целия народ. Месия 
обаче няма да има нуждата от чужда помощ и чужди съвети, тъй като Той ще притежава способността за 
правилно решение и действие. Дарът сила (hr"Wbg> gebūrāh), въпреки че е заимстван от военното дело, не 
трябва да се разбира в смисъл, че Месия ще е войнствен. Този дар може и трябва да се разбира в смисъл на 
духовно могъщество и сила. Основание за подобно изясняване на този дар се намира в текста на Ис 9:5, 
където роденият Месия освен че е наречен Бог крепък (rABGI lae ’ēl gĭbōr), е окачествен като Княз на мира, 
следователно Месия ще е носител на мир. 3. Дух на знание и страх Господен:  Духът на знание е дар на 
Божия Дух, Който ще притежава Месия и се изразява не само в знание на Божията воля, но и в нейното 
опитно познаване и оделотворяване. Страхът Божий също се изразява в благоговение и съблюдаване на 
Божиите заповеди и наредби. Вж. Шиваров, Н. Тълкувание на Ис 11:1-10. Под печат. 

317 Eichrodt, W. Theologie des Alten Testaments..., S. 33. 
318 В Septuaginta, Vulgata и в СП Йоил 3:1-2 е сътв. Йоил 2:28-29 в МТ. 
319 Procksch, O. Theologie des Alten Testaments. Gütersloh, 1950, S. 463. 
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бъдат наричани „мъж на Духа“ (Ос 9:7). Те са Негови носители (2 Ц/2 Сам 23:2; Йз 

2:2) и същевременно изразители на Божиите слова.  

Особена изява на Божия Дух представляват месианските пророчества, които 

намират изпълнение в редица новозаветни събития, свързани с раждането, 

общественото служение, разпятието, смъртта, възкресението и възнесението на 

Господ Иисус Христос.320  

Божият Дух е животворящ и подаващ живота, което го разкрива като 

притежаващ Божествени свойства. Още в първия разказ за творението (Бт 1:2-4а) се 

говори за Божия Дух, Който оживотворява, съгрявайки хаотичната праматерия (Бт 

1:2в). Това Негово действие се изразява с причастието на гл. @xr rāḥăp (съотв. 

tp,x,r:m. merăḥěpěth) с който глагол се предава идеята за птица, която мъти малките 

си.321 По този начин твърде картинно се изразява животворящата сила на Божия 

Дух,322 Който „подготвя природата на водата да роди живота”.323 В Пс 33/32:6 на 

Духа на Господ се приписва не само сътворяването на света, но и на цялото 

небесно войнство. Така Писанието свидетелства, че цялото творение дължи на 

Божия Дух не само своето извикване от небитие в битие, но и своето 

съществувание (Ис 42:5; Пс 104/103:30), защото ако Бог отнеме Духа Си, всичко 

ще престане да бъде (Бт 6:3; Йв 34:14-15).  

Други Божествени свойства, които се приписват на Божия дух в Стария 

Завет, са всезнание и непроменимост (Мих 2:7). Божественото достойнство на 

Светия Дух обаче е напълно разкрито и изяснено в Свещеното Писание на Новия 

Завет (Йн 7:38-39; Йн 15:26; Д 2 гл. и др.).324 

                                                           
320 Вж. Вълчанов, Сл. Великият празник Петдесетница. – В: Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. Вечното..., с. 300. 
321 Вж. Пиперов, Б. Тълкувание на книга Битие. С., 1973, с. 24. 
322 Ив. Марковски аргументирано отбелязва, че подобно действие не може да се припише на безлична сила, а 
само и единствено на Личност. Марковски, Ив. Библейският разказ за творението..., с. 38.  
323 Св. Василий Велики. Шестоднев. С., 1999, с. 34.  
324 Докато някои съвременни западни учени като R. Albertz, H. Fabry  и др. приемат, че Божият Дух е вятър 

от Бога или Божий дъх. Вж. Fabry, H. x;Wr rūăḥ. – In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VII, S. 403-404. Учени като 

H. Preuß, са скептични дали Духът на Яхве на някои места в Стария Завет не е ипостас. Вж. Preuß, H. 
Тheologie des Alten Testaments. B. 1. Stuttgart, 1991, S. 186. 
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 Отличителна черта на кумранското разбиране за x;Wr rūăḥ е учението за два 

духа (1QS ІІІ,18) - „духът на истината” и „духът на неправдата” (1QS ІІІ,19). Двата 

духа определят поведението на човека (1QS ІІІ,18) и всеки човек принадлежи на 

един от двата духа (1QS ІІІ,20) – ако той постъпва праведно, принадлежи на духа 

на истината, и обратно. И двата духа се борят в сърцето на човека (1QS ІV,23), като 

действат „за мъдрост” или „неразумност” (1QS ІV,23-24). Синовете на светлината и 

синовете на тъмнината се отличават помежду си по своите действия – по „духа на 

истината” и съответно по „духа на престъплението”(1QS ІV, 2-6; ІV, 9-14). 

Надеждата за праведните се състои и в това, че в последните спасителни времена 

Бог ще освободи благочестивите от съблазните на злия дух (1QS ІV,20).  

 В текстовете от Кумран не се говори често за Божия Дух, съответно за 

Светия Дух (1QS VIII,16; 4Q 38), а когато това се прави, се има предвид най-вече 

това, че Духът на Яхве вдъхновява пророците, които са „помазаници на Неговия 

Свят Дух”, за да „изпълни земята и земния кръг с тяхното потомство” (CD325 ІІ,11-

12).326 Светият Дух е и Този, Който (според кумранските вярвания) пребъдва в 

общността на Кумран и я прави „основание за истина на един свят дух” (1QS ІХ,3).  

 

 

 

 

 

 
                                                           
325 Това е т. нар. Кодекс от Дамаск (CD), открит в Кумран. Този кодекс от Дамаск е бил известен още преди 
1974 г. Юдейският учен Solomon Schechter през 1896 г. намира две копия от този документ в една гениза (от 
гл. zng gānăz – скривам, укривам; генизите в синагогите служат за съхраняване на богослужебните свитъци на 
библейските книги) в гр. Кайро. „Кодексът от Дамаск” в Кумран се състои от две части: предупреждение и 
законодателна част. Законите касаят култови предписания на свещениците, жертви, болести, бракове, селско 
стопанство, десятъци, отношение към езичниците, встъпване в общността, съботата и организацията на 
общността. Вж. Kam, J. Einführung in die Qumranforschung. Göttingen, S. 77. Повече по този въпрос вж. 
Пиперов, Б. Правилникът на Новия съюз..., с. 328-329, както и Шиваров, Н. 50-годишен юбилей Кумран..., с. 
14-15. 
326 Преводът на този текст от Кодекса от Дамаск (CD) е направен по Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. I, S. 
10.  



 

 

97

2.4. Сърцевина и вътрешност (br,q, qěrěb) 

 

 Понятието br,q, qěrěb означава „сърцевина”, „ вътрешност” в най-общ смисъл 

на думата. Septuaginta превежда br,q, qěrěb с eijı evnto,j eis entos (вътре), koili,a koilia 

(стомах,327 вътрешност, утроба), evgkoi,lia enkoilia (вътрешности), evndo,sqia endosthia 

(вътрешности), kardi,a    kardia - сърце (Пс 94/93:19) или с me,soj mesos (среда, 

средоточие).328  

 Свързана с предлога B. be, думата br,q, qěrěb означава „в средата” и така 

локализира предмет или личност, който се намира в центъра на дадена група. За 

Давид се отбелязва, че той е помазан с елей от Самуил (1 Ц/1 Сам 16:13) сред 

неговите братя, което поставя акцент върху избирането на Давид и представянето 

му като избран от Яхве.329 

 За Господ се казва, че Той e сред Израил (Вз 23:15). Към Него се отправя и 

молитвата Той да дойде сред народа Си и да прости беззаконието и греховете му 

(Изх 34:9).330 За утеха и упование на Израил в призива за изтребване на идолите и 

езическите народи се припомнят както знаменията и чудесата, съпътствали изхода 

                                                           
327 За отбелязване е, че акадската дума libbu освен „сърце” означава и стомах. Вж. Labat, R. Herz. – In: 
Edzard, D. (Hrsg.) RAVA. B. IV. Berlin, 1975, S. 367.  
328 Вж. Rehkopf, F. Septuaginta-Vokabular. Göttingen, 1989. 
329 За помазването на Давид има няколко разказа. В 1Сам 16:13 се казва, че Самуил е помазал Давид с елей 
сред братята му и Дух Господен е слязъл върху него. В 2 Ц/2 Сам. 2:4 се говори за помазването на Давид за 
цар на Юдиното коляно. За отбелязване е, че помазването е познато и в Ханаан. Въпреки че в Египет е 
известно помазване на чиновници на фараона, не е известно помазване на фараони. Вероятно това се дължи 
на разбирането за фараона като син на бог Ра и съответно като божествен. В Свещеното Писание на Стария 
Завет помазването не е само акт на овластяване и упълномощаване за извършване на дадено служение. При 
помазването върху помазаника слиза Божият Дух и го обдарява с различни способности и дарове. Вж. de 
Vaux, R. Das Alte Testament und seine Lebensordnungen. B. I. Breisgau, 1964, S. 169-170.  
330 Св. Константин Философ по време на хазарската си мисия, за да защити изповеданието на Църквата, че 

Девица може да зачене, използва превода на Акила на Изх 34:9, и изяснява думите WnBer>qiB. beqĭrbēnū не като 

„сред нас”, а като „в нашите утроби” , като се основава на факта, че br,q, qěrěb има значение предимно на 
„вътрешност на организма”, „ утроба”. Вж. Вълчанов, Сл. Старозаветни елементи в пространното житие на 
св. Кирил – Константин Философ. – В: Кодов, Хр. (изд.) Известия. Т. ІІ. С., 1984, с. 239.    
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от Египет (Вз 7:16-20),331 така и се указва на постоянното Божие присъствие сред 

народа  – Господ Бог е сред теб (Вз 7:21).  

Антропологичното понятие br,q, qěrěb означава „вътрешност” в телесния 

смисъл на думата. В култовите предписания често се среща постановлението 

вътрешността на жертвеното животно да не се изяжда, а да се принася на Бога, като 

бъде изгорена на жертвеника (Лв 3:3). В Йв 20:14 думите ~y[;me mēăjm и br,q, qěrěb 

са със синонимно значение, понеже и двете описват стомаха. Затова и в текста на 

Йв 20:14 в Septuaginta тези две думи са предадени с една единствена - gasth,r 

gaster, която означава както корем, стомах, но и майчина утроба.332  Думата br,q, 

qěrěb, като означаваща вътрешност на тяло, може да има значение на майчина 

утроба. Така за Ревека се казва, че близнаците Исав и Яков се борили в утробата ѝ 

(Бт 25:22).    

 Когато Авраам посреща като гости трима тайнствени мъже-пътници, Господ 

казва на Сара, че тя ще зачене, при което тя се смее (Бт 18:12). Този неин смях е 

описан като емоция, която произлиза от нейната вътрешност. Така br,q, qěrěb 

(както и сърцето) се схваща като орган и място на чувствата и духовните явления 

(срв. Ис 16:11).333   

Въпреки че между вътрешните, духовни явления и външното поведение има 

причинно–следствена връзка (Пс 5:10), понякога това, което е във вътрешността, 

може да остане скрито от човешките очи. Така може да се стигне до положение, в 

което, човек с устата си да говори: „мир” на ближния си (Йр 9:8), а във 

вътрешността си да „дебне” срещу него. Враговете стигат дотам в лицемерието си, 

че с устата си благославят, а вътрешно в себе си кълнат (Пс 62/61:5). В Septuaginta 

                                                           
331 С риторичен похват (чрез формулата „Не бой се!”, използвана в култа), Божиите чудеса, извършени при 

извеждането на Израил от Египет, се привеждат като утешение защото са свидетелство за Божието 
всемогъщество. Вж. Weinfeld, M. Deuteronomy1-11 (AB, 5). New York, 1991, p. 374.  
332 Gemoll, W. Griechisch-deutsches... 

333 Еichrodt, W. Theologie des Alten Testaments. T. ІІ/ІІІ. Göttingen, 1974, S. 96. 
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в Пс 62/61:5 думата br,q, qěrěb  е предадена със синонимната ѝ дума kardi,a kardia 

(сърце).334 Причина за това е фактът, че често пъти сърцето и устата в Свещеното 

Писание на Стария Завет се срещат в най-тясна взаимовръзка. 

Мислите, емоциите и чувствата са свързани с br,q, qěrěb в значението на 

думата като „вътрешност“, защото във вътрешността се пораждат мислите и 

следователно в това отношение br,q, qěrěb е свързана със сърцето.335  

В Кумран антропологичното понятие br,q, qěrěb се среща както в значение 

на „вътрешност”, във връзка с жертвените предписания за даровете, принесени на 

Яхве - всесъжения (TR,336 11Q ХV,6; ХХІІІ,15)  и възлияния (11Q ХХ,5), а също и в 

значение на среда на нещо (TR 54,8). В последния смисъл се казва, че Бог 

присъства сред кумранската общност, за да изтреби всички врагове и за да 

наставлява общността в Своите заповеди (1QM337 Х,1; ХІІ,8).  

 

2.5. Стомах и утроба (!j,B, bětěn) 

 

Съществителното име !j,B, bětěn означава вътрешност изобщо. Така в 

словото на Бога към Йов (Йв 38:1-39:30) Господ риторично го пита „от чия 

вътрешност произлиза леда?” (38:29). Но не само небесата имат своя вътрешност, 

                                                           
334 Hatch, E. A Concordance to the Septuagint. V. II. Graz, 1954. Думата „сърце” стои и в СП. 
335 Вж. Milgrom, G. br,q qěrěb,. – In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VІІ, S. 163. В това отношение за отбелязване 

е преводът на Septuaginta на Пс 5:10. В МТ в  Пс 8:5 се говори за враговете на праведника, като се отбелязва, 
че техните уста са непостоянни, а пък вътрешността им е изпълнена с разруха. В Septuaginta думата ~B'r>qi 
qĭrbām (техните вътрешности) е предадена със синонимната й в този смисъл дума сърце (kardi,a kardia).   

336 С (TR) се означава т. нар. Храмовият свитък (Tempelsrolle). Той се състои от 19 пергаментни къса. 
Началната част не е добре запазена. Ръкописът 11Q ХV на храмовия свитък е датиран около 75 пр. Хр., а 
11Q ХХ ръкопис (на храмовия свитък) около втората половина 2 в. пр. Хр. по времето на първите хасмонеи 
вж. Maier, J. Die Qumran-Essemer:... B. I, S. 370-371). 
337 Свитъкът за войната (1QM) е добре запазен, с изключение на последните редове. 1QM обхваща две 
рецензии с различен план на военните действия. Текстът третира проблема за войната между синовете на 
светлината и синовете на тъмнината, съответно войната на Израил от последните времена срещу народите 
на света и отстъпниците. Ibid., S. 125 и сл.  
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своя сърцевина – шеолът също има такава. Но дори да се намира там, човек може 

да извика към Бога за спасение (Йона 2:3) и да се надява на избавление.338 

С !j,B, bětěn се означава и стомахът като най-важният орган на 

храносмилането (Пр 13:25; 18:8). Метафорично може да се каже, че стомахът е 

погълнал богатство (Йв 20:15а) като по този начин картинно се предава 

натрупването на богатството в най-вътрешното (скришно) място. Но дори човек да 

трупа богатство и да го укрива, Бог Сам ще изтръгне неправедното богатство от 

стомаха (Йв 20:15б).  

Значението на !j,B, bětěn се свързва с представата за корем, като думата се 

употребява в това значение и по отношение на мъжа (Сд 3:21-22), но най-вече !j,B, 

bětěn се свързва с корема на бременната жена (Ос 9:11). От казаното до тук е 

логично значението на !j,B, bětěn като майчина утроба. Майчината утроба е 

мястото, където Бог извършва Своята творческа дейност по отношение на новия 

живот. Яхве е Този, Който образува и изтъкава човека в утробата (Пс 139/138:13). 

В значението си на утроба !j,B, bětěn стои паралелно с ~x,r, rěḥěm (Ис 46:3; Йр 1:5; 

Пс 22/21:11), което понятие има значение най-вече на утроба (както бе отбелязано, 

върху това негово значение е поставен акцент). За децата се казва, че те са плод на 

утробата (Ос 9:16), т. е. те са наследство, награда от Бога и Негово благословение 

(Пс 127/126:3).339  

                                                           
338 Следващият стих (Йона 2:4) е паралелен със ст. 3. Тук морската бездна е в паралел с шеола (ада), а 
„сърцето на морето” (разбирано като средоточие, среда) е паралелен израз на „вътрешността на шеол” в 
Йона 2:3. Този паралелизъм шеол - морска бездна и вътрешност - сърце е синонимен и разкрива понятията  
!j,B,Þ bětěn и ble lēb като синонимни по отношение на значението им „вътрешност”. Избавянето от шеола, на 
което се надява пророкът, изразява неговата вяра във възкресението. Найденов, И. Библейският Йона (Бб 3). 
С., 2008, с. 93.     
339 Многочисленото потомство е Божие благословение и затова при сватба се пожелава многобройно 
потомство (Бт 24:60). Пожеланието за потомство най-вече се отнася до раждане на синове, понеже те 
продължават рода. Като знак на Своето благословение Бог обещава на Авраам потомство, което е по-
многочислено от звездите на небето и от морския пясък (Бт 15:5; 22:17). Вж. de Vaux, R. Das Alte Testament 
und seine Lebensordnungen. Freiburg in Breisgau, 1964, S. 78-79. 
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В значение на вътрешност !j,B, bětěn описва и вътрешността на човека, 

където се зараждат и се съхраняват мислите.340 В Йв 15:35 се казва, че неверните не 

само мислят зло и противно на Божията воля, но те го и реализират в действията си 

- те „зачеват зло и раждат беззаконие и вътрешността им подготвя измама”. 

Вътрешността като място, където се раждат и съхраняват мислите, е синонимна на 

ble lēb. Тя е свързана и с устните, които произнасят това, което е скрито във 

вътрешността. 

В Пр 22:18 бащата съветва своя син да съхранява Божиите заповеди във 

вътрешността си, като по такъв начин на !j,B, bětěn се приписва способност да 

съхранява и запазва Божиите установления. В това отношение антропологичното 

понятие !j,B, bětěn се родее със сърцето, затова в текста на Septuaginta на Пр 22:18 

думата !j,B, bětěn предадена с думата сърце (kardi,a kardia).  

 

2.6. Черен дроб (dboK' kābŏd) 

 

Съществителното име dboK' kābŏd се извежда от богатосемантичния корен 

dbk kbd, който има значение на „тежък съм”,341 „тежа”342 оттук и „значим съм”, 

„почитам”, „ признавам”, „ уважавам”. Почит и уважение човек трябва да има към 

майка си и баща си, затова в Декалога се постановява: „Почитай майка си и баща 

си!” (Изх 20:12). Почит и чест трябва да се оказват и на царя (2 Ц/2 Сам 10:3). Като 

                                                           
340 Вж. Freedman, D. !j,B, bětěn. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. I, S. 618.    
341 Като глагол dbk kābăd на няколко места в Свещеното Писание има значение на „тежък съм” (Изх 17:12; 1 
Ц/1 Сам 4:18). Тежестта в преносен смисъл има както положително (напр. Бт 13:2; 50:9), така и отрицателно 
значение, като преобладава отрицателното значение – така напр. като нещо тежко се окачествява робската 
работа или данъчното бреме (Изх 1:11; 3/1 Ц 12:10-14) или пък наказанието, което Бог изпраща (Изх 9:18, 
24). Особено тежат греховете и беззаконията, които измъчват съвестта на човека (Пс 38/37:4). Вж. 
Westermann, C. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I, S. 795-796.   
342 В този смисъл глаголът dbk kābăd, свързвайки се със ble lēb глаголът dbk kābăd изразява ставането на 
сърцето тежко, т. е. процесът на вкаменяването на сърцето - проблем, който ще се разгледа в отделeн 
параграф. 
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глагол dbk kādăb освен почитам и уважавам означава и „прославям”, като 

последното особено често се отнася до прославянето на Бога.343  

Божията слава (dAbK' /dAbK. kebōd/kābŏd) се явява на Бога на Моисей (Изх 

33:18) във вид на облак при скинията (Изх 40:34-35; Лв 9:23),344 а след 

построяването на храма тя се свързва с присъствието на Господ в него (вж. 2 Плп 

5:14; 7:1-2 – където се отбелязват случаи, при които Божията слава изпълва 

дотолкова храма, че свещениците не могат да служат). Божието величие е 

неописуемо, Неговата слава е всеприсъстваща (Пс 113/112:4), затова човекът 

прославя Бога (Пс 29/28:9; 96/95:7), но и Господ дарува Своята слава на хората, 

които са Му верни (Пс 90/89:16). 

В молитвите често се среща молба за спасяване на Израил заради славата на 

Господ. Спасяването на Израил от по-многочислените народи, които враждуват 

срещу него, е явно доказателство за всемогъществото и истинността на Яхве – 

когато Господ спасява Израил, останалите народи ще отдадат спасяването именно 

на Бога и ще познаят Неговата сила (Пс 115/114:1). Славата на Бога е свързана и с 

Божията справедливост и благост, които Бог дарява на тези, които от своя страна 

проявяват милост и справедливост към ближните си (Ис 58:8; 62:1-2).  

 Съществителното dAbK' kābōd в значение на царственост, слава и красота 

стои във връзка със силата (Пс 63/62:2; Пс 96/95:6-7), величието и красотата 

(украшението).345 В смисъла на красота и украшение dAbK' kābōd се свързва 

например с обличането на свещениците в свещени одежди, които са за слава 

(dAbk'l. lekābōd) и украшение (Изх 28:2). В Ис 4:2 Месия е описан като красив и 

                                                           
343  В Septuaginta dbk kābăd се превежда с множество глаголи като βαρυ vνω baryno (тежа, натежавам), δοξαvζω 

doxazo (славя, прославям), τιµαvω timao (почитам), πλεοναvζω pleonazo (умножавам, изпълвам), σκληρυ vνω 
skleryno (втвърдявам). Вж. Rehkopf, F. Septuaginta-Vokabular... 

344 Св. Григорий Палама тълкува явяванията на Бога на Моисей (което касае особено описаното в Изх 33:11, 
където се казва че, Бог говори с Моисей лице с лице, както някой говори с приятеля си)                                               
като явяване на несътворената светлина и като виждане на Бог Слово. Срв. Св. Григорий Палама, Триады в 
защиту..., Триада 1, част 3,  26, с. 88.  
345 Вж. Weinfeld, M. dAbK' kābōd. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV, S. 28. 
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славeн (dAbK' kābōd) Филиз346 (xm;c, ṣěmăḥ) на Яхве, в Чиито дни дори плодовете 

на земята ще бъдат велики и славни (красиви) за избавените от Израил и остатъка 

от Сион.347    

Връзката между значението на глагола dbk kābăd в значението „тежък съм” 

и съществителното dboK' kābŏd (съотв. dAbK' kābōd), което означава и черен дроб, 

може да се разбере в контекста на древния свят, където черният дроб е приеман 

като най-важният орган в човешкото тяло.348 Една от причините за това е 

практиката за гадаене по черния дроб.349 Но значението на черния дроб в древния 

Изток и в древния Израил не се изчерпва само с физиологичното значение на този 

орган, но с това, че черният дроб, както и сърцето се схващат като органи, свързани 

с емоциите и чувствата.350  

В Пс 16/15:8-9 псалмопевецът с израза „винаги поставям Господ пред Мен” 

изповядва, че той винаги е съблюдавал Божиите наредби и по този начин истинно е 

служил на Бога, като Го е поставял в знак на почит от дясната си страна. Това радва 

сърцето на псалмопевеца и той изповяда: „това радва сърцето ми и ликува черния 

ми дроб; също и плътта ми ще се посели в надежда” (ст. 9). Интересно е 

разночетенето на думата dAbK' kābōd (черен дроб) в Пс 16/15:9 в Septuaginta и 

Vulgata - там тя е предадена с glw/ssa glossa, съответно lingua (език). В тези 

традиции се акцентира на генетичната връзка, която съществува между сърцето 

(ble lēb) и езика (!Avl' lāšōn), докато МТ, излагайки сърцето и черния дроб (dAbK' 

                                                           
346 В Septuaginta в този стих има разночетене – вместо Филиз (Младочка – СП), Който ще е красив и славен в 
Ис. 4:2 (в текста на Septuaginta), се говори за засияване на Господ.  
347 Срв. Пиперов, Б. Тълкувание на книгата пророк Исаия..., с. 25-26. 
348 В библейските антропологични разбирания не се поставя акцент на важността на черния дроб за 
функциите на тялото, какъвто се поставя в древния Изток. Schroer, S. Die Körpersymbolik der Bibel..., S. 76.  
349 За тази практика свидетелстват намерените в Палестина (в Хацор и Мегидо) глинени модели на черен 
дроб. Вж. Шиваров, Н. Библейска археология..., с. 551. 
350 Weinfeld, M. dAbK kābōd. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV, S. 24. 
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kābōd - в текста на Пс 16/15:9 със притежателен суфикс за 1 л. ед. ч. – y j) в тяхното 

синонимно значение, ги представя като органи на чувствата и емоциите.351  

Източник на радостното славословие заедно със сърцето е и черният дроб. В 

Пс 57/56:8 (съотв. Пс 108/107:2) отново има разночетене между традицията на 

Septuaginta и Vulgata, от една страна, и МТ, от друга. Така Septuaginta и Vulgata 

предават думата dAbK' kābōd в значението й на „слава” - „ще Те прославям в 

славата си”,  като по този начин изясняват, че истинското славословие на Бога 

прославя и самия човек. Все пак между смисъла на текста според превода на 

Septuaginta и Vulgata, които разбират dAbK' kābōd като слава, и МТ, който свързва 

славословието с емоциите и чувствата, породени от черния дроб, няма 

противоречие. Текстовете представят готовността на човека да възприема и 

оделотворява Божиите повеления като единственият истински начин да се 

прослави Бога. Прославящият Бога бива прославен от Господ, Който свидетелства 

„... прославящият Ме Аз ще прославя” (1 Ц/1 Сам 2:30в).   

 В благословението на Яков към Симеон и Леви (Бт 49:6-7) dAbK' kābōd в 

значение на черен дроб, е в паралел с vp,n< něpěš, като така описва вътрешния човек, 

сърцевината на Яков. Тук Septuaginta предава думата dAbK' kābōd с ta; ^hpata ta 

hepata и така заедно с МТ придава на думата dAbK' kābōd значение на черен дроб не 

само като телесен орган, но и като израз на човешката вътрешност.352 Паралел 

между dAbK' kābōd и vp,n< něpěš в значение на живота на човека се прави в Пс 7:6: 

                                                           
351 Стихове 8-10 на Пс 16/15 в изяснението на дееписателя (Д 2:25-32), както и в светоотеческото разяснение 
са разбрани като указание за божественото достойнство на Господ Иисус Христос (ст. 8) и като пророчество 
за  Неговото снизхождение (ст. 8б), смърт, слизане в ада (ст. 10а; срв. 1 Пт 3:19) и възкресение (ст. 10б). 
Основанието за такова разбиране на стиховете, е че Бог може да стои отдясно (от почетната страна) само на 
равнодостоен на Него (ст. 8), както и във факта че всички старозаветни праведници, които са вкусили смърт, 
са изтлели, а Христос, макар и вкусил смърт и слязъл в ада не е изтлял, а е възкръснал. Вж. Евтимий 
Зигабен. Тълкувание на Псалтира..., Ч. 1, с. 160-161. 

352 Във Vulgata думата  dAbK' kābōd е разбрана в значението й „слава” затова е преведена с gloria mea – моя 
слава.  
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„Нека врагът преследва живота ми и го настигне; и нека стъпче на земята живота 

ми, и славата ми (ydIAbk. kebōdj) да живее в праха”.353 Псалмопевецът моли Бога да 

допусне врагът да преследва живота му (да го преследва), ако той е сторил 

неправда (Пс 7:6).354 

 Най-честото значение на dAbK' kābōd в Кумран е свързано с Божията слава и 

величие (1QS III,20). Бог е наречен „Господ и Цар на славата” (1QM ХІІ,8),355 

Който ще яви Своята слава в пълнота в края на дните (1QM I,9; XII,7). 

 

2.7. Бъбреци  (tAyOl'K. . kelājōth) 

 

Думата tAyOl'K. kelājōth се среща само в множествено число (Pluralia tantum) и 

означава бъбреци.356 Като означаваща телесен орган тя се среща в жертвените 

предписания, които изискват като жертва да се принасят кръвта, цялата мазнина 

(вкл. опашката), вътрешностите и бъбреците (Изх 29:13; Лв 3:4; 4:9; 8:16 и др.).  

Бъбреците се разбират и като седалище на живота.357 Този смисъл е вложен в 

едно пророческо слово в книгата на прор. Исаия (Ис 34:5-8), където се възвестява, 

че Бог Сам ще воюва срещу Едом и затова Неговият меч (символа на войната) вече 

е пълен с кръв и с тлъстината на овнешките бъбреци. Така Едом е описан като 

приготвена от Самия Яхве жертва, чиято кръв и мазнина от бъбреци вече е готова 

за жертвопринасяне.358  

                                                           
353 Вж.  Beyse, K. dbk kābăd. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV, S. 24. 
354 В превода на Septuaginta и Vulgata dAbK' kābōd е предадена като „слава” – съотв. @h dovxa he doxa (th.n do,xan 
ten doxan) и gloria (gloriam). 
355 Maier, J. Die Qumran-Essener:…, B. I, S.143.  
356 Извеждането на думата tAyOl'K. kelājōth от някой трисъгласен корен е трудно. Между учените има най-

различни мнения по въпроса за произхода на съществителното tAyOl'K. kelājōth. Вж. Kellermann, D. tAyOl'K. 
kelājōth. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV, S. 186.  
357 Kellermann, D. tAyOl'K. kelājōth. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV, S. 189. 
358 Унищожението е предадено като изтребване на овците, овни и диви бикове, под които се разбират всички 
слоеве на населението - както бедните (овците), така и богатите и силните (бикове). Лопухин, А. Толковая 
Библия. Т. 2. Стокголмь, 1987, с. 380. 
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 Като органи, разположени във вътрешността на тялото, бъбреците заедно със 

сърцето в израза „сърце и бъбреци“ означават вътрешния, скрития човек (Йр 11:20) 

за разлика от външността на човека, която се изразява с употребата на устни и 

сърце (Пс 62/61:5) или на очи и сърце (Йв 31:7).359 Бъбреците, паралелно със 

сърцето, се разбират и като органи, свързани с най-съкровените усещания и 

чувства.360 Радост за всеки баща е разумният син, затова бащата, поучавайки своя 

син, му говори: „Сине мой, ако сърцето ти е мъдро, също и моето сърце ще се 

зарадва, също и аз. Ще ликуват бъбреците ми361 когато словото на устните ти е 

право” (Пр 23:15-16). Но бъбреците, както и сърцето, могат да изпитват скръб и 

болка. Така псалмопевецът, виждайки съдбата на нечестивците страда за тях, което 

страдание се изразява в думите: „защото моето сърце беше се вгорчило и както и 

бъбреците ми“ (Пс 73/72:21). Но болката може да бъде причинена и от Бога. При 

Йов това е болката от Божието наказание, която образно е описана като стрели, 

които разделят бъбреците (Йв 16:13, срв. Пл. 3:13). 

Бъбреците като скрита вътрешност са обект на изпитване от страна на 

Бога.362 В Йр 17:10 (срв. Йр 11:20; 20:12) Господ говори за Себе Си „Аз, Господ 

съм, Който изследвам (всяко) сърце, изпитвам бъбреци, за да въздам на всекиго 

според пътя му, според плода на делата му”. С глагола „изпитвам”, съотв. 

причастната форма „изпитващ” (!xeBo bŏḥēn), употребен тук антропоморфно по 

отношение на Бога, се изразява изследването на човешките помисли и дела. В 

Septuaginta глаголът !xB bāḥān се превежда с глаголите: evta,zw etazo (изпитвам), 

evxeta,zw exetazo (изпитвам), dokima,zw dokimazo (изследвам) и kri,nw krino (съдя).363 

По отношение на изпитването и съденето, което извършва Бог, понятията бъбреци 

(tAyl'K. kelājōth) и сърце (ble lēb) са особено близки, защото и двете описват 

                                                           
359 Fabry, H. ble lēb. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV, S. 426. 
360 Schroer, S. Die Körpersymbolik der Bibel..., S. 77. 
361 В СП стои „моите вътрешности”.  
362 Вж. Wolff, H. Antropologie..., S. 85-86. 
363 Вж. Tsevat, M. !xB bāḥān. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І, S. 589.  
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скритата от хората, но ясна и открита пред очите на Бога вътрешност. В 

апокрифната книга Енох бъбреците са и органи, които са свързани с вълненията на 

съвестта пред изпитването от Господ, което ще се извърши при Божия съд (Енох 

68:3).364 

В Кумран e налице идеята, че Бог изостря бъбреците, за да могат те да не 

забравят Божиите указания и наредби (4 Q 436 Frg. 1:5б). Така бъбреците са 

разбрани като седалище на паметта. Както ще се отбележи по-нататък в 

настоящото съчинение, в каноничната и неканоничната литература на Свещеното 

Писание на Стария Завет паметта се приписва като дължаща се на сърцето, което 

възприема, помни и съхранява спомените. 

 

2.8. Вътрешности (~y[;me mē‘ăjm) 

 

 Съществителното име ~y[;me mē‘ăjm винаги се среща в Dualis и има значение 

на вътрешности. Когато Йоав пробожда Амаса с меч, вътрешностите на Амаса се 

изсипват и той умира (2 Ц/2 Сам 20:10).  

 Близко по смисъл до вътрешности е значението на ~y[;me mē‘ăjm като стомах. 

В книгата на св. прор. Йезекиил е описано символичното изяждане на свитък от 

пророка по заповед на Бога (Йз 2:8-3:3). Тук думите !j,B, bětěn и  ~y[;me mē‘ăjm имат 

синонимно значение, като и двете означават стомаха, който ще е изпълнен със 

свитъка. Поглъщането на свитъка, т. е. възприемането на Божиите слова, е с цел 

Божиите думи отново да бъдат известени на народа.365
 

 В книгата на прор. Йона 2:1-2 се казва, че пророкът се моли на Яхве                  

от вътрешността на морското животно, като по този начин думата ~y[;me mē‘ăjm 

означава цялата вътрешност, в която е затворен пророкът. В това си значение ~y[;me 

                                                           
364 Вж. Uhlig, S. Das Äthiopische Henochbuch (JShrZ, 5). Gütersloh, 1984, S. 624. 
365 Greenberg, M. Ezechiel 1-20. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im Breisgau, 2001, S. 96. 



 

 

108 

mē‘ăjm се свързва и с вътрешността на човека като място, където възниква животът 

(утробата) и така се явява синоним на !j,B, bětěn.366  

 В значението й на вътрешност на човека ~y[;me mē‘ăjm се разбира и като 

седалище на емоциите. Така когато възлюбеният подава ръка на своята любима, 

вътрешността й силно се вълнува (Пес 5:4). Антропоморфно ~y[;me mē‘ăjm се отнася 

и до Бога, Чиято вътрешност се вълнува поради Неговата любов, която е и причина 

Бог да милва (Йр 31:20).  

 По отношение на значението на ~y[;me mē‘ăjm като седалище на емоциите, 

~y[;me mē‘ăjm е синоним на сърцето. В текста на Йр 4:19 чрез един паралелизъм, 

чувствата на болка и дълбока скръб, които пророкът изпитва поради идващото 

нещастие на плена, се приписват както на ~y[;me mē‘ăjm (в значение на вътрешност, 

утроба), така и на сърцето. Тъжната картина на разрушаването на Йерусалим (Пл 

1:20) води пророка до там, че вътрешността му сякаш кипи, а сърцето му като че ли 

се обръща във вътрешността му. Така трите антропологични понятия ~y[;me mē‘ăjm, 

br,q, qěrěb и ble lēb се подчертават като свързани помежду си по отношение на 

изпитването на чувства.367 

 Във вътрешността (~y[;me mē‘ăjm) на човека е и Божият закон, който живее 

сред човека (Пс 40/39:9).368 На антропологичното понятие ~y[;me mē‘ăjm в Пс 

40/39:9 се приписва способност да пази и съхранява Божиите заповеди. Така ~y[;me 

mē‘ăjm се явява седалище на паметта и спомените. В това отношение 

антропологичното понятие „вътрешност“, „ утроба“ (~y[;me mē‘ăjm) е синонимно с 

                                                           
366 Вж. Wolff, H. Antropologie..., S. 102-103.   
367 Срв. Ringgren, H. ~y[;me mē‘ăjm.  – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV, S. 1037-1038. 
368 За отбелязване е, че в текста на Septuaginta според Ватиканския кодекс (В) думата вътрешност (~y[;me 
mē‘ăjm) в текста на Пс 40/39:9 в Septuaginta  не е с думата  koili,a koilia , а с думата kardi,a (сърце).         
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антропологичното понятие „сърце“  като  седалище на мислите, паметта и 

спомените.  

 

2.9. Утроба (~x,r, rěḥěm) 

 

Като глагол ~x;r' rāḥăm означава „обичам”, „ смилявам се”, „ съжалявам се”, 

„изпитвам милост”, като често пъти този, който изпитва милост към някого (към 

Израил или към отделен човек) е Яхве. В Septuaginta глаголът ~x;r' rāḥăm се 

превежда с глаголите evlee,w eleeo (смилявам се),369 oivkti,rw    oiktiro (съчувствам), 

avgapa,w    agapao (обичам) и parakale,w parakaleo (утешавам).370 Като съществително 

~x,r, rěḥěm се явява като успоредица на ds,x, ḥěsěd,371 но ds,x, ḥěsěd (за разлика от 

~x,r,  rěḥěm) не се свързва непосредствено с представата за вътрешност, утроба и 

съотв. сърцевина, нито с антропологичното понятие „сърце“. В значението си на 

„утроба” думата ~x,r, rěḥěm е синоним на думи като !j,B, bětěn и ~y[;me mē‘ăjm, но 

докато последните могат да се употребяват по отношение и на мъже (в смисъл на 

вътрешност изобщо), ~x,r, rěḥěm не се употребява за тях и по този начин се свързва 

изключително с майчината утроба, където всички хора са образувани (Йв 31:15) и 

от където Бог ги е извел (Йв 10:18).372
 

                                                           
369 Тези глаголи са преведени по Rehkopf, F. Septuaginta – Vokabular..., 
370 Вж. Simian, Y. ~x;r' rāḥăm(. – In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VII, S. 461.   
371 Думата ds,x, ḥěsěd най-общо означава „благо”. Въпреки близостта по значение между думата ds,x, ḥěsěd и 
думата ~ymix]r; răḥămjm, първата (ds,x, ḥěsěd) се отличава с това, че ds,x, ḥěsěd се проявява както от по-
високопоставени лица към по-нисшестоящи и обратно. Така например може да се каже, че човек проявява 
ds,x, ḥěsěd към Бога или към ближните си. За разлика от това ~ymix]r; răḥămjm, съотв. ~Wxr; răḥūm,  се отнася 
само като проява от по-високопоставено лице към по-нисшестоящо. За разлика пък от думата „благо“ (!xe 

ḥēn) ds,x, ḥěsěd описва съдържанието на това „благо”, докато !xe ḥēn е формата на даденото благо. С думата 

ds,x, ḥěsěd се означава и даване на неочаквана милост (вж. 3/1 Ц 20:31), приятелство, добро, вярност. Вж. 
Stöbe, H. ds,x, ḥěsěd. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I, S. 602, 610, 615. 
372 Вж. Kronholm, T. ~x,r, rěḥěm. – In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VІІ, S. 479.  
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С ~x,r, rěḥěm може да се опише и жената като човешко същество (Сд 5:30). 

За описване на изначалната посока на дадено поведение (вярност към Яхве или пък 

отстъпване от Него) или на обдаряването и призоваването на някого от Бога се 

употребява изразът „от майчина утроба“ (Пс 22/21:10; 71/70:6; Ис 49:5).  

В Пс 58/57:4 по отношение на съдиите, отстъпници от Божия Закон, се казва, 

че те доброволно и съзнателно са станали такива още „от утроба са се заблудили 

(W[T' ~x,r'me mērāḥěm thā‘ŭ), от майчина утроба (!j,B,mi mĭbětěn),373 говорейки 

лъжа”.374  

Този израз се среща и в Кумран (1QH375 1,27), за да се изрази 

принадлежността на хората към греха или правдата, както и да се разкрие, че Бог 

определя съдбата на престъпниците и на праведните още „от майчина утроба” 

(1QH 15,17).376 

Бог Сам се открива като милостив, дълготърпелив, велик по милост и правда 

(Изх 34:6). Идеята за милостта и милосърдието е пряко свързана със значението на 

извежданите от трисъгласния корен ~xr rḥm глаголи, съществителни, 

прилагателни и причастия, както и със значението на думата ~x,r, rěḥěm като 

„вътрешност”, „ утроба”.377 Поради това, че  една от думите за милост (~ymix]r; 

răḥămjm), съотв. милостив (~Wxr: răḥūm), в библейския еврейски език е производна 

от корена ~xr rḥm, е причина разбирането за Божията милост в Стария Завет да е 

поместена като екскурс. 

                                                           
373 Използваната във втората част на стиха дума !j,B, bětěn означава „корем”, „ стомах”, „ утроба”.  
374 Думата ~yhil{a/, ’ělŏhjm, която е дадена като Qere на думата ~l,ae ’ēlěm от масоретите, освен Бог (съотв. 
богове) може да означава и високопоставени лица като владетели и съдии. Шиваров, Н. Тълкувание на Пс 
58/57. Машинопис.  
375 За Свитъка с химни (Hodayot) Вж. Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I, S. 45 и сл. На български език Вж. 
Шиваров, Н. 50-годишен юбилей Кумран..., с. 15. 
376 Maier, J. Die Qumran-Essener:.., B. I, S. 57. 
377 Schroer, S. Die Körpersymbolik der Bibel..., S. 79. 
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В значението си на „утроба” ~x,r, rěḥěm се възприема като седалище на 

емоциите и на чувствата, свързани не само със защитата на живота на собственото 

дете (3/1 Ц 3:26), но и изобщо. Когато Йосиф вижда своя брат Вениамин, той се 

оттегля бързо, „защото неговата вътрешност стана топла”, т. е. развълнувала се 

поради срещата с брат му. Поради силните емоции Йосиф избягва присъствието на 

братята си: „и отиде в стаята си и плака там” (Бт 43:30).  

По отношение на създаването и изпитването на силни чувства, и най-вече на 

съчувствие, състрадание и милост както ~x,r rěḥěm,, така и сърцето имат еднаква 

връзка с тях. Следователно, в това отношение сърцето и утробата имат синонимно 

значение. 

В Кумран се акцентира на Божието милосърдие (което е свързано с 

понятието ~x,r rěḥěm,), което е вечно както към общността от избрани, така и към 

Израил и към отделния човек (1Q I,22; 1QH IV,32). Господ се смилява към всички 

както „баща към синовете Си” (CD XIII, 9)378. Божията милост се свързва и с духа 

на Божието милосърдие (1QH XIV,25).        

  

2.9.1. Екскурс: Божията милост 

 

В Свещеното Писание на Стария Завет Бог се окачествява като милостив: 

„благоутробен и милостив е Господ, дълготърпелив и велик по милост” (Пс 

103/102:8). При явяването Си на Моисей след даването на скрижалите Бог Сам 

прогласява: „Господ, Господ Бог благоутробен и милостив (!WNx;w> ~Wxr: lae ’ēl 

răḥūm weḥănūn), дълготърпелив и велик по милост  и истина” (Изх 34:6). Божията 

милост е безпределна и необятна, затова и тя изпълва цялата Земя (Пс 119/118:64).  

С Божието милосърдие най-вече са свързани две старозаветни понятия - ~x,r, 

rěḥěm и ds,x, ḥěsěd, както и прилагателните ~Wxr; răḥūm и !WNx; ḥănūn, глаголите !n:x' 

                                                           
378 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. I, S. 27. 
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ḥānăn,379 ~x;nI nĭḥăm (в Piel) и rt'[' ‘āthār (в Nifal). Думата майчина утроба (~x,r 

rěḥěm,) произлиза от трисъгласния корен, от който произлиза глаголът ~x;r rāḥăm 

(със значение в Piel) „смилявам се над някого”, съществителното име милост 

(~ymix]r; răḥămjm) и прилагателното милостив (~Wxr; răḥūm), което често се отнася 

до Бога. 

Божието милосърдие се проявява винаги, дори и когато Бог наказва, т. е. Бог 

е едновременно милостив, благ и праведен (Пс 116/114:5). Именно поради тази 

благост Ной и семейството му, за разлика от всички, чиито сърдечни мисли380 са 

били насочени изцяло към извършването на злини (Бт 6:5-6), биват избавени от 

водите на потопа (Бт 6:13-19; 7:1; 8:15-19), а Лот и неговите дъщери – изведени от 

загиващия (поради справедливото Божие наказание) Содом (Бт 19:12-17, 23-24). 

 Божието милосърдие особено се проявява при избавянето на Израил от 

робското положение в Египет.381 Наказанията, които Бог причинява на фараона и 

на египтяните, имат за цел фараонът,382 познавайки чрез извършените пред него 

чудеса383 силата и могъществото на Господ да освободи Израил (Изх 7:16; 8:1; 10:7) 

                                                           
379 Отглаголното съществително име !xe ḥēn, което се извежда от глагола !n:x' ḥānăn, има богата семантика. То 

описва красотата на украшение (Пр 1:9; 4:9) или на жена (Пр 11:16; 31:30), красотата на устата (Пс 45/44:3; 
Пр 22:11) благостта и милостта, проявена от хора или от Бога. По отношение на Бога с думата благо (!xe ḥēn) 

се среща изразът „намирам милост пред очите на Бога” (Бт 6:8; Изх 33:12; 34:9). Трябва да се отбележи, че 
докато е налице императивна употреба на глагола !n:x' ḥānăn (ynINEx' ḥonēnj Пс 51/50:1), но няма подобна 

употреба на гл. ~x;ri rāḥăm. (вж. Rendtorff, R. Theologie des Alten Testaments. B. 2. Neukirchen, 2001, S. 195.). 

380 Използваната тук дума rc,y: jăṣěr напомня за глагола rc;y" jāṣār, описващ извайването на човека от Бога при 
сътворяването (Бт 2:7). Целта, с която е използвана тази дума, е да се засили акцентът върху нечестието на 
хората, които са изваяни от Самия Бог и въпреки това помислите на сърцето им (синекдоха) са изцяло зли. 
Вж. Seebass, H. Urgeschichte (1,1-11,26). Neukirchen, 1996, S. 208. 
381 Вж. Zimmerli, W. Das Menschenbild des Alten Testaments (ThЕh, 14) München, 1949,  S. 5-6. 
382 Най-вероятно фараонът, при когото става изходът от Египет е Рамзес ІІ (1290-1224). Тази хипотеза 
съответства с данните от Изх 1:11 (и парал.), че евреите били принудени да участват в строежа на градовете 
Питом и Раамсес. Именно Рамзес ІІ съгражда своя резиденция в източната част на делтата на Нил. Важно 
свидетелство за поселването на евреите в Палестина е надписът на стелата на Мернептах (1224-1204), 
датиран ок. 1219 г. пр. Хр. Тук има свидетелство за Израил като за определена, известна група хора 
(използван е детерминатив за народ), която живее на територията на Палестина. Вж. Donner, H. Geschichte 
des Volkes Israels und seiner Nachbarn in Grundzügen (ATD, 4/1)..., S. 105-106.       
383 Наказанията, описани в Изх 7:17-10:23 (ставането на водата на Нил червена, жабите, морът по добитъка, 
циреи по човеци и животни, градушката, скакалците, ставането на деня на мрак) могат да бъдат обяснени с 
природни феномени. Чудото обаче се състои както в това, че някои от природните явления били 
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и народът да излезе от Египет. При последните наказания, постигнали Египетската 

земя, Бог допуска в земята Гошен (Гесем - СП),384 където са се поселили евреите 

(Бт 47:27; Изх 8:22), да няма порази, като по този начин прави разлика между 

израилтяните и египтяните (Изх 11:7). Особено ясно това разделение се проявява в 

последното наказание когато Господ преминава през Египетската земя, като 

пощадява еврейските първородни и изтребва египетските (Изх 12:23; 29-30).385  

Свещеното Писание на Стария Завет антропоморфно описва Бога като 

любящ Баща. Така за Него се казва, че Той през цялото време на странстванията на 

Израил през пустинята го е носил, „както човек носи сина си” (Вз 1:31, срв. Ос 

11:3). Въпреки че Израил често е неблагодарен и неверен към бащинските грижи на 

Яхве, Бог очаква народът да Го нарече „мой отец” (Йр 3:19-20). В Ч 11:12, в 

риторичния въпрос на Моисей към Бога „аз ли съм заченал целия този народ?”, 

поставен във връзка с липсата на месо, се съдържа имплицитно и отрицателният 

отговор: Бог е родил този народ и затова Той носи отговорност за неговото 

изхранване. 

Освен образа на баща Свещеното Писание, за да направи поне донякъде 

понятна Божията милост, използва и образа на майката. Така Бог е наречен ~Wxr ; 

răḥūm, което прилагателно (както беше отбелязано) е свързано с понятието за 

майчина утроба (~x,r, rěḥěm). Разбираема е връзката между значението на думата 

~x,r, rěḥěm като утроба (uterus) и окачествяването на Бога като ~Wxr; lae ’ēl răḥūm 

(Бог благоутробен). Божията любов, която е неизказана и неизразима, може поне 
                                                                                                                                                                                           

предизвикани там, където не са се случвали (напр. ставането на водата червена е характерно за Горен, а не за 
Долен Египет), така и в тяхната последователност – те следвали едно след друго. Вж. Шиваров, Н. 
Отношението между законодателствата на свети пророк Моисей и Хамурапи откъм произход и съдържание. 
С., 1957, с. 27-30. 
384 Septuaginta приема, че земята Гесем (Гошен) е идентична с Питом, т. е. с днешната част на Tel er-Ratabeh 
в Wadi Thumeilat. Вж. Hennig, K. Jerusalemer Bibellexikon. Portugal, 1990, S. 302.   
385 Опитите глаголът xs;P' pāsāḥ да бъде изведен от два различни омонимни корена, единият със значение 
„преминавам”, „ пощадявам”, а другият със значение „куцам”, не могат да изяснят диаметрално различната 
употреба, с която се употребява xs;P' pāsāḥ. Етимологията на глагола xs;P' pāsāḥ като „преминавам”, 
„пощадявам” и същевременно като „удрям”, „ бия”, „ куцам”  може да се обясни само с етимологията, която 
народът дава на пасхалния ритуал. (вж. Otto, E. xs;P' pāsāḥ. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. VI, S. 664-
668.).  
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донякъде антропоморфно да се сравни с любовта на майката към плода на нейната 

утроба, към нейното дете. 

 Бог Сам се сравнява с майка и баща за Израил, а Израил е като                      

Негова рожба, затова Господ може да зове така Израил:                                                       

„Слушайте Ме вие, дом на Яков, и целият остатък от дома на Израил, които сте 

носени от утроба, носени от вътрешност!” (Ис 46:3). Причината за майчинската 

Божия милост, проявена в извеждането на Израил от Египет „силна ръка и 

издигната мишца” (Вз 9:29; 4/2 Ц 17:36; Пс 136/135:12), за встъпването на Бога в 

съюз (договор) с Израил (tyrIB. berjth),386 чиято последица е избирането на Израил за 

свой, собствен на Яхве народ (Вз 7:6; 26:18), не се дължи на това, че Бог е избрал 

Израил, защото е по-многоброен от останалите народи. Въпреки че във 4/2 Ц 13:23 

се казва, че Бог проявява милост заради Завета с отците на Израил (Авраам, Исаак 

и Яков), истинската причина не е в Израил, а е в Самия Бог – в ревността Му за 

Неговото име (Йз 39:25), в Божията неизменност и вярност (Млх 3:6). Милостта, 

благостта и любовта на Бога са безусловни и неизменни, затова Бог задава 

                                                           
386 Етимологията на думата tyrIB. berjth (съюз, договор) е близка с тази на акадската дума bīrītu(m), която 

означава „връзка”, „ окова”. Така понятието tyrIB. berjth изразява свързаността на тези, които са стъпили в 

договорни (заветни) отношения. Встъпването в договорни отношения става или по взаимно съгласие (Бт 
21:22-32; Нв 9:15; 1 Ц/1 Сам. 11:1-2), или то е наложено задължение (4/2 Ц 11:4; Йз 17:13-14). Вж. Kaiser, O. 
Der Gott des Alten Testaments (UTB 2392). T. 3. Göttingen, 2003, S. 12-22. По отношение на Завета (съюза, 
договора), сключен между Бога и Израил, Този от Когото идва инициативата за Завета е Бог, но Израил 
винаги е имал избора дали да приеме, или да отхвърли завета с Бога. В такъв смисъл Заветът между Бога и 
народа на Израил, въпреки че е съюз между всесилния и всемогъщ Бог и малкия Израил, не е наложен 
насила от страна на Бога. 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. Köhler, L. Theologie des Alten Testaments. 3. Auflage. 
Tübingen, 1953, S.  46-49. В жанрово отношение т. нар. десет Божии заповеди (Изх 20:2-17), които са 
написани на двете скрижали (Вз 4:13), се явяват есенцията на старозаветния Закон. Те са аподиктични 
заповеди (аподиктични се наричат заповеди, формулирани в заповедно наклонение с категоричното 
отрицание al{ lŏ’ („ да нямаш...”, „не прави...”) и като формулировка показват близост с хетски царски 
договори от 14 в. пр. Хр., сключвани между хетските царе и васалните им царства. Вж. Шиваров, Н. 
Литературните жанрове..., с. 55-60. Заветните отношения между Яхве и Израил са представени от пророците 
като брачни отношения (Ос 2:21; Йз 23:2-45), понеже Яхве няма Свое женско съответствие (в библейския 

еврейски език дори няма женски род на думата la e ’ēl). Разбира се заветните отношения между Бога и 

Израил антропоморфно и символично са представени като брачни, понеже брачните отношения са 
проникнати с взаимна любов, доверие, близост и вярност.  
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риторичния въпрос: „може ли жена да забрави малкото, което е от утробата й 

(~xer:me Hl'W[ ‘ūlāh mērăḥēm), сина на утробата й (Hn"j.Bi-!B, běn bĭtnāh)? Дори и тя да 

го забрави, но Аз няма да те забравя!” (Ис 49:15). Причина за избирането на Израил 

следователно е само и единствено Божията милост и обич към него (Вз 7:7). 

Според договорните отношения Бог се задължава да пази и защитава Израил 

(Ис 27:3; 42:6), дори да воюва за него (Изх 14:14, 25; Вз 3:22; Ис 31:4 и др.) като го 

благославя, и го води към познание на Себе Си (Йр 31:34), към святост (Лв 11:45) и 

живот (Пс 66/65:9). Но и Израил е обещал да бъде верен на Яхве, като спазва 

Неговите заповеди (Ч 15:40; Вз 4:13). В Свещеното Писание на Стария Завет 

недвусмислено се прави връзката между спазването на Божиите заповеди и 

даването на Божията милост (Изх 34:6-7; Вз 7:9,12) - тя е следствие от спазването 

на Божиите заповеди, т. е. верността към заветните отношения. В този смисъл е 

естествен и призивът да се слушат Божиите заповеди, за да се живее (Вз 5:29; 8:1; 1 

Плп 28:8).  

Но Божията милост не се дава по и заради изпълнението на Божиите 

заповеди. Тя е така безусловна, че човек може твърдо да се надява на нея. Затова и 

псалмопевецът е убеден в милостта на Бога, дори и когато неприятелите му 

тържествуват над него - „но аз се уповавам на милостта Ти. Ще ликува сърцето ми 

в Твоето спасение. Ще пея за Господа, защото ми стори голямо нещо!” (Пс 

13/12:6). Вярата в Божията милост е толкова голяма, че сърцето като средоточие на 

чувствата и емоциите вече ликува поради очакваната благост от Бога. В този 

контекст разбираем е пророческият призив за обръщане към Бога387 преди 

настъпването на т. нар. ден Господен, т. е. деня на съда.388 Този призив към 

                                                           
387 Истинното покаяние според прор. Йоил се състои в прекъсване на отстъпничеството от Яхве и 
прекратяване на егоистичното самодоволство и самодостатъчност на Израил. Призивът за разкъсване на 
сърцето, както и призивът за обрязване на сърцето, съдържа повик за искрено покаяние. Вж. Deissler, A. 
Zwölf Propheten (NEB). 3. Auflage. Würzburg, 1992, S. 76.  
388 Темата за деня Господен се развива от прор. Амос, който противно на вярването на част от народа, че 
денят Господен е ден когато Бог ще накаже езическите народи, а ще възвеличи Израил, възвестява, че денят 
Господен, който се очаква в края на дните, „е тъмнина, а не светлина” (Ам 5:18). Това е денят на Господния 
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покаяние е съпътстван с напомняне, че то се състои в промяната на сърцето, затова 

прор. Йоил отправя словата: „Разкъсайте сърцето си, а недейте къса одеждите си! И 

обърнете се към Господ, вашия Бог, защото Той е милостив (!WNx; ḥănūn) и 

благоутробен (~Wxr; răḥūm), дълготърпелив (~yIP;a; %r<a, ’ěrěk’ăpăjm) и велик по 

милост (ds,x,-br: răb ḥěsěd) и смиляващ се над всяко зло” (Йл 2:13).  

Понеже старозаветният Закон не се разбира в легалистичен и 

морализаторски смисъл,389 дори при стриктното спазване на Моисеевия Закон е 

възможно и е правено изключение. Така когато цар Давид искрено се кае за това, 

че е предизвикал убийството на своя военачалник Урия (2 Ц/2 Сам 12:1-13), Давид 

не бива наказан със смърт и пророк Натан му известява Божията прошка (2 Ц/2 Сам 

12:13). За отбелязване е и случаят, когато Давид заедно със свои войници яде от 

хлябовете на предложението, от които според Закона имат право да ядат само 

свещениците (Изх 29:32; 1 Ц/1 Сам 21:3-6). Именно този случай Господ Иисус 

Христос привежда на фарисеите, които обвиняват учениците Му в нарушаване на 

съботата, понеже в този ден учениците Му късат класове и се хранят (Мр 2:23-

24).390 Докато в повествуванието в книга 1 Самуилова не се поставя особен акцент 

на идването на Давид при първосвещеника и на самото ядене на хлябовете, 

Христос, като казва че Давид влиза в Божия дом (Мр 2:26), поставя акцент на 

постъпката му. По този начин Христос, от една страна припомня, че още по 

времето на Давид Законът не се тълкува в строг, легалистичен смисъл и се допуска 

изключение, а от друга - изяснява съботата като създадена „за човека, а не човек за 

съботата” (Мр 2:27).  
                                                                                                                                                                                           

съд когато Бог ще съди не само езическите народи, но и Израил. Вж. Шиваров, Н. Старозаветната 
есхатология – поява, развитие и значение. – В: ГБФ 1999. Т. ІІІ, с. 102 и сл.  
389 Думата hr'AT thōrāh произлиза от глагола hr'y" jārāh и означава наставление, увещание, поучение и в такъв 
смисъл заповед. Вж. Liedke, C. hr'AT thōrāh . – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II, S. 1032 и сл.    
390 Фарисеите обвиняват учениците на Христос не за самото ядене на зърно, а за това, че те разбират 
стриването на класовете и тяхното консумиране като вид работа, каквато е забранено да се извършва в 
събота. За строгостта на някои от фарисеите по отношение на съботата Филон пише:„защото нито едно 
зърно ориз, нито клонка, нито едно листо не е разрешено да се откъсне или пък да се бере какъвто и да е 
плод”. Цит. по Gnilka, J. Das Evangelium nach Markus. – In: Blank, J. (Hrsg.) EKK II/1. Neukirchen, 1978, S. 
122.  
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 Подобни случаи на милост в прилагането на наредбите на Закона са 

случаите, когато дадената клетва (въпреки категоричното предписание на Закона да 

се изпълняват клетвите, дадени пред Бога - Лв 5:4; Ч 30:2) не се изпълнява, за да се 

спаси живота на даден човек. Така, въпреки че съдията Йефтай обещава да посвети 

на Бога първото, което излезе насреща му, след завръщането му като победител над 

амаликците. Той не принася в жертва дъщеря си, която първа го среща, а тя остава 

девица (Сд 11:30-40).391 Когато цар Саул (1012-1004) дава обет никой да не яде до 

вечерта, а който яде - да бъде умъртвен, неговият син Йонатан не знае за тази 

клетва и яде от една медена пита. Според Закона клетвата трябва да се спази и той 

трябва да умре, но народът се смилява над Йонатан и той остава жив (1 Ц/1 Сам 

14:24-27; 43-45). Всички тези случаи свидетелстват за вярата, че Бог може да 

прости престъпването на Неговите заповеди, дори когато съществува законът за 

въздаянието, което се формулира с думите „око за око, зъб за зъб” (Изх 21:24; Вз 

19:21).    

 Божията милост (както бе отбелязано) е неразривно свързана с Божията 

справедливост (Пс 25/24:8). И двете – и милостта, и правдата, се съдържат и са 

изразени в Божиите заповеди. За да бъде Израил причастен на Божията милост и за 

да бъде праведен и свят, той трябва да спазва Божиите наредби. Затова Бог Сам учи 

Израил на Своите установления. Когато народът нарушава Божиите заповеди и не 

се обръща към Яхве, а ходи по свои криви пътища (Йз 18:25, 29), т. е. когато 

потиска социално слабите, онеправдава невинните, толерира извършването на 

лицеприятен съд и изпада в идолопоклонство, тогава Бог не може да остави Израил 

ненаказан.392 Но същевременно Неговото наказание не е докрай (Пс 103/102:10-11). 

                                                           
391 Текстът напомня описаното в Бт 22:1-19  изискване на Бога към Авраам той да пожертва единствения си 
син Исаак. Както в текста на кн. Битие, така и тук става ясно, че Бог не желае човешки жертвоприношения. 
Вж. Görg, M. Richter (NEB). Würzburg, 1993, S. 68.    
392 За отбелязване е, че Бог наказва не само Израил, но и езическите народи, когато те са извършили 
неправда не само по отношение на Израил, но и по отношение на други езически народи (Ам 1:3-5, 9-10). 
Макар че езическите народи не са встъпили в договорни отношения с Яхве, но Той е Бог на всички народи 
(Ис 52:10; 61:11) и желае всички да приведе към познание на Себе Си (Йр 3:17; Мх 4:2-3; Зх 2:11; 8:22). 
Именно затова Бог възпитателно наказва всички народи, които са се отклонили от записания в сърцата им 
нравствен закон (Рм 1:18-20), а не само богоизбрания народ. Бог освен това има и правото да съди всички 
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Бог не може да не се смили, защото иначе Неговите вътрешности ще се разкъсат 

(Йр 31:20).393  

Макар Израил да изневерява на Яхве, като отстъпва от Него и смесва вярата 

в Бога с вяра в езически богове през цялата си история – от влизането в Палестина 

под водителството на Иисус Навин и усядането по времето на съдиите до началото 

на завръщането от Вавилонския плен (538 г. пр. Хр.), Яхве обаче не може да 

изневери на Завета и остава верен на обещанията, които е дал на Израил (Пс 

89/88:28/27,33; Ос 11:12). Поради това всяко Божие наказание не е с 

унищожителна, а е с възпитателна цел. Дори когато Божиите наказания заради 

идолопоклонството и увличането в езически култове, социалните неправди и 

престъпления достигат своята кулминация във Вавилонския плен (който е изяснен 

от пророците Йеремия и Йезекиил като наказание за отстъплението от Яхве  - Ис 

5:12-13; Йр 13:17-27; 1 Е 7:9), Бог възвестява утехата, че въпреки справедливото 

наказание Той ще остави остатък, който ще потърси и ще намери Господа.  

Темата за остатъка, който ще бъде помилван от Бога, се среща още в 

уверението, което Бог дава на прор. Илия, че Той Си е запазил верен остатък, който 

не е приклонил колената си пред Ваал (3/1 Ц 19:18). Темата за остатъка намира 

своето пълно развитие в книгата на св. прор. Исаия, който дори дава на един от 

синовете си символичното име „остатъкът ще бъде обърнат/спасен“ (Ис 7:3).394 

През Вавилонския плен (587-538 г. пр. Хр.) Бог утешава с обещанието да изпрати 

                                                                                                                                                                                           

народи, защото Той е Творец на небето и Земята и на всички народи. Срв. Kaiser, O. Der Gott des Alten 
Testaments (UTB 2392). T. 3…, S. 110.   
393 По Rendtorff, R. Theologie des Alten Testaments. B. 2. Neukirchen, 2001, S. 190. 

394 Даването на това символично име на сина на прор. Исаия е свързано както с възвестяването, че Бог ще 
накаже Юда с плен, така и с надеждата за обръщане към Яхве, за запазване на верен остатък на Яхве. Идеята 
за остатъка, който ще се запази, е тема, която пророците заимстват от действителността – в древността 
много войни са завършвали с пълното унищожение на даден град. В някои случаи бива пощаден един малък 
остатък (Нв 13:12; 2 Ц/2 Сам 21:2). Възвестявайки, че само един остатък ще се спаси, пророците изясняват 
Божието наказание не като целящо пълното унищожение на Израил, а като целящо опомнянето и 
обръщането към Бога. Именно тези, които се обърнат всецяло към Бога, ще бъдат спасени (Ам 9:8). В 
апокалиптичната есхатология остатъкът не се разбира само като остатък верни на Бога от Израил, но и като 
остатък от езичници, които са се обърнали към Яхве. Вж. Шиваров, Н. Старозаветната есхатология..., с. 119-
120. 
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милостта Си, която се изразява в това, че Той от север и от юг ще върне Своите 

синове и дъщери, както някога ги е върнал от фараона.  

По време на разцвета на Северното Израилско царство при царуването на 

Йеровоам ІІ (784-748) пророк Осия по Божия заповед известява неотменимостта на 

Божието наказание към Северното царство, което се изразява в разрушаването на 

Самария от Саргон ІІ (721-705) през 721 г. пр. Хр. Пророкът символично се жени за 

блудница, нарича дъщеря си с името „Непомилвана“, а родилият му се след нея син  

- с името „Не Мой народ“ (1:6, 9). Даването на последното име е пряка антитеза на 

казаното в Изх 6:7; Лв 26:12 и др., където Яхве нарича Израил Мой народ (т. е. това 

е пряка антитеза на формулата на Завета). Символичният брак на пророка с 

блудница изобразява изневерилия на Яхве Израил, а даването на тези символични 

имена на двете му деца картинно изразява отстъплението на Израил от Яхве. 

Въпреки това обаче Бог не изневерява на Завета, а само констатира, че Израил е 

станал народ на друг бог и именно затова идва Божият справедлив съд – отначало 

над царстващата династия (1:4), а след това и над целия народ (1:9). Но въпреки 

това Бог пак няма да отнеме милостта Си нито към Израил, нито към Юда, затова 

ще настане спасително време, когато над Северното и Южното царство отново ще 

има един владетел (Ос 11:1 и сл.) и  тогава, заедно с настъпването на нов Завет за 

Израил отново ще се казва „Мой народ“ и „Помилвана“ (Ос 2:3). Всичко това се 

изпълнява в лицето на Господ Иисус Христос, понеже Той със Своето дело направи 

така, че Израил като не-мой народ и непомилвана отново да стане Божий народ 

като към него като избран народ в Стария Завет, присъедини и езичниците, които в 

Христос също стават Божий народ и помилвани (Рм 9:25; 1 Пт 2:10).395 

Към образа на Бог като Баща се включва и народът, който е представен като 

Негови деца, които ще бъдат наречени с Неговото име. Бог ще ги сътвори за Своя 

слава, ще ги извае и ще ги създаде (срв. Ис 64:7). Тези три глагола, които се 

употребяват при сътворяването на човека (в първия и във втория разказ за 
                                                           
395 Вж. Wolff, H. Hosea. – In: Herrmann, S. (Hrsg.) Dodekapropheton 1 (BKAT XIV/1). 4. Auflage. Neukirchen-
Vluyn, 1990, S. 23-33. 
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творението), предават идеята, че следствие от Божията милост за Израил ще е ново 

начало и най-вече, че народът ще е нова твар – обещание, което се изпълнява във и 

от Христос, защото Той е Родителят на човека като ново творение (2 Сл 5:17).  

Съставителят на покайната молитва в книга Неемия (9:5б-37) припомня 

неизброимите Божии милости към Израил като молба и надежда за връщане на 

Божията милост. И Бог проявява присъщото Му благоутробие в завръщането на 

народа от Вавилон и най-вече във възстановяването на храма (ок. 520 г. пр. Хр.),396 

на града (Зх 1:16; 1 Е 9:9) и в упражняването на политически и административни 

функции от страна на първосвещеника, както и в подновяване на обещанието за 

идването на Месия (вж. Зх 6:12-15; 9:9-17). 

Божието милосърдие, проявявано постоянно в Божието водителство спрямо 

Израил в историческия процес, съвсем не се ограничава с проявяване на милост и 

благост само към богоизбрания народ. В Свещеното Писание на Стария Завет са 

записани редица случаи когато Бог проявява Своята милост към езичници. Божието 

милосърдие се проявява към вдовицата от Сарепта чрез пророк Илия (3/1 Ц 17: 9-

24) и към езичника Нееман (4/2 Ц 5:1-15) чрез пророк Елисей. Особена е милостта 

на Бога към моавката Рут (описана в книга Рут), която, следвайки свекървата си 

Наоми (Ноемин - СП), оставя своето отечество и се присъединява към 

богоизбрания народ. Тя не само намира подкрепа като се жени за Вооз, но 

раждайки Овид, става прабаба на цар Давид, а ставайки такава, тя е и прародителка 

на Иисус Христос, което е видно от родословието, поместено в началото на 

Евангелието според Матей (Мт 1:5). 

Бог проявява милосърдието Си не само към отделни езичници, но и към 

жителите на езически град. Такава именно е една от централните теми на книгата 

на св. прор. Йона.397 За отбелязване е, че Йона възнегодува срещу Божието решение 

да помилва жителите на Ниневия (Йона 4:1) и дори изяснява защо той се е опитал 

                                                           
396 В този дух са пророчествата на Агей и Захария (Аг 1:13-2:5; Зх 3:8-10; 4:6-10; 6:9-15). 
397 Покаянието на царя и жителите на Ниневия служи и за критика към отношението на Израил към Яхве. 
Срв. Найденов, И. Библейският Йона (Бб 3)..., с. 68. 
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да избяга от Бога в Тарсис: „защото зная, че Ти Си Бог милостив и                        

благоутробен, дълготърпелив и велик по милост и Който съжалява за злото” (Йона 

4:2). Явно пророкът упреква Бог в прекалено милосърдие. 

Със свидетелството за милостта на Бога, проявена и към езичници, 

Свещеното Писание на Стария Завет свързва Божието добросърдечие с идеята за 

универсализма – Бог е Господ на всички народи и направлява както историческия 

път на Израил, така и на другите народи.   

Божията милост се излива както върху всички хора, така и „върху всички 

Негови дела” (Пс 145/144:9) – т. е. върху цялото творение, което дължи своето 

съществувание именно благодарение на нея. И понеже Божието благоутробие е 

така безпрекословно и всеобхватно, че и израилтяните, осъзнавайки го, трябва да 

проявяват милост към ближните си. Под „ближен” ([;re rē‘ă) в Свещеното Писание 

на Стария Завет отначало се разбират членовете на патриархалното семейство, а 

по-късно, след сключването на Завета и тези, които са стъпили в него, т. е. всички 

израилтяни. Редица предписания в Закона изискват милосърдие към сънародника и 

целят смекчаването на социалните неправди - изисква се проява на милосърдие към 

вдовица, сираче, пришълец (Изх 22:20-27) с мотивацията, че израилтяните знаят 

какво означава утеснение, понеже те са били роби в Египет (Вз 15:9,15; 24:22). 

Жертвоприношенията са неотменима част от старозаветното богослужение. 

Те са заповядани от Бога с цел човек да осъзнае греховете си, като вижда как едно 

невинно животно трябва да бъде принесено като жертва за неговите грехове.398 И 

въпреки че жертвите са заповядани от Бога (Изх 29:14, 18, 25, 41 и жертвените 

постановления в кн. Левит 3-9) те не са Му необходими (срв. Пс 50/49:13; Ис 1:11). 

                                                           
398 Според Свещеното Писание на Стария Завет жертвите не са храна за божествата или за предците, както 
това е в езическите религии. Според старозаветните разбирания жертвите са дар на Бога от общността (дори 
и когато отделният израилтянин принася жертва, идеята за общност присъства, понеже отделният 
израилтянин е част от богоизбрания народ който народ е в договорни отношения с Бога). Те са свързани с 
измолването от Бога на благословение и прошка, както са и израз на благодарност и усърдие. Въпреки, че 
Бог постановява жертвоприношенията, истинските жертви на Бога не се състоят във формалното 
изпълнение на култовите предписания за жертване на животни, а в съкрушеното и смирено сърце (Пс 
51/50:18-19), в извършването на съд, справедливост и милостиня (Ос 6:6). Вж. Марковски, Ив. Библейска 
археология. С., 1948, с. 387 и сл.      
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Принасянето на жертви трябва да бъде следствие от покаянието и следването на 

Яхве, а не са само акт на формално благочестие (Пс 4:5; Пр 21:3). Единствената 

жертва, която Бог желае и към която Той благоволи, е покаянието, изразено в 

отвращение от неправдата - „жертва на Бога е дух съкрушен, сърце съкрушено и 

смирено Бог няма да презре” (Пс 51/50:15-16).  

Пророците особено силно подчертават, че надеждата, че единствено поради 

жертвоприношенията, дори извършени само формално (с увеличаване броя на 

жертвите), Бог  ще помилва, е несъстоятелна (Йр 7:22; Ам 5:22, 25). Кулминацията 

на старозаветното разбиране на жертвата като вътрешно, искрено примиряване с 

Бога и с ближните, се изразява в Божиите слова, изречени от прор. Осия (6:6):   

„ защото милост искам, а не жертва”.  

Такова съвършенство в милостта и правдата ще се прояви само от идващия 

Месия. Месианското време ще се отличава с това, че тогава „милост и истина се 

срещат, правда и мир се целуват” (Пс 85/84:11).399 Разбира се това е възможно да 

стане, защото Самият Месия е Носител и Подател както на милостта и истината, 

така и на мира. Затова и пророците описват Месия като кротък, смирен (ynI[\ ‘ănj),400  

Който „няма да строши преломена тръстика и тлеещ лен няма да угаси” (Ис 42:3). С 

идването Си Месия, според пророчеството на Исаия (Ис 61:1-4), ще покаже милост 

и правда към смирените, бедните, слабите, онеправданите. С изяснението Си на 

този текст, в синагогата в Назарет, Иисус Христос отнесе изпълнението на това 

пророчество към Себе Си (Лк 4:21). По време на Своето земно служение Той не 

само проповядва милосърдие към всеки човек и заповядва да се проявява такова 

                                                           
399 Първата двойка дарове, която идва с настъпването на месианското време  - „милост и истина”, е израз на 
Божията благост и любов, а втората двойка - „правда и мир”, е изказ на Божието правосъдие. По този начин 
се обещава, че ще настане време, когато Божията благост и Божието величие ще живеят в Израил. Вж. 
Zenger, E. - :In Hossfeld, F. Die Psalmen (Psalm 51-100). NEB, Würzburg, 2002, S. 86.   
400 Св. прор. Захария, описвайки идващия Месия (Зх 9:9), Го окачествява като ynI[\‘ănj. Прилагателното име 

ynI[\‘ănj има богато значение. То означава „беден“, „ нямащ нищо“, „ унизен“, „ смирен“. Вж. Edel, R. (Hrsg.), 
Hebräisch-Deutsche Präparation zu den Kleinen Propheten II. Marburg, 1972.  
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(Лк 6:36),401 като обещава блаженство на милостивите (Мт 5:7), но Сам, като 

истински Бог, проявява Божественото милосърдие в пълнота, като „упразни Себе 

Си,402 като прие образ на раб” (Фп 2:7).403 Милостта и благостта на Бог Слово - 

Иисус Христос стига до там, че Той заради всички претърпя кръстна смърт (Евр 

2:17) за да ни изкупи и спаси „не чрез праведни дела, които сме извършили, но по 

Своята милост” (Т 3:5а).       

 Божията милост се проявява в Божието благоволение, закрила, помощ, 

съжаление към съгрешилите, прошка, избавяне и спасяване както на Израил, така и 

всички народи и на всеки човек. Божието благоутробие и благост са безусловни и 

са свързани с Божията справедливост и възпитателно наказание, което има за цел 

обръщането на грешника към Бога (Йз 18:30; Йл 2:13). 

Божието милосърдие, благост и състрадание се проявяват в пълнота в 

Христовото въплъщение, земно служение и най-явно в Неговото доброволно 

разпване на кръст. Божието милосърдие освен сътворяването на света и човека 

извърши и извършва човешкото изкупление, възстановяване и прославяне (1 Ц/1 

Сам 2:30б; Пс 91/90:15; Рм 8:30). 

Аспектите на библейските понятия rf'B' bāšār, vp,n< něpěš, x;Wr rūăḥ, br,q, qěrěb, 

!j,B, bětěn, dboK' kābŏd, tAyOl'K. kelājŏth, ~y[;me mē‘ăjm и ~x,r, rěḥěm, които бяха 

разгледани, дават възможност да се отчете и приеме, че между тях има тясна 

взаимовръзка. Те всички имат непосредствено отношение към основната 

антропологична категория сърце (ble lēb), като в някои свои аспекти пряко се 

свързват със сърцето. В следващата глава ще бъдат разгледани значенията, които 

                                                           
401 Според Христовото благовестие милосърдие трябва да се проявява към ближния, като под ближен                
(plhsivon plesion) вече се разбира не само сънародникът, а всеки човек и най-вече този, който има нужда да 
бъде проявено към него състрадание и помощ (вж. Лк 10:25-37). 
402 В „Новият Завет. Българско библейско дружество (изд.) С., 2002.” изразът èauto.n evke,nwsen heauton 
ekenosen е преведен по смисъл – унизи Себе Си.  
403 Изразът „опразни Себе Си” (eàuto.n evke,nwsen heauton ekenosen) не се среща в класическия гръцки език. 
Ако се изходи от буквалния превод („опразни Себе Си”), това трябва да се разбира не в смисъл, че Бог 
Слово е престанал да бъде Бог, а в смисъл на „направи Себе Си беден”. Тази интерпретация е подкрепена от 
2 К 8:9, където се говори за Христос, че Той „бидейки богат, обедня заради нас”. Срв. Müller, U. Der Brief 
des Paulus an die Philipper (ThHT, 11/1). Leipzig, 1993, S. 94.   
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Свещеното Писание на Стария Завет приписва на сърцето, и ще бъде видяна още 

по-ясно връзката между сърцето и разгледаните вече антропологични понятия.   
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ГЛАВА 3. 

 

Сърцето като основна антропологична реалия 

в Стария Завет – семантични пластове 

 

Както беше подчертано в увода към настоящата книга, разбирането за 

сърцето в древен Египет и Израил е това, на което е посветена трета глава. 

 

3.1. Представата за сърцето в древен Египет  

 

Според паметника „Мемфиско богословие” (наречен още камъка на 

Шабака)404 богът Птах405 е сътворил всичко със своето сърце и със словото на езика 

си:406 22 [ІІ] „То имаше образ като сърце, като символ на Атум, имаше образ като 

език. То е Птах, твърде великият, понеже той предаде живота на всички богове и 

Ка (духове) чрез това сърце и чрез този език, който е дошъл от Хорус (Тот) като 

Птах”.407  

Сърцето408 е основно антропологично понятие в древен Египет. Всички 

същества са дарени със сърце и по този начин творческия бог Птах пребивава в тях. 

                                                           
404 Вж. Картина № 2 в Приложение. 
405 Вж. Картина № 4 в Приложение.  
406 Текстът, наречен „Мемфиско богословие” (Учение за боговете от Мемфис), представлява йероглифен 
надпис върху базалтов камък, който днес се намира в Британския музей. Този текст е направен от Шабака 
(716-701 пр. Хр.) въз основа на древен папирус. Текстът представлява политически оцветено богословие, 
което се противопоставя на защитавания от Йерополис възглед и издига Птах като бог – творец.  Beyerlin, 
W. Religionsgeschichtliches Textbuch..., S. 31-32. 
407 Текстът на част от „Мемфиското богословие” е преведен от немски език по Klein, E. (Hrsg.) Quellen des 
Alten Orients. Die Schöpfungs-Mythen. Zürich, 1964, S. 84. Вж. Приложение. 
408 В египетския език има две думи за сърце, които дълго време са се считали за синоними. Едната е jb и е 

близка по значение със семитската и с еврейската дума сърце (ble lēb)  

 Другата дума (hзtj) се отнася към сърцето в собствения смисъл на думата, но описва духовните феномени 
като съзнание и спомени, които не са преживяване от хората на биологично ниво. hзtj сърцето се свързва с 
представите за идентичност, съзнание и отговорност (включително и пред съда) на „нравственото аз”. 
Сърцето jb е във връзка с биологичния континуитет, който свързва родители и деца и прави възможен 
живота на потомството. Сърцето hзtj осигурява предимно духовната идентичност, която след смъртта дава 
възможност на починалия да си спомни неговия земен живот и да съхрани своята личност в отвъдното. 
Assmann, J. Tod und Jenseits im Alten Ägypten. München, 2001, S. 38. 
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Същевременно за сърцето се казва, че е сътворено и от слънчевия бог Ре и е център 

на живота в биологичен смисъл на думата. За да могат членовете на тялото да са 

единни, трябва сърцето да е „живо” или „будно” и да е „на своето място”.409  

Според учението на Птахотеп410 на сърцето се дължи човешкото здраве, благо и 

живот.  Животът, който се дължи на сърцето, разбирано като антропологично 

понятие, се разбира не само в биологичен, а и в духовен смисъл.  

В папирус d’ Orbiney, произхождащ от 19 Династия, се повествува за 

историята на двама братя. Единият от братята на име Бата, като не можел да победи 

враговете си, оставил сърцето си на една пиния и така станал недосегаем. По-късно 

той разказва своя живот на съпругата си. В текста се казва, че Бата ѝ открил цялото 

си сърце.411  Всички желания, тайни и явни, се дължат на сърцето. То е това,  което 

желае. Самата дума сърце (jb) може да се употреби в смисъл на желаене на нещо.  

 То е и органът, който се вълнува от емоциите и не остава незасегнат и 

безучастен към трепетите. При силен страх сърцето бие силно и ако човек не може 

да се овладее по израза на египтяните, то „напуска човека”.412 С това не се описва 

състояние на кома, а картинно се предава сковаността на човешките действия при 

страх. За враговете, които нападат Египет и биват поразени, се казва, че сърцата не 

са в телата им поради страх от всепобедната мощ на египетската войска. Фараонът 

                                                           
409 Ibid., S. 36. 
410

 Учението на Птахотеп е най-старото изцяло запазено учение в Египет. Съставителят трябва да е бил 
везир при фараона Асоси, през 5 династия (около 2350). Такъв везир наистина е съществувал и е погребан в 
Сахара. Поучението е структурирано във вид на разговор с един ученик, който е възприет като „тояга на 
възрастта”, т. е. като помощник и наследник на мъдреца. Учението на Птахотеп се дели на въведение 
(диалог на Птахотеп с царя), основна част (37 максими) и дълъг епилог. Максимите съдържат съвети за 
постъпване в различни житейски ситуации: поведението в служението, съпружеския живот, общението с 
децата и учениците и пр. Според Птахотеп добродетелите са: себевладение, справедливост, истинност, 
учтивост и тактично премълчаване. Липсват военните добродетели. Пороците са известни – гняв и всяка 
липса на себевладеене, злоупотреба с власт и корупция, лакомия, ласкателство, нетърпение и преди всичко 
алчност, която е наречена нелечима болест. Учението е запазено в 4 папируса, една табличка и пет остраки. 
Най-старият ръкопис е от Средното царство и същевременно е единственият, който изцяло е запазен. Това е 
папирусът Prisse в Париж. Вж. Brunner, H. Die Weisheitsbücher…, S. 105-108. Вж. Приложение.     

411 По Brunner, H. Das hörende Herz (OBO, 80)..., S. 25. 
412 Ibid., S. 15. 
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се изобразява често пъти като побеждаващ своите врагове. Последните се 

изобразяват паднали ничком и държащи сърцата си в ръце.413 Именно страхът и 

ужасът от могъществото и непобедимостта на фараона са причина сърцата им да 

излязат от телата им. Чувства като тъга и скръб са присъщи на сърцето, което има 

мрачни мисли. Пороците и недостатъците на човек също са свързани със сърцето, 

което изпитва омраза и злоба и се стреми към отмъщение.  Сърцето желаейки, 

може да изпадне в пристрастие и да се привърже към нещо непотребно. В 

поученията на Аменемопе414 се казва: „Не хвърляй сърцето си след богатството, то 

дава пренебрегване на жизнената сила и растеж!” 415     

Безгрижността, радостта и веселостта доставят на сърцето сърдечна широта 

(простор) и обикновено са дар на човека, предоставен от божествата. При радост 

сърцето се смята за отворено и високо, което се свързва с естественото 

благоразположение на радостния човек към окръжаващите го. Страстите, 

алчността обаче също са черти, присъщи на сърцето, и се изразяват с думите 

„хищничество по отношение на сърцето”.416 Тази страст особено ярко се бичува в 

премъдростните съчинения, защото алчността вреди на сърцето, а и на Ка 

душата.417   

Управителят на града трябва да има спокойно сърце  „защото който има 

неспокойно сърце, ще доведе и града (държавата) до безпокойство”.418 Героизмът и 

                                                           
413 Вж. картина № 1 в Приложение. 
414 Учението на Аменемопе се датира по времето на 20 Династия (1200-1085 пр. Хр.). То е намерено в Тива 
през 1888 г. Учението съдържа 30 глави, наречени дом (ег. hwt). Текстът  излага задълженията на 
чиновниците (правила за общуване, въздържание при разпри и пр.). Вж. Shirun-Grumach, I. Die Lehre des 
Amenemope. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 3 (Weisheitstexte, Mythen und Epen II)..., S. 223-224. Вж. 
Приложение. 
415 Ibid., S. 234.  
416 Assmann, J. Maat..., S. 85. 
417 Ibid., S. 86.  
418 Макар че писанието започва с името на непознат цар към неговия син Мерикаре и дава съвети за 
неговото царуване, Мерикаре и неговият баща принадлежат към династията на Херакелополитите, която е 
основана от мъж на име Хети (9-10 династия). Учението е запазено в 3 папируса, които произхождат от 18 
династия (1786-1567). Единствено папирус Peterburg 1116 А ни предава целия текст. Той е издаден от руския 
египтолог Голенишев през 1913. По Brunner, H. Die Weisheitsbücher..., S. 137-139, 141. 
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смелостта са добродетели особено необходими на воините и на фараона като 

върховен главнокомандващ и се изразяват с метафората „твърдо сърце”. За 

отбелязване е, че последният израз се употребява както в позитивен, така и в 

негативен смисъл. Твърдосърдечието е неспособност да се разбере, осъзнае и оцени 

действителността. Когато пък сърцето не изпитва емоции, то е равно и гладко. 

Препоръчително е човек да има равно сърце, особено пред лицето на врага. В такъв 

случай необходимо е човек да се владее като управлява чувствата си и здраво 

„държи сърцето си в своите ръце”, тъй като силните афекти могат да обхванат 

сърцето, да помрачат неговата разсъдъчна и волева способност, и така човек да 

стане лесна плячка на врага.  

 Мълчаливостта (изразявана с идиома „преглъщане на сърцето”) 419 се оценява 

в Египет като амбивалентна. Тя е важна и ценена добродетел, но от друга страна, 

ако се касае за затвореност, себичност и самодостатъчност, тя е отрицателно 

качество, за което при съда след смъртта може да се получи нелека присъда.  

Изпитвайки чувства на грижа, съчувствие и милост, сърцето „се наклонява” 

към този към когото тези възвишени чувства биват изпитвани. Чувствата се раждат 

от сърцето и същевременно го обхващат. Така, изпитвайки съчувствие към 

страдащите, човек може дотолкова да се вживее в страданието на ближния си, че да 

има всички симптоми на заболяването му, без да е реално болен. Този феномен на 

сугестията е бил познат още в древността; древните египтяни са го отдавали на 

това, че при силно съчувствие „сърцето се разболява”.420  

Особено интересен е изразът „умиване на сърцето”,421 който означава „върша 

нещо, което доставя радост на мен или на някой друг, дарявам радост и изпълнявам 

желание” (което може и да е желание за отмъщение за сторени злини).  

                                                           
419 Wolfgang, H. (Hrsg.) LÄ. B. II. Wiesbaden, 1979, S. 1160. 

420 Wolfgang, H. (Hrsg.) LÄ. B. II. Wiesbaden, 1979, S. 1160. 

421 Цит. по Brunner, H. Das hörende Herz (OBO 80)..., S. 27. 



 

 

129 

 Любовта прави изпитващото я сърце широко, просторно. При копнеж то 

бърза към обекта на копнежа цял ден. Гладкото сърце е израз на душевно 

спокойствие, уют и вътрешно равновесие, докато неравното – на неспокойствие и 

раздразнителност. Любовта във всичките й аспекти (любов към Бога, любов към 

ближните, както и любовта между обичащите се мъж и жена) живее в сърцето. 

„Птах, моето сърце е пълно с теб, моето сърце е изпълнено с обич към теб, както 

езерото с лотосови пъпки”. Когато хората общуват с божествата, човешките 

същества са призовани за истинско богопочитание така: „Молете се с любещо 

сърце”.422  

 Мисленето като процес според представите в Египет се извършва 

благодарение на сърцето, чрез него и в него. В паметника, наречен „Мемфиско 

богословие” сърцето се описва като орган, който възприема предметите и 

явленията и размисля върху тях – „Виждането на очите, слушането на ушите, 

дишането на носа, те дават известия на сърцето. Сърцето е, което прави да се 

придобие разпознаване и езикът е този, който повтаря, това което е намислено от 

сърцето”.423  

Изразът „човек без сърце”, за разлика от нашите представи, не означава 

човек лишен от състрадание и съчувствие. Този израз не описва емоционална 

неспособност за реакция към трагедията или радостта на другия човек, на ближния. 

Без сърце е този, който не може правилно да познае предметите и явленията, волята 

на божествата. Такъв човек няма правилна преценка и неговото поведение 

неминуемо е погрешно и неадекватно на действителността. Последното не 

означава някакво психическо заболяване и не е причинено от такова. Неразумният 

не може да прецени трезво и да предпочете полезното и правилното. Напротив, 

могъщият и разумен владетел (фараон) извършва това, което неговото разумно 

сърце мисли и за това делата на неговите ръце имат успех.  

                                                           
422 Wolfgang, H. (Hrsg.) LÄ. B. II..., S. 1159.  

423 Виж. Приложение. 
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Според египетските представи положително качество е човек да има 

затворено сърце. Такова сърце е това, което не се влияе от никакви външни мнения 

или действия. Такова сърце може да възприема наставленията от божествата и да 

ги оделотворява.  

Бог Хорус се прославя като „този, който се създаде с двете си ръце, който се 

създаде в своето сърце”.424 Замисленото (каат) от бога творец в сърцето му се 

произнася от езика му чрез словото и така се извиква в битие. Непосредствената 

връзка между сърце и език се отнася и до човешкото сърце, което мисли, обмисля, 

а езикът е този, който изговаря намисленото от сърцето. Поради неразривната 

връзка между език и сърце мъдрецът съветва: „Бъди твърд в сърцето си и 

укрепявай сърцето си, и не управлявай с езика си, защото езикът е рулят на кораба, 

а господарят е неговият водач (т. е. сърце)”.425 Човек трябва да оставя сърцето си да 

действа, за да може неговите дела да са съответстващи на реда (Маат). Останалите 

сетива на тялото доставят на сърцето необходимата му информация и то си създава 

представи. Така сърцето извършва сложния процес на възприемане, представа, 

мислене и осмисляне на възприетото и е център на тези процеси. Сетивата са само 

посредници на сърцето, което подрежда всичко възприето и осмислено в едно 

хармонично цяло, в правилен порядък и взаимовръзка. 

 Според египетските представи бог Птах е сътворил света по схемата: 

преценка на това, което ще се извърши в сърцето му, решение и заповед чрез 

творческото слово (Ху). Всичко съществуващо, от най-незначителното творение до 

най-могъщото, е сътворено според цялостния план в сърцата на боговете. 

 Сърцето не само извършва мисловните операции, но и запомня случилото се, 

като го съхранява трайно в своята памет. Всички знания, които човек трупа ги 

влага в съкровищницата на своето сърце. Без способността за запомняне и 

запаметяване е немислимо човешкото съществуване, затова и те трябва да се 

                                                           
424 Вж. Otto, E. Gott und Mensch nach den ägyptischen Tempelschriften der griechisch-römischen Zeit. Heidelberg, 
1964, S. 58. 
425 Morenz, S. Gott und Mensch im alten Ägypten. Leipzig, 1984, S. 99. 
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упражняват чрез учебния процес. В него учителят съветва учениците си да запазят 

в сърцето си преподаваното им учение и като го съхранят, да го прилагат в живота 

си и да го предадат и на потомците си. Затова и в „Учение на един човек за неговия 

син”426 се отправя следния призив към сина: „Той (бащата – бел. м.) каза: Слушай 

гласа ми, не презирай думите ми, не отклонявай сърцето си от това, което ще ти 

кажа!”. 427     

Връзката между подчинените и фараона също се осъществява благодарение 

на сърцето като седалище на разсъдъка и решенията. То се явява и седалище и 

същевременно хранилище на съкровените човешки копнежи, мисли и мнения. 

Сърцето не може да бъде напълно познато, а само донякъде в определени житейски 

ситуации. В учението на папирус Insinger428 се дават ценни съвети кога може да 

бъде познато сърцето на някого: „Човек познава сърцето на мъдрия в неговата 

същност само тогава, когато му възложи поръка. Човек познава сърцето на един 

истински мъж в неговата същност само когато го попита за съвет по отношение на 

парите. Човек познава [сърцето] на един благонадежден мъж само тогава, когато 

изисква нещо от него. Човек познава сърцето на един приятел само тогава, когато в 

нужда го помоли за съвет. Човек познава сърцето на брат си само тогава когато при 

нещастие се обърне към него. Човек познава сърцето на сина си само тогава когато 

веднъж е пожелал нещо от него. Човек познава сърцето на слугата само тогава, 

когато неговият господар е нападнат. Човек не може никога да познае сърцето на 
                                                           
426 От т. нар. „Учение на един човек за неговия син” няма запазен пълен ръкопис. Затова пък от него има 
многобройни фрагменти и неотворено руло в Лондонския музей. „Учението” е единственото, което е 
останало анонимно, като причината за тази анонимност не е ясна. Тежките времена по време на 11-12 
династия довеждат до голяма липса на способни писари, от които спешно са се нуждаели чиновническите 
места. Може да се предположи, че това е поучение към учещи се млади хора, които нито вкъщи, нито в 
кратковременното си обучение са могли да придобият съответното им „правилно” поведение. Целта на това 
учение е да им покаже неотменимото административно поведение и да ги привлече с възможността за 
издигане до ръководител на администрацията. Вж. Brunner, H. Die Weisheitsbücher..., S. 185-188. Вж. 
Приложение. 
427 Ibid., S. 188-195. 
428 Учението на папирус Insinger е най-късното, произлязло от ок. 300 г. пр. Хр. учение. Запазени са 800 
„стиха”, които са разделени в 25 глави, наречени „учения”. Текстът, написан с демотичен шрифт, е запазен 

цялостно върху едно папирусно руло, който от 1895 г. се пази в музея на империята в Лайден. Ibid.,  S. 296. 
Вж. Приложение. 
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една жена, (може да го познае също – б. а.) толкова малко колкото небето” (17, 263-

271).429 

 Светът според „Учението за цар Мерикаре” 430 е сътворен за хората. Това 

трябва да вдъхнови хората да извършват божията воля и истина, но те могат и със 

волевата способност на сърцата си да се противят на божиите заповеди. Сърцето 

придава на човешките намерения добър или лош характер и ги оформя като добри 

или лоши. То е това, което чрез волята заповядва, а другите органи на тялото само 

изпълняват заповедта на сърцето, което е центърът от който се управлява всяко 

действие (душевно и телесно). Сърцето е причина и виновник за и е източник на 

живота, благото и здравето,431 за добрите и злите дела, а заедно с това то е 

седалище на съзнанието и съвестта.432  

Съществува неразривна връзка между сърцето, устата и ръцете, която връзка 

може да се онагледи така:433 

 

Ръка Уста/Ухо Сърце 

Действане Комуникация Воля 

Леност  Вкаменяване Алчност 

Активност Комуникативност Намерение 

Солидарност Солидарност Солидарност  

                                                           
429 Ibid., S. 317. 
430 Мерикаре и неговият неназован баща принадлежат на династията на Йерапол, основана ок. 10-9 в. пр. Хр. 
От този текст са налице 3 папируса, които са фрагменти и чийто текст не съвпада един с друг. И трите 
папируса датират от 18 Династия (1567-1306). Само папирус Petersburg 1116A предава текста най-пълно 
(само с празнина в началото на текста). Този текст е издаден от руския египтолог В. Голенишев през 1913 г. 
Вж. Brunner, H. Weisheitsbücher..., S. 138-139. Вж. Приложение.  
431 В текст от 18 Династия (1567-1306) се казва: „Сърцето ми бе това, което ме подтикваше към това, да 
извършвам (моето задължение) съответно на неговото ръководство. За мен то е отлично свидетелство, 
неговите указания аз не наруших, защото се боях да престъпя неговото ръководство и процъфтях затова 
много. Точно постъпвах заради неговите Eingebungen за моите дела, безукорен бях чрез неговото 
ръководство. [...] ще кажат хората, Божия дума е (сърцето) във всяко тяло. Щастлив е този, когото то е 
водило на правия път на действието!” Assmann, J. Maat..., S. 120.  

432 Junge, F. Die Lehre Ptahhoteps und die Tugenden der ägyptischen Welt (OBO, 193). Göttingen, 2003, S. 120.  
433 Ibid., S. 86. 
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Тази връзка между желания, мислене, воля (със средоточие сърцето), слово, 

говорене, слушане (които се извършват посредством устата и ушите) и действие 

(което се извършва от ръцете), трябва да е налице винаги в човека. Когато има 

съответствие на това, което човек желае, мисли (сърцето), с това, което говори 

(устата), и с това, как той постъпва (ръцете), може да се каже, че такова едно 

поведение е истинно. Истината в древния Египет не е отвлечена категория, а 

означава съответствие на външното поведение на човека с неговото вътрешно 

разположение. Такова поведение се окачествява като живее според Маат (богиня, 

въплъщаваща порядъка). Който живее така, неговото дело и неговото слово се 

намират в съответствие с неговото сърце, т. е. с неговото знание, воля и действие. 

Обратно – този, който не живее според Маат се различава в мислите, думите си и 

постъпките си и по този начин, нарушавайки Маат, вреди на сърцето си. Затова има 

и благословение за този, който, имайки Маат в сърцето си, говори и действа според 

нея: „Благо на сърцето, благо на устата, благо на ръцете!” 434   

В сърцето се срещат волята на боговете и на човека. 435 Чрез сърцето си човек 

определя, решава и действа като подчинява себе си на тяхната воля или като им се 

противи. Заповедите на божествата, след като се възприемат и осмислят в сърцето, 

са обект на отношението и поведението на човека. В него трябва да се пазят и 

божествените постановления – „Познавай напътствията на великия бог, за да 

можеш да ги сложиш в сърцето си!” (17, 685), съветва учението на папирус 

Insinger.436 Божественото навлиза в личността на човека и по този начин то 

притежава средоточието на човека – неговото сърце. Така, от една страна, човек 

служи на божествата в сърцето си, а от друга, божествата определят съществото на 

човека и обитават в неговото сърце затова и в папирус Insigner (5:8) се казва, че 

                                                           
434 Junge, F. Die Lehre Ptahhoteps..., 2003, S. 121. 
435 Brunner, H. Die Weisheitsbücher..., S. 23. 

436 Ibid., S. 342.  
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„той (бог – б. м.) познава безбожника и богобоязливия по сърцето”.437  Чрез 

сърцето човек след като възприеме волята на боговете и извърши дела, 

съответстващи на тяхната воля или противни на тях, получава оценка на помислите 

си и деянията си чрез сърцето. Така сърцето е средоточие на съвестта. Непокорният 

и невслушващ се в божиите изисквания човек е характеризиран в Египет (най-вече 

в премъдростната литература) като „глупав”, неразумен, като човек „без сърце” 

(iwtj hзtj)438. При благочестивия дори „когато сърцето на един недъгав е на божия 

път, тогава пътят му е отворен” (папирус Insinger 17,250).439   

Боговете говорят в сърцето на хората така ясно, че никой не може да се 

оправдае, че неговото сърце не чува или не разпознава божия глас. Според 

учението на папирус Insinger (17, 198) „бог е този, който дава сърцето, сина и 

добрия характер”.440 Гласът на боговете се разпознава, разбира и отчита пак от 

присъщата на сърцето съвест. Добродетелно е човек да слуша със сърцето си 

техните изисквания и наставления и правилно, след преценката, извършена от 

сърцето чрез съвестта, да постъпва. Вниманието над сърцето също е добродетел, 

към която се призовава с израза „твоето сърце да е при теб”.441 

 В тази връзка за отбелязване е молитвата на цар Соломон (965-928) към Яхве 

(3/1Ц 3:5-15) да го дари с разумно сърце ([:mevo ble lēb šŏmēă‘ – букв. със слушащо 

сърце (3/1 Цар 3:9). Изразът „сърце, което слуша” също се употребява в Египет. 

Сърцето, според египетските представи възприема впечатленията на душата, 

изследва положението им и взима съответните решения. В такъв смисъл сърце, 

което слуша е това, което възприема, подрежда, разбира и правилно реагира на 

различните ситуации и явления. Затова и призивът за вслушване в мъдростта е 

основен в премъдростната литература: „Нека твоите уши да слушат, това, което 

                                                           
437 Част на текста на папирус Insigner е преведена от немски език по Kaiser, O. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. 
B. 2  (Weisheitstexte, Mythen und Epen II). Gütersloh, 1991, S. 286. Вж. Приложение 
438 Brunner, H. Das hörende Herz (OBO, 80)..., S. 4. 
439 Brunner, H. Die Weisheitsbücher..., S. 316 
440 Ibid., S. 313. 
441 Вж. Spögelberg, W. Ägyptologische Randglossen zum Alten Testament. Straßburg, 1904, S. 17. 
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казвам, дай на твоето сърце да разбира словата. Полезно е да го сложиш в сърцето 

си (но); горко на този, който не го съблюдава” (ІІІ:9-12).442  

В храм в Карнак е открита биография на Аменофис син на Хапу, който 

отговарял за строежите в Египет. В своето житиеописание той пише за себе си: „аз 

бях наистина забележителен сред всички хора, (аз бях – б. а.) един със слушащо 

сърце”.443 Като особено забележително Аменофис изтъква способността на своето 

сърце не само да възприеме и осмисли необичайното и новото в света, но и да 

оцени и правилно да реагира на ставащите събития и факти.  

Като отговорно за помислите и делата и като седалище на съвестта, след 

смъртта на всеки човек сърцето бива подложено на съд за това дали и доколко то е 

спазвало Маат по време на земния живот.   

 

3.1.1. Представата за Маат и съдът над сърцето на починалите 

 

Богинята Маат е дъщеря на Амон-Ре, но същевременно тя за него е 

неотменен източник на енергия (от нея взима сила и образ и е негова Ка-душа).444 

Маат е най-висшата, действаща и ръководеща всичко сила на Амун, която се 

изразява в реда и правилата в света. Тя е негово творческо действие и 

същевременно пръв творчески акт. Докато слънчевият бог Ре пътува в лодка по 

небето през деня като Ре-Хорахте, Маат следи за вярната посока на неговото 

движение. Тя е първата между божествата на деня и в тази връзка нейна важна 

задача е да пропъди Исефет, която въплъщава безредието, престъпленията и злото. 

Маат се изразява и в свързването на отделните членове в обществото, както и на 

единението на държавните връзки. Значението на Маат обаче не се ограничава 

                                                           
442 Shirin-Grumach, I. Die Lehre des Amenemope. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 3..., S. 228.  
443 Helck, W. Urkunden der 18. Dynastie. Heft 21. Berlin, 1958, S. 8. 
444 Koch, K. Geschichte der Ägyptischen Religion..., S. 282. 
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само с порядъка в този живот, този принцип на реда продължава да съществува и 

да важи и след смъртта.445 

Понеже тя (както се отбеляза) е порядъкът, който е въведен още при 

творението, затова задача на всеки човек е да упражнява и извършва Маат през 

живота си.446 Маат се поддържа и съблюдава най-вече от египетския фараон. 

Правилното отношение между родители и деца, съпружеските отношения и 

отношенията между членовете на обществото са област в която е необходимо 

правилно да се познава и да се оделотворява Маат като най-важна задача, стояща 

пред всеки.447 Помощници за възприемането на Маат и реализирането й са мъдрите 

учители, които трябва да преподадат теорията и практиката в това отношение на 

своите ученици. Органът, който възприема Маат, познава я и я извършва, е 

сърцето, а Маат чрез него ръководи човека. Всеки постоянно е поставен пред 

дилемата дали със сърцето си да следва Маат, или нейната противоположност – 

Исефет, т. е. дали да върши добро или зло.  

 Предпоставка за успешна възпитателна дейност са характерът и сърцето на 

учениците. Ученикът трябва да е с покорен на възпитателя характер, но 

същевременно да е силен и волеви, за да може да постъпва според реда (Маат). 

Възпитанието на сърцето е важно, защото то може да доведе човека както до 

постъпване според реда, така и до вървене по погрешен път.448 Името на човека 

                                                           
445 Assmann, J. Maat..., S. 77. 
446 Дори в реформата на фараона Ехнайот (Аменхотеп ІV), която той провежда, и въвежда хенотеизъм Маат 
е призната и приета. Нещо повече, провеждайки тази реформа, той заявява, че е извършил Маат.  
447 Затова има и благословение за този, който имайки Маат в сърцето си, говори и действа според нея: 
„Благо на сърцето, благо на устата, благо на ръцете!” Вж. Assmann, J. Maat.., S. 121. 

448 В един текст, произлизащ от времето на 18 династия (1580-1314 пр. Хр.), се казва: „сърцето ми бе това, 
което ме подтикваше да извършвам (моето задължение) съответно на неговото ръководство. За мен то е 
отлично свидетелство, неговите указания аз не наруших, защото се боях да престъпя неговото ръководство и 
процъфтях затова много. Точно постъпвах заради неговите указания за моите дела, безукорен бях чрез 
неговото ръководство [...] ще кажат хората, Божия дума е (сърцето) във всяко тяло. Щастлив е този, когото 
то е водило на правия път на действието!” Ibid.,  S. 120. 
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също има връзка с Маат, понеже когато човек я следва, това укрепява неговото 

име.       

Смъртта може да се оприличи на врата, която въвежда починалия в другия 

свят, защото египтяните вярват в безсмъртието.449 Съдбата на починалия се описва 

в Книгата на мъртвите (125 гл.), която започва в началото с химн към слънцето.  

След като почине човек, подлежи на съд пред боговете. Този съд е 

председателстван от Бог Озирис, който наблюдава от своя трон като владетел и бог 

на света на мъртвите. До него седят различни богове като негови заседатели. Бог 

Анубис съпровожда починалия в зала, където сърцето бива претегляно на везни. На 

лявото блюдо на везната се поставя сърцето с неговите дела, извършени в света. На 

дясното блюдо се поставя перо, което изобразява богинята Маат, т. е. правилният, 

създаденият и вложеният ред и порядък.450 Съдът разследва и изпитва делата на 

сърцето и прониква в тази скрита и тайна вътрешност и на яве излизат всички 

човешки помисли и дела.451 Бог Тот е скорописецът, който протоколира всичко, 

което става при съда.  Под везната чака същество, за да погълне сърцето, ако то е 

станало тежко от греховете. Това същество е Исефет, което (както се отбеляза) се 

възприема като въплъщение на злото, макар че злото не е в природата на 

творението, а в постъпките на човешкото сърце.452 Ако човек постъпва с насилие, 

подтисничество, престъпва законите, то тогава в него царува Исефет.453  

  

 

 

 

                                                           
449 Според египетските вярвания човешкото безсмъртие е възможно, когато тялото е при Озирис, двойникът 
на човека (Ка) е божествен сред боговете, ба е в ръцете на твореца, а името е в устата на живеещите на 
земята. Вж. Игнатов, С. Египет на фараоните. С., 2004, с. 162.  
450 Вж. картина № 3 в Приложение. 
451 За отбелязване е, че според премъдростното учение на папирус Insinger сърцето още приживе може да 
бъде изпитано, ако боговете напр. дарят на човека злато (вж. Папирус Insinger, Учение 3). По Kaiser, O. - In: 
Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 282.   
452 Assmann, J. Tod und Jenseits..., S. 103. 
453 Assmann, J. Maat..., S. 216. 
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Книга на мъртвите 

Глава 125454 

 

„Аз не съм вършил неправда спрямо никой човек и не съм третирал зле 

никое животно.  

Аз не съм вършил нищо криво вместо правото.  

Аз не познавам нищо, което го няма, и не съм извършил нищо лошо.  

Аз не съм повишавал предписаната работна норма в началото на всеки ден. 

Аз не съм оскърбил никой бог.  

Аз не съм навредил на имота на сираците.  

Аз не съм вършил нищо, което е отвратително за боговете.  

Аз не съм причинявал болка и (никого) не съм оставял гладен, не съм причинил 

никому сълзи.  

Аз не съм убивал.  

Аз не съм изнасилвал и не съм развратничил в чистите места на моя бог на града.  

Аз не съм прибавял към и не съм намалявал от мярката за вместимост.” 

 

Греховете, които починалият изповяда (както е видно от приведената част от 

125 гл. на Книга на мъртвите), че не е вършил, са грехове срещу ближните и 

боговете, както и прегрешения спрямо Маат. При всяко изказване Маат следи за 

това доколко сърцето на починалия отговаря на реда, тъй като тя знае делата на 

хората. Ако човек не  е извършил даден грях, блюдото с перото остава в 

равновесие, а ако казаното от покойника не отговаря на истината, то сърцето му 

натежава на везната. Тот отбелязва прегрешението, за да може съдията накрая да 

произнесе своята присъда. Покойникът е оправдан, ако сърцето и Маат са в 

                                                           
454 Преводът на част от 125 гл. на Книга на мъртвите е направен по Hornung, E. (Hrsg.) Das Totenbuch der 
Ägypter. Augsburg, 1993, S. 233-235. Вж. Приложение. 
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равновесие. Оправданието включва и констатацията, която починалият дава за себе 

си. Той казва, че е извършвал това, което „хората съветват и от което боговете са 

доволни”.455 Той добавя и това, че е извършвал Маат. След това той бива признат 

от Озирис за праведен.  

Ако сърцето натежи окончателно на блюдото, починалият бива осъден и 

развенчан като служител на злото. След осъдителната присъда следва страшна 

участ – Исефет поглъща сърцето и така човек отива завинаги в небитието. Предвид 

опасността от подобен изход на съдебния процес, починалият заклева своето сърце 

да не свидетелства за злите му дела: „Мое jb-сърце на моята майка. Мое (jb) сърце 

на моята майка. Мое (jb) сърце на моето земно съществувание: Не заставай срещу 

мен като свидетел, пред Господаря на нуждата! Не говори срещу мен: „Той 

наистина извърши това!” съответстващо на това, което съм направил – не давай да 

възникне никакво обвинение срещу мен пред великия бог, пред господаря на 

Запада”.456    

Към подобна молитва се прибавят и заклинания и магически ритуали, за да 

се осигури сърцето да свидетелства само за добрите, а не и за лошите дела. 

Същевременно божествата биват молени да помогнат на починалия да възвърне 

сърцето си, защото смъртта се разглежда като разпадане на последното. Богинята, 

която се явява в тази връзка, е майката и небесната богиня Нут. Починалият бива 

утешен с думите: „Тя (Нут – бел. м.) ще ти върне сърцето обратно в тялото ти, тя 

ще измие костите ти за теб. Тя ще очисти членовете ти за теб” или „аз ти връщам 

сърцето обратно от твоята майка, поставям го на мястото му в твоето тяло, за да 

станеш бодър и млад”.457 Мотивът стои в тясна връзка с мумификацията. При 

представата за ново оживяване на сърцето бог Анубис има особена роля. Той 

                                                           
455 Hornung, E. (Hrsg.) Das Totenbuch der Ägypter..., S. 233-235. 
456 Ibid., S.  233-41. 
457 Цитатите са по Assmann, J. Tod und Jenseits..., S. 139. 
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връща отново сърцето на починалия като му го дава в устата. Затова единственият 

орган, който не се премахва при мумификацията, е именно сърцето.458  

Синоним на човека, на неговата личност е думата сърце. То е alter ego на 

човека и затова може да бъде най-верният партньор в разговора на човека със 

самия себе си.459 То е средоточие и център, където тялото и духовната същност на 

човека са свързани в неговата личност. 

 То е създадено за божествата и чрез него човек общува с тях, а и те влизат в 

общение с него.460 Служейки им по подобаващ и угоден на тях начин, човек има 

дръзновение пред тях и лично отношение с тях. С вярата, че божествата са в 

сърцата на тези, които обичат, а са далеч от тези, които мразят, се изразява идея за 

известна предопределеност на човека. Все пак, ако човек следва указания на 

боговете със сърцето си, ако възприема и изпълнява техните заповеди, тогава той 

ще има успех на земята. Божествата насочват човека към добро чрез сърцето, то 

именно трябва да води човека по правия път. Съществува изразът: „сърцето на 

човека е самият негов Бог”,461 както и напътствието, че „мъдрият, който отива и се 

връща някъде, пази величието на своя бог в сърцето си” (папирус Insinger 17, 

650).462  

Целта на живота (според египетските представи) е единение на човека с 

божествата, защото на душата подобава да е божествена, както виждането – на 

очите, и слушането – на ушите. Единението с божествата става след смъртта на 

човека. Починалият, особено ако той е фараон, чрез думите на погребалния ритуал 

бива обожествен от Амун, който обожествява душата Ба и тялото.463 

Обожествяването се предхожда от очистване, което е задължително за всеки. 

                                                           
458 Ibid., S. 140. 

459 Вж. Junge, F. Die Lehre Ptahhoteps..., S. 162. 
460 В т. нар. „Лоялистично поучение” се среща призивът: „Почитайте царя във вашата вътрешност, молете се 
за него във вашите сърца”. Ibid., S. 178-179.   
461 Morenz, S. Gott und Mensch..., S. 113. 
462 Brunner, H. Die Weisheitsbücher..., S. 339. 
463 Morenz, S. Religion und Geschichte des alten Ägypten. Weimar, 1975, S. 276. 
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Последното е възможно, защото творецът пребивава в творението и (както се 

отбеляза) е самото творение.464 

 На божествата също се приписва сърце, с което те обитават своите култови 

статуи, както душите обитават телата. Това обитаване обаче е доброволно и 

временно. Ако за статуята на дадено божество не се полагат грижи, на бога няма да 

му е приятно да обитава там. Ритуалите, каденето на тамян и химните всяка сутрин 

се съпровождат с думите на свещеника, които той отправя към дадено божество. 

„Аз ти донасям твоето сърце в тялото ти, то стои на своето място”.465 Това се прави, 

тъй като дори за боговете е опасно сърцето им да е извън тях.      

Човешкият орган сърце е отобраз на сърцето като средоточие на живота в 

биологичен и физически смисъл. Тук трябва да се търси и произходът на т. нар. 

скарабеи – сърца, които след надлежно балсамиране се поставят на мястото на 

физическото сърце.466 Тези скарабеи са от камък, от фаянс и съдържат 

заклинателни надписи. Така сърцето вече може да изкаже пред съда само делата от 

живота на човека, които са извършени в съгласие с волята на боговете.   

Сърцето е основно антропологично понятие в представите на древен Египет. 

То едновременно осигурява живота на тялото и духовните явления и процеси. Като 

отговорно за ръководството на човека, сърцето възприема Маат и трябва да я 

оделотворява в живота си. Заради своите действия, след смъртта то е отговорно 

пред съда на бог Тот. Поради вярването, че сърцето продължава да е най-важният 

антропологичен орган и след смъртта, при мумификация сърцето на човека (като 

отобраз на антропологичното понятие „сърце”) не се изважда от тялото на 

починалите.  

 

 

                                                           
464 Леков, Т. Скритото знание (свещените книги на древен Египет). С., 2004, с. 64. 
465 Brunner, H. Das hörende Herz (OBO, 80)..., S. 23.   
466 На някои от тези скарабеи-сърца са открити надписи: „с любящо сърце” или формулата „Бог обича, този, 
който него обича”. Вж.  Otto, E. Gott und Mensch nach den ägyptischen Tempelschriften der griechisch-römischen 
Zeit. Heidelberg, 1964, S. 47. 
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3.2.Сърцето в Свещеното Писание на Стария Завет 

 

Понятието „сърце” (ble, bb'le lēb, lēbāb) произлиза от общосемитския корен 

libb, като не може да бъде изведено от глагол, който да означава „туптя”, „ удрям” 

(каквито опити прави L. Köhler), и по този начин се явява съществително име, 

което не е отглаголно.467 То е засвидетелствано в две форми ble lēb и bb'le lēbāb, 

като между тях няма никаква семантична разлика. Трябва да се отбележи, че в по-

късни текстове, както и вероятно при наличието на Status constructus468 се 

предпочита употребата на формата bb'le lēbāb. Както вече бе отбелязано, на 

страниците на Свещеното Писание на Стария Завет сърцето е най-често 

употребяваното антропологично понятие, което същевременно е богато 

семантично.469 На него се приписват редица важни функции и процеси, които са 

свързани и неделими помежду си. Същевременно сърцето е  израз на човека, на 

това, което наричаме „личност”. 

 В Septuaginta сърцето (ble lēb) най-често се превежда с гръцката дума kardi,a 

(сърце), но също така на редица места то се предава, предвид значението му в 

дадените текстове, които се превеждат, с думи като yuch,    psyhe (дихание, жизнена 

сила, душа, индивид),470 frh,n fren (разум, разбиране, ум, съзнание),471 fro,nhsij 

fronesis (разбиране, познание),472 nou/j    nus (разум, ум, мислене).473 По този начин 

Седемдесетте предават старозаветното понятие „сърце“ по смисъл, който, от една 
                                                           
467 Fabry, H. ble lēb. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. IV, S. 415. 
468 Повече за т. нар. статус на имената в библейския еврейски език Вж. Gesenius, W. Hebräische Grammatik... 
& 89.  
469 Fabry, H. ble lēb. Op. Cit., S. 415. 
470 Dihle, A. yuch, psyhe. – In: Firedrich, G. (Hrg,) ThWNT. B. 9, Stuttgart, 1973, S. 606. 
471 Най-старото значение на frh,n fren е седалище на душевната и телесната дейност и изразява 
психофизичното единство на човека. При Омир frh,n fren има значение на вътрешност, сетиво, съзнание, 
разбиране Bertram, G.  frh,n fren. Ibid., S. 217. 
472 При Сократ fro,nhsij fronesis oзначава властта на доброто над душата. Ibid., S. 218.  
473 В Новия Завет с nou/j nus се означава разбирането на дадено нещо, възможността за отсъждане и заедно с 
това – произтичащото правилно действие. Вж. Sand, A. nou/j nus.  – In: Balz, H. (Hrsg.) Exegetisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament. B. 2. Stuttgart, 1981, S. 1174-1175. 
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страна запазва старозаветното му значение (и съответно старозаветното разбиране 

за сърцето), а от друга, е понятен за гръко-елинския начин на мислене.  

 

3.2.1 Значение на сърцето като среда и вътрешност  

 

В Свещеното Писание на Стария Завет понятието „сърце“ 474 освен 

анатомичен орган475 (срв. 2 Ц/2 Сам 18:14 където се говори, че военачалникът на 

цар Давид – Йоав, е пронизал сърцето на разбунтувалия се Авесалом с три стрели, 

подобно вж. 4/2 Ц 9:24) означава среда,476 средоточие и сърцевина изобщо.477 В 

този смисъл в Свещеното Писание на Стария Завет веднъж (hapax legomenon) се 

говори за сърце на небето (Във Вз 4:11 се припомня Божията теофания на Синай, 

когато планината сякаш горяла „до сърцето на небесата”) и за сърце на дърво. Във 

2 Ц/2 Сам 18:14 се описва как Авесалом намира смъртта си в сърцето на един дъб, 

т. е. в гъстата корона на дървото.478 Понятието „сърце” се отнася до и служи за 

описание на морската шир.479 Според старозаветните представи морето е необятно, 

като това особено се отнася до морските дълбини, до неговата среда (вътрешност). 

Морските бездни, за разлика от крайбрежието, се означават с думата сърце (срв. Пр 

23:34; 30:19; Йз 27:4) понеже те не са изследвани и са непознати и тайнствени.480 

Затова и те будят страх и трепет. Изхвърлен по Божия воля от кораба в морето, 

прор. Йона (Йона 2:3) се обръща към Господ: „Ти ме хвърли в дълбочината, в 

                                                           
474 За намиране на антропологичното понятие „сърце“ (ble lēb) в каноничните книги на Свещеното Писание 
на Стария Завет е ползван Lisowsky, G. Konkordanz zum hebräischen Alten Testament. Stuttgart, 1958. 
475 В това значение на анатомичен орган, който тупти, сърцето се среща на няколко места в Свещеното 
Писание на Стария Завет (1 Ц/1 Сам 25:37; 2 Ц/2 Сам 18:14; 4/2 Ц 9:24). Вж. Koehler, L. (Hrsg.) Lexicon in 
veteris testamenti libros. Brill, 1958. 
476 В акадския език думата libbu (сърце) също означава вътрешност. Вж. Labat, R. Herz. - In:  Edzard, D. 
(Hrsg.) RАVA..., S. 367. 
477 Такова значение сърцето има и при елинския начин на мислене. Вж. Behm, J. kardi,a. - In:  Kittel, G. (Hrsg.) 
ThWNT. B. III. Stuttgart, 1938, S. 611.  
478 В акадския език libbu означава конус на дърво. По Wolff, H. Antrhropologie..., S. 73.  
479 В търговията по море Израил се включва късно. Цар Соломон е първият владетел, който с царя на Тир, 
Хирам, уговаря създаването на морска флота. От цар Хирам Соломон получава материали за строежа на 
храма и на своя дворец (3/1 Ц 5:6 и сл.). Вж. Шиваров, Н. Библейска археология.., с. 226-227.   
480 Вж. Wolff, H. Menschliches (Vier Reden über das Herz, den Ruhetag, die Ehe und den Tod im Alten Testament). 
München, 1971, S. 12. 
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сърцето на водите”, затова пророкът се надява Сам Бог да го избави от бедата, 

която е напратил върху му.481  

В Свещеното Писание на Новия Завет Господ Иисус Христос представя 

познатия на Своите слушатели случай с тридневното пребиваване на Йона в 

утробата на морското животно (kh/toj ketos) като предобраз на Своето възкресение 

(Мт 12:40), като говори, че както Йона е бил в утробата на голямата риба482 три дни 

и три нощи, така и Той ще бъде в сърцето на Земята (Мт 12:40б).483   

Божията помощ и намеса в защита на Израил, както и Божиите явявания 

(теофании), е свързана с необикновени природни явления - при Изхода от Египет 

Бог, освен че с десницата Си смазва египтяните и Неговият гняв ги пояжда подобно 

на слама, от Божия дъх, антропоморфно описан в Изх 15:8 като дихание на 

Божиите ноздри, стават необикновени явления. В средата на морето водите се 

събират, а бездните се издигат в сърцето на морето (Изх 15:8).484    

В поученията на кн. Притчи (23:31-33) във връзка с последиците от 

прекаляването с вино се казва, че то довежда човека до състояние да гледа чужди 

жени и така става причина сърцето му да говори развратни неща. Картинно е 

описано опиянението, в което е изпаднал прекалилият с вино. То метафорично е 

предадено чрез картината на човек, който сякаш е заспал в най-дълбоките морски 

бездни (в сърцето на морето).485 

                                                           
481 Пророк Йона се чувства изоставен и отхвърлен от Яхве, Който не само е направил така, че пророкът да 
бъде изхвърлен от кораба, но и е допуснал да стане така, че пророкът сякаш е хвърлен сред средата на 
морето, в най-дълбокото и недостъпно място. Срв. Найденов, И. Библейският Йона (Бб3)..., с. 94.   
482 В МТ не е уточнено какъв вид риба е погълнала Йона, а най-общо се говори за голяма риба (lAdG" gD" dāg 
gādōl – Йона 2:1 и сл.). В традицията на Septuaginta голямата риба е схваната като кит (kh/toj) и по-точно 
като голям кит. 
483 Избавянето на Йона от рибата всъщност е избавяне от смъртта, затова както Йона е бил избавен от 
неминуема смърт от Бога, така и Христос ще бъде възкресен от Отец. Срв. Luz, U. Das Evangelium nach 
Matthäus. - In: Schweizer, E. (Hrsg.) EKKNT, I/2. 2. Auflage. Neukirchen-Vluyn, 1996, S. 277.  
484 На това място Septuaginta предава думите ~y"-bl,B. belěb jām с evn me,sw| th/j qala,sshj en meso tes thalasses (в 

средата на морето). Така думата „сърце” не е предадена буквално, а е разбрана в нейното значение (на това 
място) като среда, средоточие, вътрешност.  

485 Вж. Wildebör, D. Die Sprüche. Freiburg in Breisgau, 1897, S. 68. 
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В Изх 28:29-30 по отношение на носенето на съдийския нагръдник от 

първосвещеника се постановява, че Аарон и неговите наследници трябва да го 

поставят върху сърцето си (ABli-l[; ‘ăl lĭbō) – т. е. съдийският нагръдник трябва да 

се носи по средата на гръдния кош.486  

Пророк Осия твърде картинно възвестява настъпването на Асирийския плен, 

като представя Яхве като Мечка (13:8), Която ще изяде не само гръдния кош на 

Израил, но и неговото сърце (букв. затварянето на сърцата им - ~B'li rAgs. segōr 

lĭbām)487. Тази нагледна картина на могъщото диво животно, което разкъсва 

жертвата си за да консумира най-вече вътрешностите й, изобразява Божия 

справедлив гняв, който ще засегне най-дълбоката вътрешност на Израил.488  

Метонимната замяна на гръдния кош със сърце се прави и от пророк Наум, 

който, известявайки падането на Ниневия, казва, че слугините ще стенат като с глас 

на гълъби489 поради изпълнението на Божията присъда над могъщия град и ще се 

удрят по гръдния си кош (Н 2:8) - изразът, който образно предава скръбта на 

слугините и буквално преведен е „удряне по сърцето”.490  

                                                           
486 Septuaginta предава заповедта за носене на съдийския нагръдник, като предава в случая думата ble lēb 
(сърце) в нейния смисъл на гръден кош. Така в Septuaginta се казва, че съдийският нагръдник трябва да стои  
evpi. tou/ sth,qouj epi tu stethus (на гърдите) на Аарон и неговите синове.   
487 С този израз се предава пространството между предните и задните ребра, където се намира сърцето като 
същевременно то също се включва. Вж. Rudolph, W. Hosea (KAT, XIII/1). Gütersloh, 1966, S. 243.  
488 Прор. Осия, рисувайки картинно Яхве като разгневила се Мечка, на която малките й са откраднати, 
предава идеята, че единственият Спасител и Избавител на Израил наказва Своя народ. А след като 
единственият Спасител се гневи на Своя народ, от Неговия справедлив гняв няма кой да избави Израил. Ibid.  
489 Глаголът „гукам” (ghn nāḥăg) освен с това значение се употребява и като глагол, изразяващ плач (Ис. 
38:14, 59:11). По този начин (чрез употребен синонимен паралелизъм в двете части на стиха) се предава 
картината на скръбта, изразена чрез ритуала по оплакването, при което в древния Изток и Израил жените се 
удрят в гърдите. Вж. Perlitt, L. Die Propheten Nachum, Habakuk, Zephanja (ATD, 25, 1). Göttingen 2004, S. 21.  
490 На това място е интересно разночетенето между МТ и Septuaginta, където удрянето по гръдния кош е 

предадено с fqeggo,menai evn kardi,aij auvtw/n fthengomenai en kardiais – тържествено говорене в сърцето. В 
случая Septuaginta предава една картина на това, че всички ще възвестяват настъпващия плен, въпреки че 
той не е очакван, понеже по времето, когато е изречено пророческото слово, Ниневия е била все още цветущ 
и богат град. Вж. Вълчанов, Сл. Книгата на св. пророк Наум. Част ІІ. Исагогическо изследване. – В: ГБФ 
2008. Т. VІ, с. 10.   
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Сърцето изразява и представя вътрешността на тялото на човека,491 като в 

това отношение то е паралелно и синонимно с антропологичното понятие br,q, 

qěrěb.492  В Йр 31:31-34 се известява едно утешително пророческо слово. В него Бог 

обещава, че Той ще сключи с Израил и Юда нов завет, различен от този, сключен с 

Израил след извеждането от Египет. Основанието за сключване на нов съюз се 

изяснява от страна на Яхве с факта, че досегашният Завет многократно е бил 

престъпван и нарушаван от страна на Израил (Йр 31:32). При новия Завет Законът 

ще бъде във вътрешността  на хората (~B'r>qiB. beqĭrbām – във вътрешността им) и 

ще бъде написан върху сърцата им подобно на написанието „свят на Господ”, което 

е на златната пластинка върху кидара на първосвещеника (срв. Изх 39:30).493 Това 

пророческо слово е цитирано от автора на Посланието до евреите, който, 

основавайки се на него, изяснява текста като пророчество, което се е изпълнило 

сега. Старият Завет е бил временен – до идването на Христос, а новият, даден от 

Христос, е по-добър,494 вечен и неотменим (Евр 8:7-13).495 

Сключването на нов Завет и написването му в сърцата на хората е изразено с 

употребата на т. нар. формула на Завета – „Аз ще бъда техен Бог, а те ще Ми бъдат 

Мой народ” (Йр 31:33). Следващият стих (Йр 31:34) говори, че последица от 

                                                           
491 Schroer, S. Die Körpersymbolik der Bibel.., S. 47.  
492 В Свещеното Писание на Новия Завет сърцето означава вътрешния човек за разлика от външния. В този 
смисъл kardi,a    kardia се противопоставя на понятието pro,swpon prosopon. Behm, J. kardi,a kardia. - In:  Kittel, 
G. (Hrsg.) ThWNT. B. III, S. 615. 
493 Яхве дава обещание, че ще сътвори нова вътрешност на човека, като вземе неговото каменно сърце и му 
даде сърце от плът, в което ще живее Неговият Дух. Така човек ще е способен да спазва заповедите на Яхве. 
Така сърцето освен вътрешност означава и цялата човешка личност (което значение ще разгледаме в 
съответния раздел от настоящото съчинение). Срв. Zimmerli, W. Grundriss der altttestamentlichen Theologie 
(ThW). B. 3.  Stuttgart,  1972, S. 189. 

494 Новият Завет е по-добър от Стария, който е окачествен като „не без укор”  (a;memptoj amemptos) поради 
немощта на старозаветното човечество, която се състои в невъзможността за изпълнение на Закона. Поради 
това Христос е изпълнил Закона и е постановил Новия Завет. Освен това Христовите постановления не 
указват нещо друго, което Бог може да изпълни, а нещо, което Христос вече е изпълнил. Вж. Michel, O. Der 
Brief an die Hebräer (KeKNT, XIII). Göttingen, 1975, S. 294.     
495 Старият Завет е окачествен като немощен (срв. Евр 8:7) не поради това, че старозаветните заповеди са 
лоши (защото старозаветните заповеди са окачествени като свети, праведни и добри – срв. Рм 7:12), а заради 
това, че Законът не може да освободи старозаветното човечество от греха. Срв. Hegermann, H. Der Brief an 
die Hebräer (ThHNT, 16). 1 Auflage. Berlin, 1988, S. 168.  
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сключването на новия Завет няма да е само написването на новия Завет в сърцата 

на хората, но и това че народът ще познава Господ. В известявания Нов Завет 

„...всеки няма вече да учи съгражданина си и всеки - ближния си, като казва: 

„Познай Господ!” защото всички от малък до голям ще Го познават” (Евр 8:11). 

В Йр 32:40 също се говори за завет с Бога, който се нарича вечен Завет. 

Отличителна черта на този вечен завет е, че той ще бъде в сърцата на хората. В тях 

Бог ще вложи благоговение и страхопочитание към Самия Себе Си.   

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 (Мт 26:28 и парал.), но и приемат Бога 

в Себе Си.  Така се изпълнява утешителното пророчество на Йеремия (32:40). 

Във второто Послание до коринтяни (3:3) се говори за това, че с Христовото 

изкупително дело християните се явяват Христово писмо, което не е написано с 

мастило, а с Духа на живия Бог.496 Това писмо не е вече върху плочи, както десетте 

Божии заповеди, а е написано на плочите на сърцето от плът.497 По този начин като 

изпълнило се в Христос се разкрива пророчеството на Йеремия (31:33) за 

написването на Божия закон в сърцата.  

За отбелязване е, че чрез свързването на br,q, qěrěb с ble lēb, br,q, qěrěb се 

употребява в значението си на вътрешност. По този начин се предава идеята за най-

вътрешното място на сърцето. Именно това разбиране е вложено в текста на Пс 

36/35:1, където псалмопевецът казва, че грехът на грешника сякаш говори във 

                                                           
496 С тези думи ап. Павел напомня широко разпространеното в античността мнение, че продължителното 
съществувание на някого или на нещо се изобразява във вътрешния човек (срв. 2 К 7:3). Wolf, Ch. Der zweite 
Brief des Paulus an die Korinther (ThHNT, VIII). Berlin, 1989, S. 59.  
497 С изказването, че християните се явяват Христово писмо написано на плочи от плът – на сърцето се има 
предвид, че християните могат да изпълняват Христовите заповеди и по този начин те да бъдат оживени 
както е животворящо Христовото слово. Срв. Bultmann, R. Der zweite Brief an die Korinther. Göttingen, 1987, 
S. 76.  
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вътрешността на сърцето му.498 Причината за говоренето на греха в сърцевината на 

сърцето на беззаконника е ясна от втората част на стиха – той няма Божия страх 

пред очите си и затова допуска злото в себе си и вече е дотолкова свикнал с него, 

че е безчувствен.499  

При връзката между понятията ble lēb и br,q, qěrěb се говори и за това, че 

сърцето на човека се намира в неговата вътрешност - ABr>qiB. beqĭrbō (1 Ц/1 Сам 

25:37). 

Сърцето на места се противопоставя на външността на дадения човек, като 

по този начин то изразява скритата вътрешност, която макар и понякога да остава 

недостъпна и непозната за човешките очи и разбиране, Бог прониква и в нея 

„ защото човек вижда това, което е пред очите му, а Господ вижда сърцето” (1 Ц/1 

Сам 16:7). То не е тайна за Бога, защото пред Божиите очи са открити погибелта500 

и адът, а колко повече човешките чада (Пр 15:11). Ясното виждане на 

вътрешността и на сърцето от страна на Бога е основание за справедлив съд, който 

Бог извършва над сърцето (срв. Йр 20:12).  

В таргума към книга Товит (6:3-4) в Кумран се говори за сърце на риба 

(както и в Тв 6:4-5). За разлика от текста в неканоничната библейска книга в 

таргума ангелът (който тук се нарича Азария) бива попитан какво изцерително 

средство е скрито в сърцето на рибата и в черния й дроб и в нейната жлъчка. Така 

сърцето в Кумран е разбрано като вътрешност, която евентуално съдържа 

изцерителна способност.501  

 

 

                                                           
498 В Septuaginta вместо думите „във вътрешността на сърцето” (yBili br<q<B. beqěrěb lēb) стоят думите evn èautw/| 
en eauto (в него самия). В случая смисълът е един и същ, защото сърцето като антропологично понятие, 
изразява, описва и съдържа целия човек.     
499 Вж. Св. Атанасий Велики. - В: Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято - Успенская Почаевская 
лавра, 1998, с. 121. 
500 Думата !ADb;a] ’ăbădōn означава мястото на слизане в света на мъртвите, а по-рядко означава „погибел”. 
Otzen, B.  !ADb;a] ’ăbădōn - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І, S. 24.      
501 Вж. Beyer, K. Die aramäischen Texte vom Toten Meer. B. 2..., S. 179. 
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3.2.2. Средоточие на живота в биологичен смисъл 

 

Сърцето в древен Египет (както бе отбелязано) се възприема като център на 

живота в биологичен смисъл.502 В „Учението на Камнеги” 503 (І: 13-14) за сърцето се 

казва: „чаша вода утолява жаждата, а уста, пълна със зеленчук, укрепява 

сърцето”.504 

В Свещеното Писание е налице същото разбиране за сърцето като 

средоточие и източник на живота.505 Текстът на Йв 41:16,  поетично говорейки за 

вътрешността на левиатана506 и за неговия живот, казва, че неговото сърце е твърдо 

като камък, при което за онагледяване на твърдостта на сърцето му е добавено 

сравнението на сърцето на Левиатана с долния воденичен камък, който понася 

тежестта при мелене. В Кумран е налице идеята за съхраняване на сърце от пръст 

като извор на живота (1QH Kol. ХХІ, 24*). 

За да е възможен животът и за да бъде поддържан, сърцето се нуждае от 

храна. Важността на храната за съществуването на сърцето, т. е. на самия човек, се 

вижда най-вече в призива да се подкрепи сърцето с ястие, който се отправя особено 

към тези, които ги очаква дълъг път (Сд 19:8 и сл.).507 

При дъбравата Мамре Авраам вижда трима пътници, които поканва в своята 

шатра с обръщението „Господарю мой” (yn"doa] ’ădŏnāj), като им предлага трапеза 

                                                           
502 В Асирия сърцето също се приема като източник на живота. Като основание за това се има предвид 
неговата роля за кръвообръщението на човека. Вж. Labat, R. Herz. - In: Edzard, D. (Hrsg.) RAVA…, S. 367. 
503 Учението на Камнеги е запазено само в един ръкопис (Папирус Prisse), който произхожда от времето на 
Средното царство (1991-1786), и сега се намира в Париж. Споменатото в учението време е царуването на 
фараон Хуни и на основателя на 4 Династия, на фараона Снофру. Оттогава везир с име Камнеги не е 
известен, но в Сахара е намерен гроб на Камнеги от VІ династия. Вж. Brunner, H. Die Weisheitsbücher..., S. 
133. 

504 Ibid., S. 134. 
505 Klein, H. Zur Gesamntbiblischen Theologie (BThS, 93)..., S. 113. 
506 Повече за левиатана Вж. Маринова, А. Левиатанът в Свещеното Писание на Стария Завет. Маринова, А. 
Левиатанът в Свещеното Писание на Стария Завет. – В: Димитров, И. (ред.) Библията и морето. С., 2009, с. 
55-62. 

507 Вж. Janowski, B. Konfliktgespräche mit Gott (eine Anthropologie der Psalmen). Neukirchen, 2003, S. 167. 
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(Бт 18:1-5) с думите: „и ще донеса малко хляб, за да подкрепите сърцата си” (Бт 

18:5).  

В Посланието до евреите (13:2) това Авраамово гостоприемство се дава за 

пример на подражание, като се подчертава, че Авраам се е удостоил да посрещне 

на гости ангели. Повечето свети отци виждат в тримата пътници Света Троица508 

както поради това, че Авраам се обръща в единствено число („Господарю мой!” – 

Бт 18:3а) и към Тримата, така и поради това, че Те приемат ястие (Бт 18:8), а за 

ангелите Писанието не свидетелства, че могат да се хранят.509 

Господ бива прославян за това, че промисля за хората и прави така, че 

Земята дава всичко необходимо за прехрана на човека като „вино, което весели 

сърцето на човека” (срв. 2 Ц/2 Сам 13:28) и хляб, който ”укрепява сърцето на 

човека” (Пс 104/103:15).510 От сърцето зависи не само поддържането на жизнените 

функции чрез храната, но и това дали човек има желание да приема храна. В Пс 

102:5 се описва състояние, в което сърцето е поразено и сякаш изсъхнало. Тези 

думи описват оскъдността на живота, която се предава с картината на изсъхването 

на растение - когато жизнените сили на сърцето намалеят, човек забравя да яде 

хляба си (Пс 102:5).511 Забравянето на храната може да е следствие от болка и 

скръб, понеже всяко живо същество има желание за храна (Пс 107/106:18; Йв 

33:20).512  

                                                           
508 Вж. напр. св. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия. Т. 1..., с. 448 и сл. 
509 Интересен епизод се среща в книга Съдии, където на Гедеон се явява Ангел Господен. Гедеон приготвя 
ядене и го поднася на Ангела на Яхве. Ангелът докосва с тоягата, която е в ръката му, месото и огън пояжда 
цялото приготвено и поднесено му ястие (Сд 6:12-21). Някои от светите отци изясняват, че Ангел Господен е 
Господ Иисус Христос. Вълчанов, Сл. Старозаветното учение за ангелския свят. - В: Шиваров, Н., Вълчанов, 
Сл. Вечното..., с. 53. Предвид това тълкувание и предвид това, че на Авраам се явяват Трима ангели-
пътници, може да се приеме, че яденето на Тримата указва на въплъщението на Бог Слово, Който заради нас 
търпя глад и жажда (Мт 4:2; 21:18; Йн 19:28).   
510 Поради това, че в Пс 104/103:15 псалмопевецът отбелязва, че виното весели сърцето на човека както и че 
хлябът укрепява сърцето му, св. Йоан Златоуст приема, че тук под вино и хляб пророчески се изобразява 
Светата Евхаристия, която насища и храни целия човек. Вж. Св. Иоанн Златоуст. – В: Псалтирь в 
светоотеческом изьяснений..., с. 361.  
511 Bäthgen, F. Die Psalmen. Göttingen, 1897, S. 300. 
512 Hupfeld, H. Die Psalmen. В. ІV. Gotha, 1862, S.74. 
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Господ Иисус Христос, говорейки за времето преди Своето второ 

пришествие, съветва Своите последователи да не живеят неразумно: „Внимавайте 

върху себе си да не са натежали сърцата ви от опиване513  пиянство и житейски 

грижи, и внезапно да се изправи онзи ден” (Лк 21:34).514 Изразът „натежали сърца” 

има паралели не само в старозаветния начин на мислене, но и в елинистичния. 

Всъщност още преди настъпването на елинизма Омир използва този израз.515 Така 

евангелистът, за да предаде съвета на Христос за живот изцяло посветен на Бога,516 

заимства една известна в античния свят представа за алкохолизма (описан като 

ставане тежко на сърцето от вино) като знак за неразумен, безцелен и безсмислен 

живот.517    

Когато човек изпитва физическо неразположение, сърцето е това, което 

страда – „Сърцето ми бие силно” – изповядва псалмопевецът, „изостави ме силата 

ми. И светлината на очите и нея я няма в мен” (Пс 38/37:11). Глаголът rxs sāḥār, 

използван тук за описване на сърдечния ритъм, не означава нормална сърдечна 

дейност, а прескачане на сърцето, чието следствие е тъмнината пред очите. Това 

състояние е опасно и може да доведе човека до смърт.518 

 В Кумран също е налице описание на физическо страдание, което поради 

това, че сърцето изпитва и духовно страдание, обхваща целия човек: „Но мен ме 

обхващат треперене и тресене и всички (мои кости) се разпадат. Моето сърце се 

стопява като восък пред огън и моите колена са като восък, разсипани по склон” 

(1QH Кol. XII, 33б-34а).519 При опасност от врагове животът е застрашен, силата на 

тялото изчезва и сърцето сякаш се разтича: „Тогава [ме] последваха престъпниците 

                                                           
513 В СП вместо „опиване” стои „преяждане”.  
514 Може да се приеме мнението на H. Klein, който смята, че тук сърцето се разбира като център на 
мисленето и волята, но безспорно Спасителят свързва сърцето с нуждите на тялото от храна и питие, като 
критикува опиването. Klein, H. Das Lukasevangelium (KеKNT, I/3). Göttingen, 2006, S. 652. 
515 Представата за натежаване от вино се съдържа в думи като oinobarh"  - тежък от вино. 
516 Срв. св. Теофилакт, еп. Български, Благовестник или Тълкувание на Евангелието. Ч. 2. Света Гора, 2003, 
с. 300. 
517 Wolter, M. Das Lukasevangelium (HNT, 5). Tübingen, 2008, S. 683. 
518 Wolff, H. Anthropologie..., S. 71. 
519 Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I, S. 76. 
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(32) и моята душа беше разрушена до край защото моята сила е извън тялото ми и 

сърцето ми се разтича като вода. Топи се (33) като восък моята плът” (1QH Кol. 

XVI, 31в-33а).520 

Когато плътта и сърцето чезнат (Пс 73/72:26), т. е. когато жизнените сили 

отпадат, единствената надежда на сърцето е Бог, Който единствен може да изцери 

и  да въздигне човека и Който е Основа и Основание на  неговия живот.521 

Сърцето като психосоматичен център едновременно е седалище и на 

чувствата, затова сърцето е доволно и тялото е спокойно. Изпитването пък на 

омраза, на ревност, мисленето и извършването на зло водят до страдания както на 

тялото, така и на душата.522 Тази максима се отразява в премъдростната притча 

„животът на плътта е спокойното сърце, а загниване на костите е ревността” (Пр 

14:30).523 Според кумранските представи ревността също се изпитва от сърцето - 

(4Q 418 Frg. 8:12), като се отразява пагубно на костите. Тя разболява човека и 

скъсява неговия живот.524 

Значимостта на сърцето за живота на човека особено ясно е засвидетелствана 

в Пр 4:23, където мъдрият баща говори на сина си: „от всичко, което е за пазене, 

пази сърцето си, защото от него са изворите на живота”. Под думата „живот” 

трябва да се разбира цялостния живот на човека, който обхваща неговите желания, 

мислене и поведение. Така сърцето се явява като средоточие на живота на човека 

във всички измерения.525 Същото разбиране се среща и в паметника „Мемфиско 

богословие”: „ Виждането на очите, слушането на ушите, дишането на носа, те 

осигуряват на сърцето информация. То е, което дава да възникне всяко познание; 

                                                           
520Ibid., S. 92.   
521 Kraus, H-J. Psalmen (BKAT, XV/2). 6. Auflage. Neukirchen-Vluyn, 1989, S. 673.  
522 Plöger, O. Sprüche Salomos (Proverbia). (BKAT, XVII), Neukirchen –Vluyn, 1984, S. 175-176. 
523 Понеже сърцето е център на човека като психофизично същество то затова и духовните явления се 
отразяват на тялото - когато сърцето е искрено тогава човекът живее спокойно, а завистта, пораждана от 
сърцето се отразява и на тялото на този, който я изпитва - тя разяжда човека. Murphy, R. Proverbs (WBC, 22). 
Nashville, 1998, p. 107. 
524 Meinhold, A. Die Sprüche. T. 1. Zürich, 1991, S. 244. 
525 Срв. Μπρατσιwτhς, Ν. jΑνθρwπολογιvα..., σ. 179. 
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езикът е този, който повтаря това, което е замислено от сърцето”.526 Равинското 

разбиране също схваща сърцето на човека „като цар над цялото тяло и като негова 

среда”.527 

Сърцето прави възможна функцията на всички телесни органи, като 

същевременно ги и поддържа. Телесните процеси са пряко и неразривно свързани с 

духовните преживявания на човека – емоции и чувства, като всички те се дължат 

на сърцето.528  

 

3.2.3. Седалище на желанията и чувствата 

 

По отношение на изпитване на желания и чувства сърцето стои особено 

близко до антропологичните понятия vp,n< něpěš и x;Wr rūăḥ.529 То е център както на 

изпитването на физически желания и усещания, така и на духовни – „Светлината 

на очите весели сърцето, а добра вест прави мазни костите” (Пр 15:30).530  

Обикновено големите вътрешни страдания и болки са свързани и с 

физическо страдание, което е описано от псалмопевеца като засягащо сърцето – 

„Безсилен съм и разбит съм твърде много, викам от стоновете на сърцето си. 

Господи, пред Тебе е всичкото ми желание и въздишката ми не е скрита от Тебе. 

Сърцето ми се обърна, моята сила ме изостави и светлината на очите ми така също 

я няма с мен” (Пс 38/37:9-11). В подобно състояние, обзело целия човек, може да се 

очаква помощ само от Бога.531 Болките могат да са толкова силни, че да са  

сравними само с родилните (Йр 48:41). 

                                                           
526 Klein, E. (Hrsg.) Quellen des Alten Orients. Die Schöpfungs-Mythen. Zürich, 1964, S. 84. Вж. Приложение.   
527 Това разбиране е отразено в коментара на Авраам ибн Езра на книга Изход (8:18). Според този възглед 
духът на човека също намира по средата на тялото. Ehrlich, E. (Hrsg.), Abrahams Ibn Esra, Langer Kommentar 
zum Buch Exodus 1. Berlin, 2000, S. 223. 
528 В Асирия на сърцето също се приписва изпитването на чувства. Вж. Labat, R. Herz. - In: Edzard, D. 
(Hrsg.)  RAVA…, S. 367. 
529 Wolff, H. Anthropologie..., S. 77. 
530 Schmid, B. Das Buch der Sprüche Salomons. Regensburg, 1899, S. 72. 
531 Срв. Kittel, R. Die Psalmen (KAT, XIII). Leipzig, 1914, S. 152. 
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Такова страдание изпитва свети прор. Йеремия и го обрисува по един 

затрогващ начин: „Вътрешностите ми, вътрешностите ми треперят като при 

раждане,532 о, стени на сърцето ми, развълнувано е сърцето ми, няма да мълча, 

защото чувам глас на рог, душата ми чу боен вик” (Йр 4:19).533 Болката на пророка 

е такава, че тя, прониквайки във вътрешността534 на човека, засяга сърцето 

(разбирано и като физически орган, и като антропологично понятие), което бие 

бързо и е обзето от неописуемо с думи страдание, което е телесно-духовно.535 

Подобно състояние е описано и в Пс 73/72:21, където от вътрешните терзания 

сърцето се вгорчава, а бъбреците изпитват дразнеща болка. Понякога се стига 

дотам, че костите сякаш са разглобени, а сърцето е разлято подобно на восък във 

вътрешността на човека (Пс 22/21:15).536 

На сърцето се приписва желание за притежаване на богатство (Пс 62/61:11б) 

и затова се дава съветът когато богатството се умножи, човек да не привързва 

сърцето си към него и дори да не му обръща внимание (ble WtyviT'-la; ’ăl thāšjthū 

lēb - букв. не поставяйте сърце - Пс 62/61:11б).537 Аргумент за това, защо сърцето 

не трябва да се привързва към богатството се привежда в Мт 6:19-21, където 

Христос казва: „Не си събирайте съкровища на Земята където молец и ръжда ги 

разрушават и където крадци разбиват и крадат, но събирайте си съкровища на 

небето, където нито молец, нито ръжда ги разрушават, нито крадци разбиват и 

крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти”. Така 

Спасителят, отправяйки премъдростна критика към привързването към богатството 

(срв. Пр 23:4-5), обяснява, че където е насочено сърцето на човека, като негов 
                                                           
532 Значението на глагола lyx ḥjl е треперя при раждане. 

533 Wolff, H. Anthropologie..., S. 71. 
534 Повтарянето на думата „моите вътрешности” се среща само на това място в Стария Завет. Безспорно това 
повторение е търсено, за да може по-картинно да опише обзелото пророка страдание. Fischer, G. Jeremia 1-
25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im Breisgau, 2005, S. 222. 
535 Срв. Wanke, G. Jeremia 1,1-25,14 (ZBAT, 20.1). Zürich, 1995, S. 63. 

536  L. Koehler, посочвайки Пс 22/21:15 акцентира на значението на сърцето като средоточие на биологичния 
живот. Koehler, L. (Hrsg.) Lexicon...   
537 Hirsch, S. Die Psalmen. Frankfurt am Main, 1924, S. 322. 
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център, там е и самият човек.538 Ако той е пристрастен към земното и вещественото 

неговото богатство е тленно и временно, и обратно.  

Тези, които желаят да принесат на Господа дарове за скинията (Изх 35:5), са 

окачествени като такива, които имат сърдечно желание за това (ble bydIn> nedjb 

lēb)539. Цар Йоас (800-784) дава указание на свещениците да се съберат пари за 

поправяне на повредите на храма както от определените за това такси (4/2 Ц 12:4), 

така и от парите на този, който от сърце би принесъл на Господ (vyai-bl, l[; hl,[]y: 

jă‘ălěh ‘ăl lěb ’jš – букв. „е възлязло на сърцето на човека”).540 А Езекия (727-698) 

има сърдечно желание (ybib'l.-~[i ‘ ĭm lebābj – на сърцето ми е) да поднови Завета, 

сключен с Яхве  (2 Плп 29:10).541 

Бог е прославян за това, че е изпълнил желанията на сърцето на царя -  „Ти 

Си изпълнил желанията на сърцето му, желанията на устните му не Си отхвърлил” 

(Пс 21/20:3). С „желания на сърцето” се изразяват вътрешните съкровени желания, 

а с тези на устните – изказаните и споделените.542 Така устните казват това, което 

сърцето желае и мисли. 

Сърцето изпитва чувство на тъга когато не може да се развесели с вино и с 

участие в празници. Такава картина описва прор. Исаия, като известява 

прекратяването на празниците и превръщането на шумното ликуване в тъжна 

тишина когато всички весели по сърце543 като следствие на настъпващия плен ще 

въздишат (Ис 24:7).  

                                                           
538 Luz, U. Das Evangelium nach Matthäus, Luz, U. Das Evangelium nach Matthäus. - In: Brox, N. (Hrsg.) EKKNT 
I/1. 4 Auflage. Neukirchen-Vluyn, 1997, S. 359. 
539 bydIän> nedjb означава готов (особено за даване), благороден  (включая и по произход).  
540 Можем да се съгласим с мнението на E. Würtwein, който приема, че освен пари са принасяни и дарове в 
натура - най-вече елей, вино, зърнени храни. Вж. Würtwein, E. Die Bücher der Könige. Göttingen, 1984, S. 355.  
541 Според 2 Плп 29:1-31:21 и 4/2 Ц 18:4-6 цар Езекия (727-698), оглавявайки съюз срещу Асирия, 
предприема реформа, целяща отстраняването на идолите на Ваал и Астарта от Йерусалимския храм. Повече 
за реформата на царете Езекия и Йосия (639-609), Вж. Дамянова, Е. За някои съоръжения след падането на 
Самария. Археологически и идеен поглед. – В: Попмаринов, Д. (съст.) Сборник от Международна научна 
конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров. ВТ, 2005, с. 110- 115.  
542 Wolff, H. Anthropologie..., S. 76. 
543 Kessler, W. Gott geht es um das Ganze (Jesaja 56-66 und 24-27). BAT, 19. Stuttgart, 1960, S. 133-134. 
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Страхът също обзема сърцето и същевременно самото сърце продуцира 

страха. В епоса Гилгамеш в 12 таблици за Енкиду544 се казва: „той бе уплашен, 

вкамени се, замълча, (смутено бе) сърцето му, лицето му се помрачи. (Тъ)га е в 

неговото сърце.545  

Поради това, че страхливите по сърце,  в битка не съумяват да се овладеят, 

камо ли да бъдат надеждна защита, те не бива да участват (Вз 20:8). Страхът от 

възможна беда може да е толкова голям, че сърцето да се разклати като от вятър 

(Ис 7:2).546 Чувството на уплаха и страх картинно се описват и като разтичане на 

сърцето като води (Нв 7:5). Когато сърцето изпитва дълбоки вътрешни страдания 

поради страха, то е като втечнено547 - „Аз съм като разлени води, разделени са 

всичките ми кости, сърцето ми живее като разтопен восък във вътрешността ми”  

(Пс 22/21:15).548  

                                                           
544 Пророкът избира виното, защото чрез него най-добре се описва разликата между радост и веселие и тъга. 
Следствието от липсата на вино е плач у радостните. Feldmann, F. Das Buch Isaias (EHAT, 14). Münster, 1925, 
S. 291.  

545 Гилгамеш, като главно действащо лице на наречения на неговото име епос, е най-известният герой на 
древния Изток и без съмнение е бил историческа личност. Наистина от него няма никакъв запазен текст, но 
от споменатия в текстовете негов съвременник (Ен-) Мебарагеси, цар на Киш, има запазен надпис. От 26 в. 
пр. Хр. Гилгамеш е обожествен. По времето на царуването на 3 династия на Ур (21 в. пр. Хр.) на него и на 
неговите родители (Лугалбанда и Нинсун) се е отдавала особена почит, включително чрез 
жертвоприношения. Акадската традиция за Гилгамеш навлиза още през времето на старовавилонското 
царство (19-17 в. пр. Хр.). Още това текстово предание показва различни местни традиции и третирания на 
темата, които по-късно са обединени в Епоса в 12 таблици. Като автор или редактор на епоса в 12 таблици 
традицията посочва един свещеник на име  Sin-leqe-unninni, който е живял ок. 1200 пр. Хр. Hecker, K. Das 
akadische Gilgamesch Epos. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 646-647. 
546 В случая страхът на цар Ахаз (733-727) е породен от вестта за съюза на Рецин, царят на Дамаск, с Факей 
(735-733) – царят на Израил, и от вестта за започването на т. нар. Сироефремска война (733 пр. Хр.), както и 
от евентуалния успех на това, което те са си поставили като цел – да свалят Ахаз от престола и да поставят 
някой си син Тавеилов. Повече за Сироефремската война Вж. Шиваров, Н. Външнополитическият живот на 
Израилското и Юдейското царство през царуването на Теглатфаласар ІІІ Асирийски. – В: ГДА 1958/1959. Т. 
VІІІ (ХХХІV), с. 75-87. Страхът от тази вест е толкова голям, защото ако съюзилите се успеят в своя план, 
ясно е че цялото семейство на Ахаз ще бъде избито. Marti, K. Das Buch Jesaja (KHKAT, 10). Tübingen, 1900, 
S. 71.   
547 Във Вавилон също има подобен израз - „моите части са разделени”. По Gunkel, H. Die Psalmen (HAT, 2). 
Göttingen, 1986, S. 92.  

548 Св. Атанасий Велики пише, че тези, които сякаш са се разлели и чието сърце сякаш е стопено, са 
апостолите, които при Христовото залавяне и разпятие се разпилели, „подобно на вода в равнина”. Цит. по  
http://www.orthlib.ru/Athanasius 
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От смущението и ужаса, от трепета, който преживяват братята на Йосиф, 

когато установяват, че техните пари са върнати, сърцата им толкова се стряскат, че 

битиеписецът отбелязва: „излязоха сърцата им” (Бт 42:28).549 

Треперенето на сърцето от страх може да е причинено и от Божието 

справедливо наказание (Вз 28:65-67).  

В Кумран се дават подробни указания как да се всее паника и ужас в сърцето 

на враговете - „Свещениците свирят с шест тромпета (9) за пробождане – остър, 

пронизващ тон – за ръководене на битката. И левитите, и всички с духови 

инструменти свирят (10) едногласно (и създават) един голям шум, за да се разтече 

сърцето на врага” (1QM Kol. VІІІ,8б-10а).550 „Когато излизате на битка, свещеникът 

да излезне напред и да говори на народа (3) по следния начин: „Слуш[а]й, 

Израилю! Днес вие излизате на борба срещу вашите врагове. Не се страхувайте и 

да не унива сърцето ви! (4) Не се ужасявайте и [не] бойте се от тях, защото вашият 

Бог излиза с вас, за да се спречка за вас с вашите врагове и за да ви спаси” (1QM 

Kol. Х,2б-5).551 

От вътрешни скърби и от страха, от външни опасности може да избави само 

Бог, затова викът към Него е особено силен: „освободи ме от скърбите на сърцето 

ми, изведи ме от утесненията ми” (Пс 25/24:17). 

Напразната надежда може също да разболее сърцето, причинявайки му 

угриженост (Пр 13:12).552 А човек, който е угрижен, не може да изпита радост и 

наслада дори и при най-радостни моменти (Пр 25:20). 

 Сърцето може да изпадне и в безчувственост. Така в 1 Ц/1 Сам 25:37 за 

Навал се казва (както бе отбелязано в увода към книгата), че сърцето му умряло във 

вътрешността му. Така сърцето е орган, който не само прави възможни движенията 

                                                           
549 Keil, C. Genesis und Exodus. Gißen, 1983, S. 302.  

550 Maier, J. Die Qumran-Essener:.., B. I, S.136. 
551 Ibid., S. 138. 
552 Вж. Hausmann, J. Studien zum Menschenbild der älteren Weisheit. Tübingen, 1995, S. 181. 
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на телесните органи (Навал не можел да помръдне от вцепенение на сърцето),553 но 

и духовните преживявания.554    

 В сърцето може да се таи вражда срещу сънародника (Лв 19:17), както и 

желание за кръвно отмъщение, когато е убит близък човек (Вз 19:6). В такъв 

случай сърцето на откупника за кръв, дори при извършено неволно убийство, 

буквално може да пламне от отмъщение. За да се избегне саморазправа, в такъв 

случай се постановява и създаването на асилните градове, където неволният убиец 

има право да се посели, но няма право да ги напуска до смъртта на първосвещеника 

(Ч 35:25).555 

 Човек може да привлече някого на своя страна и да го убеди в своята правота 

и дори да го накара да го последва. Когато Авесалом се изправя срещу баща си 

Давид, се отбелязва, че Авесалом успял да привлече на своя страна Израилевите 

мъже (2 Ц/2 Сам 15:6) - „и Авесалом открадна сърцето на израилевите мъже”. Този 

израз описва как на Авесалом се отдава да спечели влияние върху голяма част от 

народа, която да го последва в неговите действия, насочени срещу собствения му 

баща.556 

 Сърцето изпитва и положителни чувства на веселие.557 Когато сърцето е 

весело и радостно, това се отразява на целия човек – „Веселото сърце е добро 

изцерение, а прекършеният дух изсушава костите” (Пр 17:22).558  

 Пророк Исаия, описвайки бъдещата радост, която Бог ще дари – стичането 

на много народи и техните богатства към Йерусалим (Ис 60:5), казва, че сърцето на 

Йерусалим ще затрепти и ще се разшири (%bEb'l. bx;r"w> dx;p'W ūpāḥăd werāḥăb 

                                                           
553 Wolff, H. Anthropologie..., S. 70. 
554 Caspari, W. Die Samuelbücher. Leipzig, 1926, S. 331. 
555 Повече за т. нар. асилни градове вж. Ширавов, Н. Библейска археология..., с. 358. 
556 Stöbe, H. Das zweite Buch Samuelis. Gütersloh, 1994, S. 360. 
557 Чувството на радост може да се опише с израза - ble bj;yYI jjtăb lēb (букв. сърцето стана добро). Koehler, L. 
(Hrsg.) Lexicon…   
558 Вж. Delitzsch, F. Salomonisches Spruchbuch. Gießen, 1985, S. 286. 
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lebābēk559).560 Тук изразът „широко сърце” (ble bx;r " rāḥăb lēb) означава изпитването 

на спокойствие, пълна увереност и радост, които ще дари Господ на жителите на 

града.561 Както ще се отбележи, същият израз има и негативно значение и означава 

гордостта като състояние и поведение на човека. 

 Изпитването на радостта в Бога е естественото състояние на праведния, 

който се радва „в Господа и ще се уповава на Него, ще възхвалят Господа всички 

праведни по сърце” (Пс 105/104:3, срв. 1 Плп 16:10). Веселие поражда и Божието 

спасение и завръщането на милостта на Господ към Израил. Възвестявайки такова 

спасение и необикновена радост,562 пророк Софония призовава Йерусалим: 

„Славослови, дъще Сионова, възкликни, Израилю, радвай се 

 и ликувай от цяло сърце дъще Йерусалимова” (Сф 3:14).563 Причината за 

ликуването не е само премахването на враговете на Израил, но най-вече 

подновяването на Завета, който включва и обещанието, че за Сион никога повече 

няма да има зло.564 

 За отбелязване е случаят, когато св. прор. Йеремия говори за себе си: „Като 

намерих Твоите слова ги изядох. И словата Ти бяха развеселяване и радост за 

сърцето ми; наречено е името Ти върху мене, Господи Боже на войнствата” (Йр 

15:16). Пророкът описва състоянието, когато човек възприема Божието слово и го 

                                                           
559 Най-често глаголът dx;p' pāḥăd означава „треперя от страх”, но в случая той описва трепета на сърцето от 
радост. Duhm, B. Das Buch Jesaia. Göttingen, 1914, S. 418. 
560 В светоотеческото разбиране стичането на много народи към Йерусалим е пророчество за създаването на 
Христовата Църква. Вж. Св. Иоанн Златоуст. Толкование на пророка Исаию..., с. 462.     
561 Marti, K. Das Buch Jesaja (KHKAT, 10).  Tübingen 1900, S. 382. 
562 Тук са употребени глаголите !nr rānăn (викам високо, славословя), [wr rū‘ā (вдигам шум, викам), xm;f'    
šāmāḥ (радвам се) и zl[ ‘ālăz (ликувам). Това е единственото място в Свещеното Писание на Стария Завет, 
където тези четири глаголи, предаващи различни нюанси на тържествуването, са употребени заедно. 
Причината за тяхната употреба е ясна –  с тях трябва да се опише настъпването на неописуема, небивала 
радост. Понеже глаголите не са адресирани до конкретна личност, става ясно, че тази необичайна радост е за 
целия народ. Тя е породена от това, че Бог Сам ще извърши велико дело, като поднови Своя Завет с Израил 
и възвърне милостта Си към него. Вж. Irsigler, H. Zefanja. Freiburg im Breisgau, 2002, S. 414. 
563 Подобен призив към Сион отправя и пророк Захария по повод идването на осле на кроткия, праведен и 
спасяващ Месия - „ликувай твърде, дъще Сионова, тържествувай, дъще Йерусалимова! Ето, твоят Цар идва 
при теб, праведен и спасен е Той, смирен, яздещ на осел, т. е. на малко осле, син на подяремница” (Зх 9:9): 
564 K. Elliger смята, че това е есхатологична победа на Яхве над Неговите врагове и ознаменува победното 
възкачване на Яхве на трон. Вж. Elliger, K. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. Göttingen, 1967, S. 81. 
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запазва в себе си.565 Тези думи звучат твърде близко с думите на Спасителя, Който 

казва на изкушаващия го с хляб Сатана: „Написано е: Не само с хляб ще живее 

човек, но със всяко слово, което е излязло от Божиите уста” (Мт 4:4), като по този 

начин цитира Вз 8:3 където тези думи са отправени към хранения с манна Израил. 

 Когато човек почита Бога в живота си и Го поставя „от дясната си страна”, 

тогава целият човек се радва – сърцето и черният дроб, а плътта се уповава на 

Господа.566 „Винаги поставях Господа пред мен, защото Той е от дясната ми страна 

– няма да се поклатя! Затова се весели сърцето ми и ликува черният ми дроб,567 

също и плътта ми ще се посели в упование, защото няма да забравиш душата ми в 

ада, не ще дадеш на Твоя праведен да види изтление” (Пс 16/15:8-10). Човек не 

само се радва в Господа, но той целият е защитен от Бога, затова може да се 

уповава на Него.568 

Тези стихове св. ап. Петър в проповедта си на ден Петдесетница пред 

насъбралото се множество поради станалото чудо (благовестието на матерни езици 

от страна на събралите се в горницата апостоли и вярващи – Д 2 гл.) отнася като 

изпълнили се в Христос. Аргументът за такова изясняване на св. ап. Петър е повече 

от убедителен – Давид наистина се уповавал на Бога и се радвал в Него, но той е 

умрял и неговата плът е видяла разпад. Следователно Давид, притежавайки 

пророческа харизма, не отнася тези думи към себе си, а към Месия, Който е Иисус 

                                                           
565 Cürlis, P. Der Prophet Jeremia. Neukirchen, 1926, S. 240. 
566 Hupfeld, H. Die Psalmen..., S. 46. 
567 Вместо черен дроб Septuaginta превежда текста с hvgallia,sato h` glw/ssa, mou egalliasato he glossa mu (ще се 
зарадва езикът ми), като по такъв начин предава връзката на сърцето с езика – това, което чувства сърцето се 
изговаря (преводът във Vulgata също е с „езикът ми” - lingua mea). В СП стои „и се възвесели езикът ми”. 
Einheitsübersetzung превежда понятието ydIAbK. kebōdj като „душата ми”. На това място се предлага преводът 
„черният ми дроб” на понятието (ydIAbK. kebōdj), защото (както бе отбелязано) на черния дроб се приписва 
изпитване на чувства поради разбирането на черния дроб в античния свят като жизненоважен орган. 
Einheitsübersetzung. Freiburg, 2000. Срв. Kittel, R. Die Psalmen (KAT, XIII)…, S. 53.   
568 Марковски, Ив. Псалмите. Екзегетическо изследване. – В: ГДА 1968/1969. Т. ХVІІІ (XLIV), с. 240. 
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от Назарет, Чиято плът наистина не вижда изтление, понеже Христос възкръсна (Д 

2:25-27).569 

Смелостта (както и страхът) също се изпитва от сърцето. От съществена 

важност за човека е неговото сърце да е спокойно, т. е. да е изпълнено със сила и 

смелост.570 Интересно е окачествяването на безстрашните – наречени са „силни по 

сърце”, т. е. смели, юначни (Пс 76/75:6), но понякога дори те могат да бъдат 

съкрушени. Понеже смелостта и силата могат да станат причина за възгордяване, 

като „силни по сърце” са наречени и тези, които се гордеят с помислите на сърцето 

си, и поради това са далеч от Божията правда (Ис 46:12). Когато смелостта на 

някого се усилва, това се изразява с думите ABli HB;g>YIw: wăjgăbăh lĭbō („неговото 

сърце се издигна” – Дн 11:25). Но смелостта може и да отпадне и тогава човек или 

целият народ има нужда от окуражаване -„да не отпаднат сърцата ви!”(Вз 20:3). 

При изпитване на привързаност човек говори по сърцето на                               

някого, за да придобие неговото благоволение.571 Така за Хамор (Емор - СП) 

Сихемски се казва, че той, след като изнасилил Дина, я обикнал (Бт 34:2-3). От 

една страна, за да я утеши за станалото, а от друга – да я привлече чрез обещанието 

за бъдещ брак, й говорил по сърце.572 

Обичта е едно от най-дълбоките и силни чувства и когато тя е завладяла 

сърцето на някого, то е обърнато към този към когото се изпитва любовта. Така за 

Давид се отбелязва, че неговото сърце било към Авесалом (2 Ц/2 Сам 14:1).  

В таргума към неканоничната книга Товит (6:19) от Кумран се казва: „И 

когато Товит чу думите на Рафаил, [и това] че [ще има] сестра и че [тя] [ще 

                                                           
569 Някои от светите отци, пазейки и традирайки апостолското тълкувание, изясняват тези стихове като 
отнасящи се до смъртта (почиването на плътта) и възкресението (праведния не вижда изтление) на Господ 
Иисус Христос. Евтимий Зигабен. Тълкувание на Псалтира..., Ч. 1, с. 160. 
570 Fuhs, H. Sprichwörter (NEB). Würzburg, 2001, S. 175. 
571 Westermann, C. Genesis (BKAT, I/2). 4 Auflage. Neukirchen-Vluyn, 1999, S. 655. 
572 Keil, C. Genesis und Exodus..., 1983, S. 263. 
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принадлежи към потомството на неговия баща], той много я обикна и сърцето му 

се прилепи към нея”.573 

Утехата също се изразява с думите „говоря на сърцето”. Пророк Исаия от 

Божие име отправя утешително слово: „Говорете по сърцето на Йерусалим и 

извикайте към него, защото е изпълнил войнството си, защото с радост е приел 

беззаконието си, защото е взел от ръката на Господ двойно за греховете си” (Ис 

40:2). Йерусалим трябва да бъде утешен, защото той още страда във Вавилон, но 

след плена Бог отново ще върне милостта Си към него.574 Времето на заслуженото 

Божие наказание вече е изминало575 и сега се възвестява идването на славно време, 

което без съмнение ще настане.576 

Преди Своите кръстни страдания Спасителят утешава учениците Си: „Мир 

ви давам, Моя мир ви оставям: Да не се смущава сърцето ви, нито да се плаши” (Йн 

14:27). Мирът, който дава Спасителят, не е от този свят – светът не може да даде 

такъв мир.577 Мирът, за който говори Христос, има връзка със старозаветното 

понятие ~Alv' šālōm (мир),578 чието съдържание е избрано и подарено от Бога 

благо, дар е от Самия Христос и мирът е Самият Той (Еф 2:14, срв. Сд 6:24).579 

Уповаването на Бога е добродетел, към която се призовава – „Уповавай се на 

Господа, Той усилва и укрепява сърцето ти” ( ]Пс 27/26:14).580 Ако човек се надява 

само на Бога, Той ще даде смелост на сърцето и ще му дарува Своята подкрепа и 

                                                           
573 Beyer, K. Die aramäischen Texte vom Toten Meer. B. 2..., S. 181. 
574 Ziegler, J. Isias. – In: Nötscher, F. (Hrsg.) NEB ..., S. 115. 
575 Разбира се, че Израил не е наказан двойно за греховете си, понеже Бог е справедлив. Тази хипербола и 
този патос, рисувайки картината на тежестта на наказанието, целят да утешат народа като му възвестят 
изобилието на Божията благост и милост. Срв. Duhm, B. Das Buch Jesaia..., S. 262.  

576 Marti, K. Das Buch Jesaja (KHKAT, 10). Tübingen, 1900, S. 270. 
577 Thyen, H. Das Johannesevangelium (HNT, 6). Tübingen, 2005, S. 635 
578 Повече за значението на понятието „мир” (~Alv' šālōm) в Свещеното Писание на Стария Завет, вж. 
Шиваров, Н. Човекът като Божий образ и подобие и съхраняването на живота и целостта на творението – в 
светлината на Стария Завет. – В: Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. Вечното..., с. 81 и сл. 
579 Barrett, C. Das Evangelium nach Johannes (KeKNT). Göttingen, 1990, S. 456. 
580 Укрепването на сърцето според св. Григорий Палама предизвиква радост поради спомнянето за 
нетленния живот. Триады в защиту..., Триада 2. Ч. 2, 11, с. 167-168. 
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утеха.581 За получената утеха Бог бива и прославен – „Господ е моя Сила и мой 

Щит, на Него се уповава сърцето ми и получих помощ и ликува сърцето ми и чрез 

песента ми ще Го славя” (Пс 28/27:7).582 

Към упование и доверие в Бога призовава и Господ Иисус Христос, Който, 

говорейки за проблема вяра и маловерие, казва: „Истина ви казвам, ако някой каже 

на тази планина583: „Повдигни се и се хвърли в морето!” и не се усъмни в сърцето 

си, но вярва, че това, което каже, ще стане, то и ще бъде” (Мр 11:23).584 

След като Христос, Който се явява на Клеопа и другия ученик по пътя за 

Емаус, Той става невидим за тях, а те казват един на друг: „Не гореше ли в нас 

сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни откриваше Писанието?” 

(Лк 24:32).585 Словото на Христос, Който им откри Себе Си като Смисъл и Цел на 

старозаветното откровение, постоянно стопля сърцата им и те сякаш горят докато 

Христос им говори и изяснява старозаветните пророчества като отнасящи се до 

Него.586  

Благоговението пред Яхве и почитанието пред ковчега на Завета също се 

дължи на сърцето, което изпитва чувството на страхопочитание пред Божията 

светиня (1 Ц/1 Сам 4:13). 

Сърцето, освен че изпитва и създава желания и чувствата, е средоточие на 

мисленето. То свързва чувствата, които изпитва, с мислите и плановете, които 

                                                           
581 Wolff, H. Anthropologie..., S. 75. 
582 В Septuaginta на това място са добавени думите „оживя плътта ми“ като по този начин се предава 
всеобхватната Божия помощ, която Господ оказва. Тези думи св. Атанасий Велики отнася до Христовото 
възкресение http://www.orthlib.ru/Athanasius. Това светителят прави, позовавайки се на факта, че Aoristus в 
което време е гл. avnaqa,llw anathallo предава еднократността на действието, както, разбира се, и на самото 
възкресение на Христос, Който умря и оживя (срв. Рм 14:9).  

583 Планината, за която говори Христос, е Елеонската планина, от чийто източен склон (близо до Витания) се 
вижда Мъртво море. Pesch, R. Das Markus evangelium (HThKNT, 2). Freiburg im Breisgau, 1991, S. 204.  
584 Сърцето, като средоточие на човека, е място на съмнението и вярата. Съмнението е представено като 
разделение на човешкото сърце. Ibid., S. 205.  
585 Вследствие на Христовото разяснение на Писанията, сърцата, които преди това са били тежки, са станали 
възприемчиви за разбирането на смисъла на свещените старозаветни текстове. Срв. Klein, H. Das 
Lukasevangelium (KеKNT, I/3)..., S. 735. 
586Ibid., S. 733. 
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прави.587 С времето обаче както желанията, така и плановете на човека, които са в 

сърцето, намаляват или дори съвсем прекъсват.588 „Дните ми преминаха, споделя 

Йов (17:11), плановете ми се прекъснаха и желанията на сърцето ми”.  

  

3.2.4. Седалище на мисленето, език, познание, разум, спомени, 

 тайни, планове и мъдрост 

 

В Свещеното Писание на Стария Завет на сърцето особено често се приписва 

способността да мисли и размишлява.589 Това става повод някои западни учени 

като Е. Kautzsch да разбират едностранчиво понятието „сърце“ (както вече бе 

отбелязано), като го свързват само и единствено с интелектуалните способности на 

човека.590 

Сърцето, пораждайки и същевременно изпитвайки желанията и чувствата,  

поражда и мислите, които понякога се зараждат от изпитваните от сърцето желания 

и емоции. Така според (3/1 Ц 8:18) цар Давид от все сърце желае и възнамерява да 

построи храм на единия Бог и Господ му казва: ”Ако е на сърцето ти да построиш 

дом на името Ми, добро е, че имаш това на сърце” (^b.b'l.-~[i hy"h' hājāh im 

lebābkā).591 Така изразът ble ~[i ‘ ĭm lēb („имам на сърце”) означава както 

желанието, така и мисълта за нещото, което се желае. 

Силните чувства пораждат мисли, които влизат в сърцето и понякога го 

смущават.592 Така в Евангелието според Лука се описва как апостолите, виждайки 

                                                           
587 Horst, F. Hiob (BKAT, XVI/1). 5. Auflage. Neukirchen – Vluyn, 1992, S. 261. 
588 König, E. Das Buch Hiob..., S. 175. 
589 Сърцето най-вече се свързва с мисленето и мисловните процеси, като в далеч по-малко случаи мисленето 
се приписва като дължащо се на vp,n< něpěš и x:Wr rūăḥ. Wolff, H. Menschliches..., S. 16. 
590 Kautzsch, E. Biblische Theologie des Alten Testaments. Tübingen, 1911, S. 173-174.  
591 Въпреки това, че намеренията и мислите на Давид се оценяват от Бога като добри, Господ му известява, 
че не той ще построи храма, а неговият син Соломон. Като причина за това се привежда, че Давид е 
проливал много кръв (1 Плп 28:3). Това съобщение може да се разбере в смисъл, че поради войните Давид  
трябвало да укрепи политически своето царството и не можел да се отдаде на такава широкомащабна 
строителна дейност. Шиваров, Н. Библейска археология..., с. 414. 
592 Вж. Klein, H. Das Lukasevangelium (KеKNT, I/3)..., S. 737.  
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възкръсналия Христос, още недоумявайки и невярвайки, смятат че виждат само дух 

(24:37). Господ,  за да ги утеши и за да ги увери, че Той е Същият (24:39), им каза: 

„Защо такива мисли влизат в сърцата ви?” (24:38). За да успокои и да разсее 

съмненията на сърцата им, Спасителят по недвусмислен начин ги уверява в Своето 

възкресение, като не само им показва ръцете и нозете Си (ст. 40), но и яде пред тях 

(ст. 42).593 

Сърцето е свързано и с вниманието на някого към нещо. Когато Саул все 

още размисля за загубените си ослици, пророк Самуил, целейки да обърне неговото 

внимание към осъзнаването на смисъла на царското служение (1 Ц/1 Сам 9:20 и 

сл.), му казва „не си поставяй това на сърце”(^B.li-ta, ~f,T'-la; ’ăl thāšěm ’ěth 

lĭbka),594 т. е. Саул не трябва да обръща внимание толкова на своите материални 

придобивки, колкото към високоотговорното служение, което ще поеме.595 

Помислите, които идват отвън, влизат в сърцето и то започва да разсъждава 

за тях и често пъти да ги възприема. Затова в Свещеното Писание е налице 

предупреждение за различаване на естеството на помислите, които влизат в 

сърцето. Ако те са лоши и противни на Божия Закон, те не трябва да бъдат 

приемани - „Внимавай да не влезне зла мисъл в сърцето ти!”                                           

(Вз 15:9), след което следва описание на дадената зла мисъл – в текста на Вз 15:9 и 

сл. това е помисъл за ощетяване на ближния в съботната година.596 

И докато лошите помисли не бива да се приемат, тези, които са угодни на 

Бога трябва да се следват. И в Египет, в „Учение на един човек за неговия син”, е 

налице апел към сина да внимава върху съветите на бащата: „Начало на 

поучението, което един човек състави за своя син. Той каза: Вслушай се в гласа ми, 

                                                           
593 Срв. Zahn, Th. Das Evangelium des Lukas (ThV). Wupertal, 1988, S. 726. 
594 Глаголът ~yf има значения на „поставям”, „ построявам”, „ основавам”, „ поставям някого за нещо”. 
595 Срв. Wolff, H. Anthropologie des Alten Testaments..., S. 82. 
596 Именно вниманието върху помислите и неприемането им в сърцето (т. нар. трезвение) е едно от важните 
средства, които се ползват (особено в аскетичната практика), за да може сърцето да възприеме Божията 
благодат и така човек да бъде освободен от страстите и причастен на Бога.  
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не пренебрегвай моите думи, не отклонявай сърцето си от това, което ще ти кажа.” 

(1-4).597   

Сърцето трябва да е особено внимателно и да възприема и размисля върху 

Божиите слова. Това важи с особена сила за пророците, които трябва да бъдат 

бдителни, да възприемат Божиите думи и да ги предадат на народа. Така например 

на св. прор. Йезекиил Господ казва: „Сине човешки, всички тези думи, които ти 

казах, вземи в сърцето си и чуй с ушите си!” (3:10).598 След това Бог го поставя за 

„страж на дома на Израил” (3:17) и му повелява да изобличава злото сред пленения 

Израил (3:18-19). В Йз 44:5 Божият призив за внимание към пророка и насочване 

на неговите мисли и разум е изказан с думите: „сложи на сърцето си                       

(^yn<y[eb. haer>W ^B.li ~yfi šjm lĭbkā ūre’ēh be‘ējnějkā ) и виж с очите си и чуй с ушите 

си всичко, което ще ти кажа... И внимавай със сърцето си върху входовете на дома 

на всеки, който влиза в светилището”.599 Така изразът bleB. ~yfi (šjm belēb букв. 

„поставям на сърцето”) означава както внимавам върху това, което идва в сърцето, 

и едновременно с това размишлявам върху случващото се, като се описва и 

размишлението изобщо. 

Сърцето съвсем не е ограничено до това само да възприема дошлите отвън 

чувства, представи и мисли. То самó поражда мислите.600 В старозаветния начин на 

разбиране мисленето е тясно свързано с това или с този за когото се размишлява. 

Така то не е само един интелектуален процес, но е активна дейност, неразривно 

                                                           
597 Brunner, H. Die Weisheitsbücher der Ägypter..., S.185- 186. 

598 Отправеният призив към пророка в този стих е в пряка връзка с това, което Бог вижда в народа – той е „с 
тежко сърце и твърдо чело”, т. е. не желае и същевременно и не може вече да възприеме Божиите слова 
поради вкаменяване на сърцето си (проблем, който ще бъде разгледан по-нататък). Затова и Господ отправя 
към пророка призива той да възприеме, да осмисли и разбере Божиите слова (Йз 3:7). Срв. Eichrodt, W. Der 
Prophet Hesekiel (ATD, 22). Göttingen, 1966, S. 14.  
599 Pollmann, K. Der Prophet Hesekiel, Kapitel 20-48. (ATD, 22,2). Göttingen, 2001, S. 584. 
600 Сърцето в историята на философията е седалище на душата, на живота, но най-вече на способността за 
мислене и помнене. Вж. Ritter, J. (Hrsg.) Historisches Wörterbuch der Philosophie. B. 3. Basel, 1974, S. 1100.  
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свързана, както ще видим, с преценката за нещо и с извършването на това, което е 

замислено.  

Процесът на мислене и размишление в Свещеното Писание на Стария Завет 

се изразява по няколко начина. Той се изразява по описателен начин чрез 

употребата на гл. rm;a' ’āmăr. 601 Така  Авраам „каза в сърцето си” 602: „дали на 

стогодишен ще се роди син“ (Бт 17:17). Изразът „казвам нещо в сърцето си”                  

(bb'leB. rm;a' ’āmăr belēbāb) означава „мисля”, „ размислям” за даденото нещо или по 

дадения въпрос, като генезисът на думите се приписва именно на сърцето.603  

За да не се уплаши Израил пред своите врагове, а да си спомни, че неговата 

защита, избавяне и спасение е само Божията помощ, той не трябва да казва в 

”сърцето си: тези народи са по-силни от мене” (Вз 17:18).604 От друга страна, като 

вижда Божието величие и мощ, които побеждават враговете, той не трябва да 

мисли в сърцето си (^b<b'l.Bi T'r>m;a'w>  we’āmărthā bĭlēbābkā  - „и да кажеш в сърцето 

си”) „ моята сила и силата на ръката ми създаде тази сила.” (Вз 8:17). 

 Такива размишления са типични и за нечестивия ([v'r' rāšā‘), т. е. за този, 

който не спазва Божия закон. В Пс 10:4/9:25 се казва, че нечестивецът „от висотата 

на носа си казва... в сърцето си: няма да се поклатя, от век до века няма да бъде за 

мен зло”. С думите „от висотата на носа” безспорно се описва високомерието.605 

Изразът е сравним с нашето определение „с вирнат нос”, който употребяваме за 

някого, който е високомерен. В своето превъзнасяне грешният е с твърдото 

убеждение, че на него няма да му се случи никакво зло. Дори нещо повече, в Пс 

14/13:1 ставаме свидетели на това как грешникът „казва в сърцето си – няма Бог!”. 

Тук сърцето освен като средоточие на помислите се разбира обаче и като цялата 

                                                           
601 Вж. Westermann, C. Der Mensch im Alten Testament. Münster, 2000, S. 27. 
602 В СП стоят думите „каза в себе си”.  
603 Ibid., S. 27. 
604 В Septuaginta думите „да не помислиш в сърцето си” са предадени с evn th/| dianoi,a| sou  (в мисълта си). 
Така преводът на Седемдесетте разбира сърцето като източник и средоточие на мислите и е предал на това 
място антропологичното понятие по смисъл.  
605 Срв. Schroer, S. Die Körpersymbolik..., S. 105. 



 

 

168 

личност (както ще видим по-нататък, антропологичното понятие „сърце“ обхваща 

целия човек).  

Друг глагол, с който се изразява мисленето и който отново свързва 

мисленето със сърцето, е глаголът rbd bādār , който означава „говоря”.606 В Бт 

24:45 той е използван от Авраамовия слуга Елиезер, който прославя Бога, че още 

преди да размисли в сърцето си (yBili-la, rBEd:l. hL,k;a] ~r<j, těrěm ’ăkălěh ledăbēr ’ěl 

lĭbj – преди да завърша да кажа в сърцето си) и преди да помоли Бог за помощ в 

избора на подходяща невеста за Исаак, Бог вече изпълнил молбата му, като му 

изпратил Ревека.607  

Мисленето и размислянето се изразяват и чрез глагола bv;x' ḥāšăb,  който 

означава „смятам”, „ обмислям”, „мисля”, „ измислям”, „ размислям”. Така Бог 

призовава Израил: „Познай днес и размисли със сърцето си                                        

(^b,b'l.-la, t'boveh]w: wăḥăšbŏthā ’ěl lebāběkā), че Господ е Бог на небето и над него и 

на Земята и под нея и няма друг освен Него” (Вз 4:39).608 

Именно този глагол в значението му „мисля, разсъждавам, замислям” 

използва прор. Захария (7:10; 8:17), за да призове към спазване на Моисеевото 

законодателство по отношение на най-бедните слоеве от обществото – „И вдовица 

и сираче, пришълец и беден не потискайте и човек - да не мислите в сърцата си зло 

срещу брата си”. Въпреки че под „брат” тук, както и изобщо в Свещеното Писание 

на Стария Завет, отначало се разбира кръвен роднина, член на голямото 

                                                           
606 Глаголът rm;a' ’āmăr означава „казвам”, „ говоря”. Според контекста може да се разбира като „питам” или 
„отговарям”. По-късно глаголът придобива значение и на „заповядвам” и на „казвам си”, „мисля”. 
Последното значение е видно от израза bb'leB. rm;a' ’āmăr belēbāb (казвам в сърцето си). Schmid, H. rm;a' ’āmăr. - 
In:  Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I. Gütersloh, 1994, S. 214-215. Глаголът rm;a' ’āmăr представя комуникацията 
между две личности. Процесът включва слушането и разбирането на казаното и съотв. отговора на това, 
което се казва. Wagner, S. rm;a' ’āmăr. - In: Botterweck, J. (Hrsg.) ThWAT. B. I, S. 356. Глаголът rbd bādār 
означава говоря, казвам като процес, докато rm;a' ’āmăr се концентрира върху съдържанието на това, което се 
казва. Gerleman, G. rbd bādār. - In: Jenni, E. (Hrsg.), ThHAT. B. I. Gütersloh, 1994, S. 435. 
607 Septuaginta на това място превежда израза yBili-la, rBEd:l> ledăbēr ’ěl l ĭbj с lalou/nta evn th/| dianoi,a| lalunta en 
te dianoia (като говорех в помислите си).    
608 Това познание трябва да доведе до съблюдаване на заповедите на Яхве. Срв. Junker, H. Das Buch 
Deuteronomium.  – In: Nötscher, F. (Hrsg.) NEB. B. I. Würzburg, 1955,  S. 464. 
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патриархално семейство, а след сключването на Завета - сънародник,609 безспорно 

призивът на св. прор. Захария за извършване на правда и милост по отношение на 

най-беззащитните и особено на пришълеца (rGE gēr), който, заселвайки се да живее в 

Израил, няма граждански права, има новозаветно звучене.610 

Мисленето, което според древноориенталските и еврейските представи 

съдържа в себе си и насочеността на волята на човека, може да се изрази твърде 

образно чрез изказа „мислите на сърцето” (ABli tbov.x.m; rc,yE jēṣěr măḥšebŏth lĭbō). 

Този израз е използван от битиеписеца, за да предаде в пълнота картината на 

падението на човечеството преди потопа – стигнало се е до там, че Бог оценява 

всяко сърце като мислещо зло (Бт 6:5). Но греховете не са само в мислите на 

хората, а се оделотворяват от тях. Именно това положение е причина за 

наказанието с потопа.611 

За разлика от нечестивия, който може да стигне до самообожествяване в 

горделивите си помисли, благочестивият умилно се моли на Яхве: „нека да бъдат 

желанията ми, говоренето на устните ми и помислите на сърцето ми пред лицето 

Ти, Господи, моя Канара и мой Изкупителю612” (Пс 19/18:15).613 Това е искрена 

                                                           
609 Lohfink, N. xa ’ăḥ. - In:  Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I, S. 206.  
610 K. Elliger, отбелязва, че пророкът от Божие име призовава към добронамереност дори в помислите. 
Elliger, K. Das Buch der zwölf kleinen Propheten…, S. 137. 
611 Вж. Westermann, C. Genesis (BKAT, I/1)..., S. 551.  
612 Думата laeGO gŏ’ēl произлиза от гл. la;G" gā’ăl и означава „изкупител”, „ откупник”. Тя е свързана както с 
обществено-правната област, така и с религиозната, като разбира се в древност тези две области са били 
неразривно свързани и неотделими. В обществено-правната област понятието laeGO gŏ’ēl се свързва с правото 
и същевременно със задължението, когато някой е принуден да продаде имота си най-близкият негов 
роднина да го изкупи и така имотът да остане в рамките на рода (Лв 25:25-34). В тази връзка е и 
задължението на най-близкия роднина да откупи продалия се за роб евреин, който се е принудил да се 
продаде  на някой чужденец, следствие на дългове (Лв 25:47-55). Правото на откуп важи и в случая когато 
някой е убит. Тогава най-близкият роднина (на първо място синът) има право да стане откупник за кръв 
(~D"h; laeGO gŏ’ēl hădām – Ч 35:19, 21, 24-25; Вз 19:12). Думата laeGO gŏ’ēl е епитет и на Бога (особено в 
пророчествата на Девтероисаия), Който се прославя като Изкупител и Защитник на сираци и вдовици (Пр 
23:10-11). Бог ще изкупи и избави и душата на Неговите верни раби (Пс 69/68:19), като дори ги спаси от 
смъртта и ада (Пс 103/102:4). Вж. Ringgren, H. laeGOO gŏ’ēl. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І, S. 885-890. 
В Свещеното Писание на Новия Завет титлата Изкупител е отнесена към Иисус Христос, въплътилото се 
Божие Слово, Който като истински Първосвещеник не с кръвта на козли и бикове, а със Своята кръв сътвори 
за нас вечно изкупление (срв. Евр 9:11-12).       
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молба, която обхваща желанието на молещият се както чувствата и мислите, така и 

говоренето, а от тук и делата да са достойни за Бога.614 За отбелязване е и 

тълкуванието на този стих на Ив. Марковски, който приема, че тук под думи, 

изговорени с устата, и под размишления на сърцето се има предвид молитвата.615 

Разбира се едно такова тълкувание е в духа на стиха и е напълно приемливо, още 

повече че молитвата е най-съкровеното говорене на сърцето, най-съкровеното 

размишление. 

Този, който иска да може да различава доброто и злото и да има правилна 

преценка въз основа на разбраното и мисленото, а оттам и правилно постъпване, в 

светлината на Божия Закон, моли Бога за този Негов дар. Пример за това е 

молитвата на цар Соломон към Бога, който моли Бога за слушащо сърце ([:mevo ble 

lēb šŏmēă‘). Както бе отбелязано, „слушащо сърце” е такова, което да може да 

преценява и решава кое е добро и зло не само в нравствен, а най-вече в 

практически смисъл – Соломон се нуждае от слушащо сърце, за да може да 

постановява верни присъди (особено при трудни за разрешаване случаи, какъвто е 

описаният в 3/1 Ц 3:16-24) и да управлява народа си.616 

Необходимостта от вслушването в поученията е изразена в текста на Пр 

15:32 – „Който отхвърля поучение и възпитание, отхвърля себе си, а слушащият 

добро е който придобива сърце (bLe hn<Aq qōněh lēb)”.617 Поведението на човек, 

който презира поучение, т. е. който отхвърля предупреждението, може да бъде 

оценено като самопогубващо. Под израза „придобиване на сърце” се има предвид 

                                                                                                                                                                                           
613 Според F. Delitzsch този стих представлява освещаваща формула при принасянето на жертвата, тъй като 
молитвата е жертва на вътрешността на човека. По Kraus, H-J. Psalmen (BKAT, XV/1). 6. Auflage. Neukirchen 
– Vluyn, 1972, S. 160.  

614 Hirsch, S. Die Psalmen..., S. 116. 
615 Марковски, Ив. Псалмите. Екзегетическо изследване. – В: ГДА 1969/1970. Т. XIX  (XLV), с. 7. 
616 Noth, M. Könige I (BKAT, IX/1). Neukirchen, 1968,  S. 80-81. 
617 Septuaginta се отклонява от МТ и предава придобиването на сърце o` de. thrw/n evle,gcouj avgapa/| yuch.n auvtou/ 

(който търпи укор, обича душата си), като по този начин на това място разбира думата сърце като синоним 
на душа.  
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сърце, което може да мисли правилно – т. е. да може да преценява, да определя 

действията на човека в светлината на Божиите заповеди и същевременно да ги 

привежда в изпълнение.618 Чрез поученията човек придобива правилно мислене и 

разум. С правота А. Meinhold отбелязва, че под израза bLe hn<Aq qōněh lēb (букв. 

„придобиващ сърце”) трябва да се разбира и оличностяването на човека, който 

става личност, когато приема, разбира и разсъждава върху Божиите заповеди.619 

В Кумран сърцето също е органът, който мисли, размишлява и осмисля (1QH 

Kol. ХІХ, 2). Така анонимен автор прославя Яхве: „[.]...[.]... Аз искам да благословя 

Твоето име и за времената на моите убеждения (3). Искам да разкажа за Твоите 

чудесни начини и ще ги гравирам като предписания за хвала на Твоето величие, 

като начало на всяко сърдечно размишление” (4Q511 Frg. 63, Kol. ii + Frg. 64: 2-

4).620 Божиите дела са обект на размишление и помнене. 

 Изразът „казвам в сърцето си”, като изразяващ мисленето, осмислянето и 

размишленията, се употребява и в книгите на Новия Завет („ако каже слугата в 

сърцето си” (Лк 12:45); тя казва в сърцето си - Отк 18:7) като е заимстван от 

старозаветния начин на мислене и изразяване.   

За Божието слово се казва, че то „е изпълнено със сила и е по-остро от всеки 

двуостър меч, и преминава до разделяне на душа и дух, между стави и костен 

мозък и като отсъжда мисли и помисли на сърцето” (Евр 4:12).621 За разлика от 

                                                           
618 Срв. Delitzsch, F. Salomonisches Spruchbuch..., S. 258. 
619 Meinhold, A. Die Sprüche. T. 1. Zürich, 1991, S. 260. 
620 Maier, J. Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer (UTB 1863). B. IІ. München, 1995, S. 654. 
621 Както древният Израил в пустинята е бил отговорен пред Божието слово (Евр 3:7-19), така сега и новият 
Израил – християните, са отговорни пред Него. Именно за да се онагледи тази отговорност, Божието слово 
се представя като имащо отсъждаща сила. То е живо и действено и е подобно на двуостър меч, защото, от 
една страна, когато бива изпълнявано, то спасява, а от друга - осъжда (при неспазване). То отсъжда скритото 
и тайното в човека. С описанието душа (yuch, psyhe) и дух (pneu/ma pneuma) не се цели създаване на 
дихотомна или трихотомна представа за човека, а двете понятия са употребени като синоними и изразяват 
както човешката душа, така и човека в неговата цялостност. Както душата и духът, така и ставите и костният 
мозък не могат да бъдат разделени. Те обаче биват проникнати и сякаш отделени всяка в себе си на части. 
Тази картина онагледява всесилието на Божието слово, което може да раздели, за да изследва и отсъди 
неделимото и неведомото. Божието слово отсъжда и между помислите, намеренията, мислите на сърцето и, 
разбира се, свързаните с тях човешки дела. Така сърцето представя целия човек с неговите желания, мисли и 
дела като напълно открит и явен за Бога. Grässer, E. An die Hebräer. - In: Brox, N. (Hrsg.) EKK, XVII/1. Zürich, 
1990, S. 227, 229, 232, 234-237.   
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меча, който може да разсече тялото, Божието слово прониква до безтелесното, като 

изпитва вътрешността на човека и отсъжда неговите желания, намерения и дела.622 

В първото Послание до коринтяни св. ап. Павел, говорейки за съвършената 

мъдрост, която не е от този век (1 К 2:6-7), пише: „но както е писано: „Око не е 

видяло, ухо не е чуло и на човешкото сърце не е дошло, каквито неща Бог е 

приготвил за обичащите Го” (1 К 2:9)623. 

В премъдростния текст „Учението на Аменемопе” се казва: „Не отделяй 

езика си от устата ти и всички твои планове ще бъдат успешни” (ХІІІ:17-18).624 А в 

папирус Insinger лаконично се съветва  „Не казвай изобщо нещо, ако друго ти е на 

сърце” (11:2).625 Както вече бе споменато според египетските представи богът-

творец Птах е сътворил всичко, като го е замислил в сърцето си и го е изговорил 

чрез словото си. В текста на „Мемфиско богословие” се казва: „Сърцето е, което 

прави възможно всички познания да дойдат; езикът е, който повтаря това, което 

сърцето е намислило”.626  

Свещеното Писание прави същата връзка между език/уста и сърце – това, 

което е замислено от сърцето, се изговаря с езика (Йз 38:10). Дълбоките чувства, 

които вълнуват сърцето на човека, не могат да останат скрити в сърцето, а се 

изказват. Макар псалмопевецът благоговейно да мълчи пред Божието величие и 

слава, но не може да не изкаже гласно мислите, които го вълнуват.627 Той споделя: 

„Стопля се сърцето ми във вътрешността ми, в моите ридания пламна огън, аз 

заговорих с езика си” (Пс 39/38:4). Поетично тук сърцето, развълнувано от 

                                                           
622 Св. Иоанн Златоуст. Толкование на послание к Евреям. Творения святаго отца нашего Иоанна 
Златоустаго. Т. 12. Кн. 1. СПб., 1906, с. 68.  
623 Св. Йоан Златоуст изяснява, че до Христос само пророците са чули и разбрали за това, което Бог е 
приготвил за верните Му в Своето царство. Това било възможно защото Светият Дух дарил на последните 
духовно сърце. С идването на Христос, Светият Дух е научил на това знание и всички, които са Христови. 
Св. Иоанн Златоуст. Беседы на первое послание к Коринфянам. Творения святаго отца нашего Иоанна 
Златоуста. Т. 10. СПб., 1904, с. 63.  
624 Вж. Приложение. 
625 Kaiser, O. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 292. 
626 Цит. по Bergman, J. rb'D' dābār - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. В. ІІ, S. 93. 
627 Kraus, H-J. Psalmen (BKAT, XV/1)..., S. 301. 
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чувствата и мислите е описано като станало горещо (yBili-~x; ḥăm lĭbj). Този огън не 

може вече да се удържи в сърцето и езикът започва да говори.628   

В една покъртителна покайна изповед на греховете, извършени от народа 

(най-вече зарази идолопоклонството),629 четем: „Станахме престъпници и лъжци 

към Господа и се отвърнахме от нашия Бог. Говорихме насилнически и непокорно, 

заченахме и от сърце говорихме лъжа” (Ис 59:13).  

Начинът на мислене (правилен или погрешен) се отразява в това, което човек 

изговаря с езика си – „обърнато сърце (ble-vQ,[i ‘ĭqěš lēb) няма да намери добро и 

обръщащият се в езика си ще падне в зло” (Пр 17:20). Тук „обърнато сърце” е 

наречено това, което мисли неправилно и невярно, а оттук начинът на говорене, а и 

на действие, е неправилен и води до падане в зло.630  

В книга Притчи (16:1) се прави разлика между мисленето, разсъждението, 

което е човешко дело и е във властта на човека (въпреки че Яхве понякога 

вдъхновява и мислите на човека) и между ситуацията, в която човек трябва да даде 

верен отговор, намирайки точните, подходящите думи, за да изрази с езика си това, 

което мисли.631 Последното е и способност, която се разглежда като дар от Яхве632: 

„на човека са размишленията на сърцето (ble-yker>[;m; mă‘ărkēj lēb ), а от Господа е 

отговорът на езика” (Пр 16:1).    

 Четвъртата заклинателна табличка Surpu (ІІ - 55-56) от Вавилон отбелязва,  

че е грях човек да има едно нещо на устата си, а друго в сърцето си, както и че 
                                                           
628 Св. Григорий Палама отдава горенето на сърцето на богосъзерцанието и мисли за изпълнението на 
Христовите заповеди. Св. Григорий Палама. Беседы. Омилия ХІ (О честном и животворящем кресте). Т. 1. 
М., 1994, с. 108. 
629 Вж. Duhm, B. Das Buch Jesaia..., S. 413. 
630 Вж. Fuhs, H. Sprichwörter (NEB)..., S. 119. 
631 Двете думи „размишления” (yker>[;m; mă‘ărkēj)  и „отговаряне” (hnE[]m; mă‘ănēh) започват с буквата мем (m m) 
и са близки по звучение, което привлича вниманието на слушателя, съотв. на читателя, към това, което се 
казва. Сърцето и езикът тук са органи на мисленето и мненията. Яхве познава сърцето - органа на мислене 
на човека, и това, което става там (възникването на мисли, размисли и планове). Но Господ се намесва 
понякога както в процеса на мисленето и осмислянето, така и в процеса на изговарянето на осмисленото и 
така човек дава верния отговор. И понеже във властта на езика е животът и смъртта (Пр 18:21), става ясно 
благодарение на Кого е въздействието на езика, което поражда живот. Вж. Meinhold, A. Zur weisheitlichen 
Sicht des Menschen (ABG, 6). Leipzig, 2002, S. 2. 
632 Ringgern, H. Sprüche, Prediger, das Hohe Lied, Das Buch Esther (ATD). Göttingen, 1967, S. 68.  
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това, което е изречено като обещание (съответно обет) със сърце и уста, трябва да 

се изпълни непременно (ІІ – 75).633 

Книга Притчи отбелязва връзката между сърце и уста, като разкрива какво е 

в сърцето (съответно в устата) на праведния и на нечестивия: „Сърцето на 

праведника размисля да отговаря, а устата на грешниците избликват злини” (Пр 

15:28). В това премъдростно поучение съвсем лаконично са обрисувани праведният 

и грешният. Докато първият се стреми да осмисли това, което ще каже, за да даде 

полезен съвет (като същевременно внимава и как ще поднесе съвета си или 

мнението си),634 престъпникът, напротив - измисля своите планове и веднага бърза 

да ги приведе в изпълнение.635 

Понякога при нечестивите е възможно това, което те мислят, да не 

съответства на това, което изговарят устните им – те  „... желаят лъжа, с устата си 

благославят, а с вътрешността си – кълнат” (Пс 62/61:5). На това място (както бе 

отбелязано) Septuaginta е предала понятието br,q, qěrěb със сърце (kardi,a kardia) 

понеже от една страна сърцето се свързва с мислите и намеренията, а от друга – 

поради тясната връзка между тях сърцето се свързва с езика (устата). Разбира се и 

при двата варианта – този на МТ и този на Septuaginta смисълът е ясен – разкриват 

се потайните помисли, които са във вътрешността на нечестивите, макар те да 

изглеждат, че се опитват да се представят със своите слова като благожелатели. 

Именно подобно положение рисува и св. прор. Исаия (29:13) като пише, че 

Бог Сам говори как Израил се приближава до Него и  Го почита само с устата                   

си, а с делата си се отрича от Него (а сърцето му е далеч от Мен).636 Тези думи са 

отнесени от Спасителя като справедлива критика към практиката (и дори са 

разяснени като пророчество, а не като констатация за положението на греховност 
                                                           
633 Zimmern, H. Beiträge zur Kenntnis der Babylonischen Religion. Leipzig, 1901, S. 5, 7. 

634 Сърцето е също орган на мненията. При размисъл сърцето води разговор със самото себе си (Ек 1:16-18; 
2:15). В египетска история за един корабокрушенец се говори именно за такова размишление: „и аз прекарах 
там три дни сам и само с моето сърце като с другар”.  По Meinhold, A. Die Sprüche. T. 1. Zürich, 1991, S. 260. 
635 Ibid. 
636 Wildberger, H. Jesaja (BKAT, X/3). Neukirchen – Vluyn, 1982, S. 1121. 
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на Израил) на книжниците и фарисеите, които погазват заповедите на Тора  (по 

отношение на почитанието към родителите например – Мт 15:5-6), за да спазят 

собствените си предания (Мт 15:3-6) и освен това в лицемерието си дръзват 

несправедливо да укоряват Христовите апостоли, понеже те ядели хляб с неумити 

ръце (Мт 15:2).   

От сърцето, чрез езика, може да се изкаже боговдъхновено слово, което е 

отправено като благословение. Така псалмопевецът в своето вдъхновение по 

отношение на царя започва своята песен (Пс 45/44:2) с думите: „Сърцето ми 

преизобилно блика от благо слово,637  аз говоря, моята песен е за царя. Езикът ми е 

писец на бърз писар”. В светоотеческата екзегеза Царят, за Когото е изказано 

благото слово, е Господ Иисус Христос. Свети Августин отнася благото слово, 

което се е изляло от сърцето и устата на псалмопевеца, до словата на Господ Иисус 

Христос, „Който дойде при нас с благодатни думи”.638 

Подобен паралел се среща в коментара на прор. Авакум от Кумран, където в 

тълкуванието се казва, че Бог дава в сърцето на свещеника слово, което трябва да 

се изговори (1QHab.639 II,8).640 

Вярата в Бога, която е в сърцето, се изразява в изповеданието с устата: „Ако 

изповядаш с устата си Господ Иисус и повярваш в сърцето си, че Бог го е 

въздигнал от мъртвите, ще бъдеш спасен” (Рм 10:9). Приемането на вярата в 

Христовото разпятие и възкресение със сърцето довеждат вярващия до 

изповедание на вярата с устата.641 Изповеданието и вярата са в такава тясна връзка 

помежду си както сърцето и устата.642   

                                                           
637 Глаголът vx;r" rāḥăš се среща само тук в Стария Завет (hapax legomenon) и според равините означава 
именно движение на устните поради сърдечно вълнение. Hirsch, S. Die Psalmen…, S. 248. 
638 Вж. Augustinus, A. Die Auslegungen der Psalmen. Paderborn, 1955, S. 96. 
639 Със съкращението 1QHab. се означава коментарът, принадлежащ към жанра пешарим, на пророк Авакум 
(Хабакук), произлизащ от 50 г. сл. Хр. Вж. Maier, J. Die Qumran-Essemer:.., B. I, S. 157.    
640 Ibid., S. 158. 
641 Сърцето съответства на вярата, а устата на изповедта. Вж. Michel, O. Der Brief an die Römer (KeKNT, IV). 
Göttingen, 1978, S. 331. 
642 Schiler, H. Der Römerbrief (HThKNT, VI). Freiburg im Breisgau, 1979, S. 314. 
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 В Свещеното Писание се прави връзка и между сърце и уши. Това, което се 

възприема с ушите, се предава на сърцето, което размишлява върху възприетото. 

Този, който търси познание, го търси с ушите си и със сърцето си (Пр 18:15), а 

който не възприема Божиите заповеди и се противи на Бога е описан като 

необрязан по сърце и уши (срв. Лв 26:41; Йр 6:10;  Д 7:51). 

И в Кумран словото, което се изговаря, също е свързано със сърцето като 

произлязло от него (1QH Kol. ХХІ, 20). 

Връзката между сърцето и устата, между това, което се изрича и това, което 

се мисли, се изразява и в последованието на светата Евхаристия във възгласа643: „И 

дай ни с едно сърце и с едни уста да славим и възпяваме пречестното и 

великолепно Твое име на Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога и во веки 

веков”.644 На този възглас народът отговаря с „амин”, като така засвидетелства 

желанието и решението всички да прославят Господ с думи, (едни уста), които да 

са следствие от едни мисли и дела (едно сърце).   

Като източник и хранилище на мислите сърцето същевременно е и органът, 

който извършва познанието – както очите и ушите са предназначени, за да се 

възприема, така сърцето е предназначено да познава и разбира.645 Това познание и 

разбиране най-вече трябва да е познаване на Бога и на Неговите заповеди. Израил е 

познал Яхве най-вече в чудните дела, които Бог извършва по време на Изхода от 

Египет, затова във Вз 29:4 се казва: „И не ви даде до този ден Господ сърце да 

познавате (t[;d:l' ble lēb lādă‘ăth), очи, за да виждате, и уши, за да слушате”. И 

понеже Господ чрез чудесата, извършени по време на странстванията в пустинята, 

е показал многократно Своето всесилие и вярност, Израил няма никакво 

оправдание пред Господ за това, че Бог не му е дал да Го познае. Въпреки 

                                                           
643 Служебник. Синодално издателство. С., 1998, с. 96-97. 
644 Използваната редакция е от Флавиан Антиохийски по времето на Първия Вселенски събор (325 сл. Хр.) и 
завършва с борбата със савелианите и с други ереси от онази епоха. Архим. Авксентий. Литургика. Пловдив, 
2005, с. 567.  

645 Срв. Schroer, S. Die Körpersymbolik der Bibel..., S. 47. 
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постоянната грижа и Божие водителство Израил постоянно не желае да познава 

Господ и е коравосърдечен по отношение на Него (срв. Ис 6:10). Въпреки 

отстъплението на Израил от Яхве Господ няма да остави народа без познание на 

Самия Себе Си, което познание Той ще даде в бъдеще:  „И ще им дам на тях сърце, 

за да Ме познават, защото Аз съм Господ и те ще Ми бъдат народ и Аз ще им бъда 

за тях Бог, защото ще се обърнат към Мене от цялото си сърце” (Йр 24:7). Чрез това 

обещание Господ, позовавайки се на факта, че макар Той да е дал сърце за 

познание на Израил, той не Го е познал, обещава че това сега ще настъпи в пълна 

мяра. Познаването на Яхве (hwhy t[;D: dă‘ăth JHWH) обхваща практическото 

спазване на Божиите заповеди и заедно с това и личното отношение към Господа – 

ще настъпи спасително време, когато Израил и Бог отново ще си принадлежат 

взаимно и ще са в най-тясно, лично и постоянно общение, което става явно от 

привеждането на формулата на Завета „И Аз съм ви Бог, а вие сте ми народ” (Изх 

6:7 и парал.). Обръщането към Бога ще е от цяло сърце. Глаголът bwv šūb, 

употребен, за да означи покаянието на Израил, означава „връщам се, обръщам 

посоката на движение”, което образно предава обръщането към Бога – ако досега 

Израил не е желал и не е познавал Бога, то след покаянието Господ ще му дари 

познание. Във втората част на стиха (Йр 24:7б) сърцето означава отдаване на целия 

човек, на личността на Бога.646  

Освен Бога човек иска и може да разпознае мислите и на своето собствено 

сърце. Пророк Даниил предлага на Навуходоносор да му разтълкува съновидението 

му за истукана (Дн 2: 31-45) за да може царят да познае, т. е. да разбере, помислите 

на своето сърце (Дн 2:30). В случая пророк Даниил, известявайки съня и 

предлагайки тълкувание, обяснява, че Бог е благоволил да открие на 

Навуходоносор световната човешка история, която ще завърши с идването на 

Божието царство.647 

                                                           
646 Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT.., S. 720. 
647 Срв. Вълчанов, Сл. Тълкувание на книгата на пророк Даниил. С., 1975, с. 40.  
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Бог се прославя като даващ познание на сърцето и в общността в Кумран: 

„Боже мой, Ти поставяш моя крак на пътя, (03) моето ухо и моето сърце, за да 

познае Твоята истина. И аз се научих да мразя всички дела на нечистотата (1QH 

Kol. ХVІ: 2-3). Бог не само дава да се познае Неговата истина, но дава и 

наставления за това как човек да постъпва „защото (8) Бог ми даде да свети 

познание и указание за правотата в моето сърце” (4Q511 Frg. 18, Kol. ii:7-8).648 

След като сърцето е органът на познанието, то е и органът на разбирането, на 

вникването в това, което е възприето и вече осмислено. За да се изрази 

възможността за разбиране на сърцето, се използва глаголът !ybi bjn, който означава 

„отбелязвам”, „ осъзнавам”, „ оказвам внимание на нещо”, „ разбирам”, „ придобивам 

разбиране (познание)”. В критиката си към Израил, който съзнателно не желае да 

разбира със сърце, пророк Исаия (6:9) използва именно този израз (!ybiy" Abb'l.W 

ūlebābō jābjn – и със сърцето си да разбере), за да опише реалната възможност за 

познание,649 за разбиране на Божиите слова и заповеди и по този начин да постави 

акцент върху съзнателния отказ от разбиране на това, което Бог известява, описано 

като състояние на вкаменяване на сърцето. 

Във връзка с правилното познание и разбиране стои проблемът за 

разделеното (раздвоеното) сърце. 

 В Свещеното Писание се разглежда състояние на човека, когато сърцето му 

не е цялостно, а е разделено (раздвоено). Подобен проблем е описан в (Пс 12/11:3) 

– „Лъжа говори човек на ближния си, с лъжовни уста и раздвоено сърце650                    

(blew" bleB. bĭlēb wālēb)”.651 Тези, които са с разделено сърце (ble-hwE[]n:w wănă‘ăwēh 

lēb), ще ги постигне поругание (Пр 12:8). Раздвоеното сърце обаче не се разбира 

                                                           
648 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. ІІ,  S. 648. 
649 Вж. Wolff, H. Menschliches..., S. 17. 
650 В СП преводът е „с присторено сърце”. Този превод не предава смисъла на израза „раздвоено сърце”. 
Раздвоеното сърце не е такова, което се преструва, а което не желае да познае и изпълни Божиите слова. 
651 Изразът blew" bleB. belēb wālēb (разделено сърце) е противопоставен на dx'a, ble lēb ’ěḥād (едно сърце). 

Последното означава единство на чувстването, мисленето и волята. Вж. Kraus, H – J. Psalmen (BKAT, 
XV/1)..., S. 237.          
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само в нравствен смисъл, т. е. под „раздвоено сърце” не се разбира такова, което се 

колебае в избора си между добро и зло”, а е такова сърце, на което му липсва 

разбиране, и затова то мисли погрешно.652 Такова сърце, разбира се, прави и 

погрешна преценка и избор. Заради тази неспособност на сърцето на дадения човек 

да мисли, да познава, да разсъждава, да преценява и решава, той ще бъде за 

поругание – ще загуби уважението на ближните.653 Но не само тяхното уважение и 

почит - вървящото „по два пътя сърце” (Пр 11:20) е погнуса и за Господ. Сърце, 

което върви по два пътя, е такова, което не може да разсъждава, да преценява и да 

привежда своите разсъждения и в делата си – обърканият орган на възприятие и 

познание (сърцето) води и до дела, които не съответстват на заповедите на Яхве,654 

поради което и Господ се гнуси от такъв човек, защото злото е несъвместимо с 

Бога.655 

 Тези, които имат разделено сърце, според кумранските представи дори и да 

се обръщат към Бога с молитва, принадлежат на Белиал (ангела на злото), поради 

което те без друго ще погинат - „но те, загубени, интриганти на Белиал (14) те 

мислят, питат за Тебе (с) раздвоено сърце и не устояват в Твоята истина” (1QH Kol. 

ХІІ,13в - 14б).656 

Като възвестява спасително бъдеще, пророк Исаия го описва като време, 

когато „сърцето на неразбиращите ще разбере и езикът на заекващите ще бърза да 

говори ясно” (Ис 32:4). И докато някои учени като W. Eichrodt приемат, че в 

бъдеще ще се появят управници със сърце, т. е. разбиращи управници, които ще 

могат да съставят добри планове и ще ги привеждат в изпълнение,657 това 

                                                           
652 Hausmann, J. Studien zum Menschenbild..., S. 179. 
653 Delitzsch, F. Salomonisches Spruchbuch..., S. 194. 
654 Fuhs, H. Sprichwörter (NEB)..., S. 140. 
655 Meinhold, A. Die Sprüche. T. 1. Zürich, 1991, S. 196.  

656 Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I, S. 73. 
657 Eichrodt, W. Der Herr der Geschichte (Jesaja 13-23/28-39). BAT, 17, II. Stuttgart, 1967, S. 200. 
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спасително бъдеще по-скоро известява промяна на самите хора – Бог Сам ще 

вложи в сърцето разбиране и познание за Самия Себе Си.658 

  И в Кумран разбиращото сърце е дар на човека от Бога, за да може да се 

познават и съблюдават Божиите заповеди (4Q 423 Frg. 7:7). Господ се прославя 

като Такъв, Който дава познание: „Ти Си поставил разбиране в сърцето му, за да се 

отвори извор на познание за всички разбиращи, но те (мъжете измамници – бел. м.) 

го замениха чрез необрязани уста (19) и друг език, за да са неразбиращ народ, за да 

дойдат до падение в своята заблуда.” (1QH Kol. X, 17с-19).659 

 Сърцето се свързва с разума на човека и се разбира не като интелектуално 

понятие, и сътв. като наличие на интелект и способност за съждение (както то се 

възприема в нашето съвремие), а като разпознаване на доброто и злото, като 

преценяване и като избиране на доброто и отбягване на злото. В тази връзка 

(особено в премъдростната литература) са противопоставени разумния и мъдрия,660 

на неразумния (глупавия) - „сърцето на разумния (!Abn" ble lēb nābōn)661 търси 

познание, а устата на неразумните пасе глупост“  (Пр 15:14).662 Докато устата на 

неразумните, пасящи глупост, изричат неразумни слова поради връзката уста-

сърце, то сърцето на разбиращите, като орган на възприятието, продължава да 

търси и да събира още познание.663 Така „в устните на разумния  се намира 

                                                           
658 Feldmann, F. Das Buch Isaias (EHAT, 14)..., S. 380. 
659 Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I, S. 65. 
660 Темата за разума (съотв. мъдрост и глупост) ще бъде продължена в точката „Сърцето (ble) като седалище 
на мъдростта”.  
661 С !Abn nābōn се означава човекът, който има разбиране. Най-вече това разбиране стои във връзка с 

мъдростта (Бт 41: 33). Ringgren, H. !yBi bjn. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. I, S. 626.   

662 Според разбиранията на отците исихасти молитвата не е механичен процес, имащ за цел да предизвика 
екстаз, а исихастите се стремят към трезвение (νη'ψις nepsis), към вътрешно внимание, към съединение на 
ума със сърцето и към контрол на ума от страна на сърцето, към „пазене на ума”, към „мълчание на сърцето” 
(@ησυ vχια); т. е. към безстрастие (jαπαvθεια), при което действието и съзерцанието не се разбират като два 
различни начина на живот, но напротив – сливат се в осъществяването на „духовното деяние” (πρα'ξις 
νοηραv). Вж. Лосский В. Боговидение. – В: http://hesychasm.ru/library/losski/ls_predisl.htm 

663 Meinhold, A. Die Sprüche. T. 1. Zürich, 1991, S. 253. 
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мъдрост, а тояга е за гърба на неразумния (ble-rs;x] ḥăsăr lēb)” (Пр 10:13). Думата 

rsex' ḥăsēr, с която се окачествява сърцето на неразумния, буквално означава 

„недостиг“ и така изразът ble-rs;x] ḥăsăr lēb означава човек, на когото не му достига 

сърце, т. е. това е човек, който не може да разсъждава, да разбира правилно, а оттук 

и да размишлява и преценява трезво.664 Именно затова неразумният има нужда да 

бъде научен и вразумен - образно представена като необходимост от пръчка. 

 В пророческите речи се подчертава, че разумът се отнема от „блудство, вино 

и шира“ (буквално се казва, че тези напитки отнемат сърцето – Ос. 4:11).665 От 

виното и ширата сърцето (разбирано като орган на разума, волята и способността 

за ориентиране как да се постъпва)666 се помрачава и човек лесно се увлича в 

езическите практики на култовото блудство (а и изобщо на блудството), което 

пленявайки сърцето, прави човека неразумен, като го отделя от Бога и по израза на 

E. Sellin, го „увлича във водовъртежа на погибелта”.667 Затова пък, „който 

придобива сърце, той обича душата си” (Пр 19:8а) и придобивайки разум, така 

придобива и живот.668 На това място Septuaginta предава думата „сърце” с разум 

(fro,nhsij fronesis), като така поставя акцент върху необходимостта от придобиване 

на правилно разбиране и познание. 

 Човек е оценяван от останалите „според мярката на неговия разум”, затова 

„обърканият по сърце ще бъде за подигравка” (Пр 12:8). От това как някой осмисля 

и разбира събитията, явленията и най-вече Божиите повели, се оценява доколко той 

е разумен. Ако това, което той говори и върши, е съобразно на Божиите наредби, 

                                                           
664 Срв. Wolff, H. Anthropologie..., S. 80. 

665 Rudolph, W. Hosea (KAT, XIII/ I)…, S. 110. 

666 Wolff, H. Dodekapropheton 1 Hosea (BKAT, XIV/1)..., S. 104. 

667 Sellin, E. Das Zwölfprophetenbuch. Leipzig, 1929, S. 58. 
668 Werner S., Anthropologische Bеgriefe im Alten Testamen. München, 1964, S. 381. 



 

 

182 

тогава той е ценен като разумен и мъдрец.669 Обърканите по сърце са антиподи на 

разумните – в своите разсъждения и действия те следват свои собствени пътища,670 

които обаче ще ги доведат до погибел.    

 Сърцето, мислейки и преценявайки предметите и явленията, съхранява в 

себе си и спомените. Псалмопевецът споделя, че той е забравен в спомените и 

паметта на своите съвременници.671 Той е „като мъртъв по сърце” и живее като 

„погинал съсъд” (Пс 31/30:13) – на него никой не му обръща внимание. За 

отбелязване е тълкуванието на св. Атанасий Александрийски, според когото 

изразът „мъртъв по сърце” не се отнася към забравения от спомените, а такъв човек 

е този, който е лишен от всякакви добродетели.672 

 Поученията на бащата и неговите напътствия са от особена жизнена важност 

затова той поучава сина си: „Сине мой, внимавай в думите ми, към думите ми 

наклони ухото си! Да не се изплъзнат от очите ти, пази ги сред сърцето си!” (Пр 

4:21).673 Така спомнянето и помненето не е разбирано като пасивно запазване на 

това, което е възприето, а като разсъждаване и преосмисляне на вече запомненото и 

съхраненото. Най-вече в сърцето (като осъзнаващо и помнещо)674 трябва да се 

помнят и съхраняват Божиите заповеди, затова Господ Сам призовава: „И 

поставете тези думи на сърцата си  и върху душите си и превържете ги като знак на 

ръката си и да бъдат те като превръзка между очите ви” (Вз 11:18). 

 Добродетелите (като благост и истина) като дарове от Бога, Който единствен 

е такъв, също трябва да се пазят, съхраняват и вкоренят в сърцето като скъпоценни 

украшения675 – „Благост и истина да не те изоставят, вържи ги на шията си, напиши 

ги на плочите на сърцето си (Пр 3:3)!”. 

                                                           
669 Schmidt, B. Das Buch der Sprüche Salomons. Regensburg, 1899, S. 51. 
670 Fuhs, H. Sprichwörter (NEB)..., S. 88. 
671 Bäthgen, F. Die Psalmen..., S. 86. 

672  http://www.orthlib.ru/Athanasius 
673 Ringgren, H. Sprüche. Göttingen, 1967, S. 26. 
674 Wolff, H. Anthropologie..., S. 81. 
675 Schmidt, B. Das Buch der Sprüche Salomons. Regensburg, 1899, S. 9. 
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 Когато Израил отстъпи от Яхве, той получава от Него изобличения, че е 

забравил Своя Бог - „А ти не си Ме спомняш, не Ме помниш в сърцето си                 

(%BEli-l[; T.m.f;-alo{ lŏ’ šămthe ‘ăl l ĭbēk)” (Ис 57:11). В случая с израза ble-l[; ~yfi šjm 

‘ăl lĭbēk се означава помненето и съхраняването в паметта на сърцето.676 

 Но докато Бог трябва да се пази и помни в сърцето, ще дойде време, когато 

ковчегът на Завета на Господ „няма да възлезе към сърцата ви, и няма да си го 

спомняте, и няма да го търсите, и няма да бъде направен вече.”  (Йр 3:16). В това 

бъдеще кивотът няма да съществува и вече няма да бъде нужен, няма да се спомня 

дори.677 Причина е, че във времето, което се възвестява от пророка, Бог Сам ще 

присъства сред Своя народ.678 Божият Закон в това благодатно време ще бъде 

записан в човешките сърца.679 В есхатологичното бъдеще всъщност, не само 

кивотът, но и цялата Вселена (изразена с библейския еврейски израз „небе и земя”) 

ще бъде обновена - „Аз съм творящ нови небеса и нова Земя и няма да се спомнят 

предишните и няма да възлязат на сърце” 680 (Ис 65:17).681   

В Евангелието според Лука (2:19) се повествува, че девицата Мариам е 

пазила в сърцето си събитието на поклонението на пастирите (Лк 2:15-18) и 

пазейки го, тя не само го е съхранявала там, а е размишлявала за това събитие 

(pa,nta suneth,rei ta. r̀h,mata tau/ta sumba,llousa evn th/| kardi,a| auvth/j panta syneterei ta 

remata tauta symballusa en kardia autes682).683 Така и според Свещеното Писание на 

                                                           
676 Kessler, W. Gott geht es um das Ganze (Jesaja 56-66 und 24-27). BAT, 19..., 1960, S. 32.  
677 Graf, K. Der Prophet Jeremia, Leipzig 1862, S. 63. 
678 Weiser, A. Das Buch des Propheten Jeremia (ATD, 20/21). Göttingen, 1959, S. 37. 
679 Wanke, G. Jeremia T1 Jeremia 1,1-25,14 (ZBAT, 20.1). Zürich, 1995, S. 53.     
680 В СП вместо „сърце” е употребена думата „разум”.  
681 Не може да се приеме мнението на W. Kessler, който смята, че само отношенията в този съществуващ 
свят ще бъдат обновени. В текста ясно се говори не само за ново небе и Земя, но и за това, че старите няма 
вече дори да се спомнят. Kessler, W. Gott geht es um das Ganze (Jesaja 56-66 und 24-27). BAT, 19…, S. 90.  
682 Същият израз е използван по отношение на тези, които са били свидетели на проговарянето на Захарий 
след даването на името на св. Йоан Кръстител. Те не само пазят станалото чудно събитие като спомен в 
сърцата си, но и разсъждават върху него „И всички, които чуха, поставиха това в сърцата си, казвайки: 
”какво ще бъде това детенце?” (Лк  1:66).   
683 Klein, H. Das Lukasevangelium (KеKNT, I/3)...,  S. 141. 
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Новия Завет споменът, паметта не е пасивна; запомненото не остава без 

последствия - върху него се разсъждава и размишлява (Лк 1:66).684 

Сърцето трябва да съхранява и пази Божието слово, което е посято в него, 

(срв. Мт 13:19) и не само да го пази, но и сърцето, възприемайки и съхранявайки 

Божието слово в себе си, трябва както да размишлява върху него, така и да действа 

съобразно Божиите заповеди и да принася добър плод (Лк 8:15).685 

Като скрита вътрешност сърцето се свързва и с най-тайните мисли, 

намерения и чувства. Така то съхранява и запазва тайните на човека. И когато 

човек поиска да сподели с някого, всъщност търси на кого да открие своето сърце. 

Така Енкиду, според епоса на Гилгамеш, търси верен приятел, който да познава 

неговото сърце.686 В историята и притчите на мъдрия Ахикар се казва, че никой не 

може да види това, което е в сърцето на другия.687 

Далила укорява Самсон, затова че той ѝ казва, че я обича, а сърцето му не е с 

нея, т. е. тя го укорява защото той има някакви тайни от нея, а би трябвало да ѝ 

довери всичко (Сд 16:15). Когато Самсон решава да открие тайната на своята сила 

на съпругата си Далила, се отбелязва: „А той ѝ откри цялото си сърце” (Сд 16:17), 

т. е. разкрил ѝ е не само тайната на своята сила, но и всички свои тайни.688 

                                                           
684 Westermann, C. Der Mensch im Alten Testament. Münster, 2000, S. 26. 
685 Принасянето на добри плодове се дължи на сърцето, т. е. на човека, който има отговорна и истинска вяра 
в Бога. Bovon, F. Das Evangelium nach Lukas. - In: Blank, J. (Hrsg.) EKK, III/1.  Zürich, 1989, S. 411.  
686 Hecker, K. Das akadische Gilgamesch Epos. – In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 678. 
687 Мъдрият Ахикар е известен в древния Изток. Неговата история и притчи не са запазени само на 
арамейски език, а са преведени на сирски, арабски, арменски и др. Ахикар е съветник в Новоасирийското 
царство. Понеже той няма деца, осиновил своя племенник, който да бъде негов наследник. С помощта на 
чичо си племенникът е назначен като съветник на царя. Но за съжаление племеникът злоупотребява с 
приятелското отношение на Ахикар като му причинява интриги в двора. Стига се дотам, че цели  убийството 
на Ахикар. Все пак палачът, който трябвало да изпълни присъдата над Ахикар, сам бил укриван по-рано от 
гнева на царя именно от Ахикар. Палачът на свой ред укрива Ахикар от гнева на царя, докато последният 
забрави своя гняв. Папирусът, на който е записан текстът, е от 5 в. пр. Хр., но преданието е от началото на 8 
- 7 в. пр. Хр. За отбелязване е, че в неканоничната литература също се споменава за Ахикар - в Тв 1:21-22, 
където Ахикар се явява племенник на Товит. Явно интересът към мъдрия Ахикар, неговите притчи и 
изпитания оказва влияние в целия древен Изток. Вж. Kottspieper, I. Die Geschichte des weisen Achiqar. Die 
Geschichte des weisen Achiqar. – In: Kаiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 320-321. Вж. Приложение.    
688 Schroer, S. Die Körpersymbolik der Bibel..., S. 49. 
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Савската царица, която идва сама да се убеди в мъдростта на Соломон, му 

разкрива „всичко, което беше в сърцето ѝ” (3/1 Ц 10:2), като по такъв начин 

напълно му се доверява.  

Божиите благодеяния и милости, проявени към някой човек, не трябва да 

остават скрити дълбоко в сърцето, а трябва да известява за тях и така да се 

прославя Бога. Затова Давид изповядва: „правдата Ти не съм скрил сред сърцето 

си”  (Пс 40/39:11).689 

От сърцето човек изговаря това, което е скрито в него – добрият човек 

изнася добро, а злият – зло.690 Въпреки че човек може да скрие в сърцето си 

тайните си, все пак не всичко може да задържи в сърцето си и по това, което 

спонтанно излиза от сърцето, се познава човека.691   

Всеки може да има тайни помисли и чувства в сърцето си, които да остават 

скрити и незнайни за ближните (въпреки че това е доста трудно), но от Бог не може 

да се укрие никаква сърдечна тайна. Затова, дори когато Израил следва пътя на 

Яхве и когато има нужда от Неговата помощ, Израил знае, че преди да завика към 

Бога, Господ знае какво има в сърцето на Неговия народ „защото Той е, Който знае 

тайните на сърцето” (Пс 44/43:22).692 

В Кумран сърцето също се разглежда като тайник, където се съхранява и 

скрива, това което се е случило. В свитъка „Живота на Ной преди потопа” (част от 

Апокрифа на книга Битие) Ной казва: (A693 5,29-6,22): „И аз съхраних тази тайна 

(поради празнота в текста не става ясно каква – бел. м.) в моето сърце и не я 

споделих с никого”(А 6:12).694 

Като следствие от мисленето, размишлението, премислянето и преценката, 

сърцето естествено е и органът, който създава планове и ги привежда и в 

                                                           
689 Божията правда не е норма, не е правен принцип, а дело, благо, което проявява Божията благост и 
вярност към Завета. Kraus, H – J. Psalmen (BKAT, XV/1)..., S. 463. 
690 Wolter, M. Das Lukasevangelium (HNT, 5). Tübingen, 2008, S. 264. 
691 Kllein, H. Das Lukasevangelium (KeKNT, I/3). Göttingen, 2006, B. 3, S. 264-265. 
692 Herkenne, H. Das Buch der Psalmen. Bonn, 1936, S. 169. 
693 А= 1QGenAp.  
694 Преводът е направен по Beyer, K. Die aramäischen Texte vom Toten Meer. B. 2..., S. 93. 
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изпълнение. Когато има нужда от правилна преценка и планиране на нещата човек 

може да се уповава на Бога, защото „сърцето на човека замисля пътя му, но Господ 

подготвя стъпката му”  (Пр 16:9).695  

На човека, който притежава разбиране, се отдава да планира своите 

действия. Този, който размисля и разсъждава получава от Бога дара да дава 

правилни отговори и решения за това как да се постъпи.696 Човек не може да 

познава и да вижда нещата така както Бог, затова Господ помага на човека да 

осъзнае и да предвиди убягващите подробности, за да може по такъв начин 

правилно да прецени и като разбира, и се покорява на Божията воля, да постъпва 

разумно.697 

Тези, които извършват насилие и беззаконие, първо го планират в сърцето 

си, а по-късно го осъществяват. Към такива нечестиви съдии е насочена критиката 

на 58/57 Пс, където се констатира тяхното беззаконие – „Наистина, в сърцето си 

замисляте беззакония на земята; на насилието на ръцете си проправяте път” (ст. 

3).698 

Като благопожелание към царя се отправят думите: „Да ти даде Господ 

според сърцето ти и да изпълни всеки твой съвет” (Пс 20/19:5). Ако царят мисли и 

планира своите дела в светлината на Божия Закон, молбата му към Яхве е Той да се 

отнесе към него като към Свой син (срв. Пс 2) и да изпълни всички негови планове 

и желания.699  

Кумранската общност приема истинския съвет като Божий дар в сърцето 

(1QH Kol. ХІІІ,9а). 

 Пряко свързано с мисленето и волята сърцето според Свещеното Писание е 

седалище на мъдростта (съответно на противното на нея – неразумието и 

                                                           
695 В случая сърцето означава целия вътрешен живот на човека – неговите желания, мисли, намерения и 
планове. Вж. Пиперов, Б. Тълкувание на книгата Притчи Соломонови. С., 1984, с. 20.    

696 Срв. Hausmann, J. Studien zum Menschenbild..., S. 180. 
697 Delitzsch, F. Salomonisches Spruchbuch..., S. 264. 
698 Вж. Шиваров, Н. Машинопис. 
699 Срв. Kraus, Hans-J. Psalmen (BKAT, XV/1)..., S. 165. 
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неразбирането).700 Разбирането за мъдростта и мъдрецът (както и разбирането за 

мисленето и разума) не се припокрива със съвременното разбиране за нея, като 

интелектуална дейност, свързана с размишление и разбиране, с познание.701  

 

3.2.5. Неразумие на сърцето 

 

 Еклисиаст отбелязва разликата между неразумния и мъдрия (глупавия) с 

думите „Сърцето на мъдрия е в десницата му, а сърцето на глупавия – в лявата му 

ръка”. Разликата между мъдрия и неразумния (предадена символично като ляво и 

дясно) е в начина на мислене и постъпване.702 На неразумния не му се отдава да 

определи как трябва да оделотворява Божия закон и как трябва да постъпва, защото 

на него му липсват познание и разбиране.703 Различието между неразумния 

(глупавия) и мъдрия е особено ясно в прилагането на разума на практика. Докато 

разумният се занимава с естествени и полезни неща (като обработването на земята 

например - Пр 12:11),704 тези, които следват суетни неща, са с недостигащо сърце 

(ble-rs;x] ḥăsăr lēb).705 Възможно е мъдър цар като Соломон да започне да мисли и 

постъпва неразумно. В 3/1Ц 11:3 неговото неразумие се свързва с увличането му по 

идолопоклонството под влияние на многото му жени. Това неразумие се изразява с 

думите: „жените му отвърнаха сърцето му”.706  

                                                           
700 Сърцето е средата, центърът на човека и от този център всички други органи се регулират и ръководят. 
Това ръководство не може да се извършва без разбиране, затова сърцето е средоточие на разума и 
мъдростта. Вж. Otto, P. Sprüche Salomos (BKAT, XVII). Neukirchen, 1984, S. 49. 

701 Терминът sofi,a (sofia) първоначално означава качество, което е притежавано от мъдрите, а не дейност. 
По-късно това понятие претърпява развитие: sofi,a обозначава съвършено знание и възможност. През 
класическия период под sofi,a се разбира теоретико-интелектуалното знание. Wilkens, U. sofi,a. - In: 
Friedrich, G. (Hrsg.) ThWNT. B. 7. Stuttgart, 1964, S. 467.    
702 Zapletal, V. Das Buch Kohelet. Freiburg im Breisgau, 1911, S. 206. 
703 Krüger, T. Kohelet (Prediger). BKAT, XIX. Neukirchen-Vluyn, 2000, S. 320. 

704 Plöger, O. Sprüche Solomos (Proverbia). (BKAT, XVII).., S. 151. 
705 Septuaginta тук е предала думата „сърце” по смисъл и е употребила думата „разбиране” (frh,n). 
706 Изразът означава състоянието в което мисленето, следствие от скланянето към греха, е подведено. Срв. 
Koehler, L. (Hrsg.)  Lexicon...  
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 С тъмни краски е разкрито състоянието на неразумие и неразбиране на 

Израил, който е описан от Исаия като народ със „затлъстяло сърце” (Ис 6:10). 

Такова сърце не само не може да разбере и да познае, но то е затлъстяло, защото 

Израил не желае това познание и разбиране.707 Пророкът по Божия заповед трябва 

да изрече слово сърцето на Израил да затлъстее (Направи да затлъстее сърцето на 

този народ – Ис 6:10), защото макар очите, ушите и сърцето на народа като органи 

на познанието все още да функционират, те не действат правилно, защото Израил 

се е отделил от Господа.708  

В есхатологичните очаквания на Кумранската общност в края на дните тези, 

които са неразбиращи и неразумни, ще бъдат погубени - „носителите на истината 

ще израснат при съда [-] (8), ще бъдат унищожени всички (с) неразбиращо сърце и 

синовете на неправдата няма да се намерят вече [и всич]ки, които се придържат 

към престъплението ще бъдат посраме[ни]”. 709 

Неразумният е човек, който е окачествен като без сърце (подобно 

окачествяване има и в Египет).710 Такъв, разбира се, има сърце, но на неговото 

сърце му липсва разбиране, липсва му способност да постъпва по верния начин.711 

В премъдростната литература се задава въпросът: „Защо е ценност в ръката на 

неразумния, за да купи мъдрост, като няма сърце (!yIa"-bl,w> welěb ’ājn- Пр 17:16)?”. 

Неразумните не могат да възприемат, да разсъждават, а оттук и да постъпват 

разумно или мъдро.712 В пълна степен това неразумие се отнася до тези, които 

прелюбодействат, защото със своето поведение те погубват себе си (Пр 6:32).713 

  Пророк Осия, описвайки държавническата политика (7:11), казва за 

Северното царство, че „Ефрем е като глупав гълъб – няма сърце: вика Египет, 

отива в Асирия”. Явно управниците са загубили разума си и това тяхно състояние е 

                                                           
707 Kaiser, O. Das Buch des Propheten Jesaja. Kapitel 1-12 (ATD 17,1). Göttingen, 1981, S. 132. 
708 Duhm, B. Das Buch Jesaia..., S. 68-69. 
709 Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer (UTB 1863). B. IІ...,  S. 457. 
710 Вж. Hausmann, J. Studien zur Menschenbild..., S. 179.  
711 Hausmann, J. Studien zur Menschenbild der älteren Weisheit. Tübingen, 1995, S. 180. 
712 Ibid., S. 179. 
713 Plöger, O. Sprüche Salomos (Proverbia). BKAT, XVII..., S. 71. 
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описано като липса на сърце. От контекста на израза е ясно, че тук не става дума за 

безчувственост, още по-малко за липса на физическо сърце, а именно за пълна 

липса на далновидност.714 

Бог се обръща към целия народ на Израил, въпреки че той е описан като 

народ без сърце (Йр 5:21), като го призовава към покаяние: „Хайде чуйте това, 

народе неразумен и нямащ сърце. Вие имате очи, но не виждате, и уши, но не 

слушате” (Йр 5:21). Неразумието на Израил е толкова голямо, че към 

окачествяването на народа като глупав (чрез използването на думата lk's' sākāl 

(неразумен, глупав) е прибавен и изразът „без сърце” (ble !yae ’ējn lēb). В случая 

Израил е без сърце, защото, въпреки че може да има пълно познание за Бога - има 

органите на възприятието, които функционират – очи и уши, както и сърце,715 

въпреки, че вижда Божието всемогъщество, проявено в сътворяването и в 

поставянето на граница за водите на морето (срв. Пс 104/103:6-9; Йв 38:8-11), не 

осмисля, не признава и не желае да признае силата и всемогъществото на Яхве и 

постоянно се отклонява от Него.716
 

Сърцето на тези, които не възприемат и не следват Божиите заповеди може 

не само да изпадне в неразумие, но и да се заблуди, като не само се отдели от Бога, 

но започне да служи на несъществуващите езически божества. Именно за тази 

опасност Бог предупреждава Своя народ с думите: „Пазете се да не се измами 

сърцето ви и да се отвърнете и да служите на други богове и да им се покланяте” 

(Вз 11:16).717  

Въпреки четирийсетгодишното водителство на народа от Бога в пустинята, 

въпреки очевидните чудеса Израил не е познал Бога, а се е заблудил в сърцето си. 

Този факт се подчертава в Посланието до евреите 3:10, където по смисъл се 

привеждат Божиите думи към еврейския народ: „вие се заблуждавате в сърцата си 
                                                           
714 Wolff, H. Menschliches..., S. 21. 
715 Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 249. 
716 Wanke, G. Jeremia 1,1-25,14 (ZBAT, 20.1). Zürich, 1995, S. 75. 
717 В Кумран също е отбелязана възможността сърцето да се измами и заблуди (4Q381 Frg. 85:3 - „измама е 
във вашите сърца”). Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. ІІ,  S. 345.   
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и не сте познали Моите пътища” (Пс 95/94:10). С привеждането на тези думи, 

които се отнасят до състоянието на заблуда на Израил в пустинята, авторът указва 

на една подобна опасност – както тогава Израил не е познал Яхве въпреки 

необикновените чудеса, които е видял със собствените си очи и които 

свидетелстват недвусмислено за Божието всесилие,718 грижа и промисъл, така и 

сега Израил е изправен пред същата опасност да не познае и да отхвърли 

въплътилия Се Бог Слово и така, отпадайки от Бога, съвсем да не получи и 

обещанието за влизането във вечния и блажен Божий покой (Пс 95/94:11).719 

Заблуждаването на сърцето може обаче да бъде и наказание от Бога (Вз 

28:28): „И ще те накаже Господ с лудост, със слепота и със заблуждаване720 на 

сърцето”. Това наказание е следствие от състоянието на хората, които доброволно 

не желаят да мислят (състояние окачествено като „лудост”), не желаят да виждат и 

познават (състоянието на слепота) и не желаят да разбират и следват Яхве 

(състоянието на заблуда на сърцето).721
 

 Дори и в такова състояние обаче Бог винаги оставя възможност на човека да 

се отвърне от състоянието на блуждаене, неразумие и нямане на сърце и да се 

обърне към Него. Затова винаги е налице възможността за придобиване на разум и 

мъдрост.    

 

3.2.6. Възможност за придобиване на разум и мъдрост и мъдрите по сърце 

  

Мъдростта сама търси неразбиращите и неразумните по сърце и ги 

призовава да насочат всичките си сили за да я придобият с думите: „Разберете, вие 

неопитни по разум, глупави, разберете със сърце (ble Wnybih' hābjnū lēb)!” (Пр 8:5).722 

                                                           
718 Michel, O. Der Breif an die Hebräer (KeKNT, XIII)..., S. 187. 
719 Срв. Weiß, H. Der Breif an die Hebräer. Göttingen, 1991, S. 259. 
720 В СП вместо „заблуждаване” е налице превода „вкаменяване”. Така СП предава следствието от 
заблуждаването – вкаменяването на сърцето. 
721 Срв. Plaut, W. Die Tora in judischer Auslegung (Dewarim). B. V. Gütersloh, 1975, S. 287. 
722 Plöger, O. Sprüche Salomos (Proverbia). BKAT, XVII..., S. 88. 
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Тя ще поучи тези, на които не им достига сърце. Единственото нейно условие, за да 

се открие на неразумните, е те да оставят пътя на своята заблуда и да я потърсят 

(Пр 9:4, 16). Добрият баща желае неговият син да потърси, да придобие премъдрост 

и затова му дава съвета: „Внимавай с ухото си в премъдростта, наклони сърцето си 

към разбиране” (Пр 2:2; Пр 23:12), защото мъдрият по сърце син е най-голямата 

радост за сърцето на своя баща (Пр 23:15).  

Благоразумният се моли на Бога да придобие мъдро сърце, за да осъзнае 

преходността на живота (Пс 90/80:12).723 Соломон също се обръща към Бога с 

молба да бъде дарен със слушащо сърце ([:mevo ble lēb šŏmē‘ă): „И дай на раба си 

слушащо сърце, за да съди народа Ти, за да разбира между добро и зло, защото кой 

може да управлява този могъщ Твой народ?” (3/1 Ц 3:9).724 И Бог се вслушва в 

молитвата на Соломон – „и Бог даде мъдрост на Соломон и много голямо 

разбиране и широко сърце (ble bx;ro rŏḥăb lēb) като пясъка, който е на брега на 

морето” (3/1 Ц 4:29). Тук под израза „широко сърце” не трябва да се разбира 

негативното значение на този израз като „горделиво, високомерно сърце” (срв. Пс 

101/100:5). От контекста, в който е поставен изразът, става ясно, че Соломон 

получава от Бога дар, който го отличава от неговите съвременници – правилно 

разбиране, правилна преценка (букв. голямо разбиране, голяма преценка), 

правилно решаване на делата и правилно постъпване. В следващия стих (3/1 Ц 

4:30) се отбелязва, че мъдростта на Соломон  превишава не само мъдростта на 

Соломоновите сънародници, но и тази на всички жители на Изтока. Употребените 

хиперболи онагледяват необикновеността на мъдростта в древен Израил – при 

другите народи към мъдростта човек се стреми, човек може да я изучи и усвои, но 

мъдростта в Израил не само се изучава и постига, тя е най-вече дар от Яхве (чрез 

изпълнението на Закона, чрез пророческата харизма или чрез индивидуално 

                                                           
723  Delitzsch, F. Commentar über den Psalter. T. 2. Leipzig, 1860, S. 14. 
724 Както бе отбелязано, същият израз „слушащо сърце” се употребява в значение на разбиращо, мъдро сърце 
и в Египет. 
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обдаряване), за да може човек (още по-важно е това за властимащите) да постъпва 

спрямо Неговата воля.725   

Възможността за усвояване на познание и житейска мъдрост е осъзната в 

Древен Египет, където е имало специална институция за обучаване на чиновници, 

която отначало е създадена като чиновническо училище към администрацията на 

фараона, а по-късно такова училище е имало във всяка провинция. Дейността на 

тези училища не се е ограничавала само в усвояване на писарския занаят, но се е 

разпростирала и към придобиването на практическа мъдрост - изграждане на 

характера, начина на поведение и вярност пред фараона и висшестоящите и пр. За 

това, че в Египет мъдростта е ценена и дори жизненоважна добродетел, 

свидетелстват паметниците „Учението на Аменемопе”, „Учение за цар Мерикаре”, 

„Поучението на един баща към неговия син”, „Лоялистично поучение” 726 и мн. др. 

В древния Израил функцията на подобни училища за придобиване на мъдрост 

първоначално се поема от пророците и техните пророчески школи. Още пророк 

Исаия говори за съхраняване на увещание и за запазване на поученията на Закона 

сред учениците (Ис 8:16-18). По време на Вавилонския плен (587-538 пр. Хр.), а и 

след него такива училища на мъдростта е имало около храма.727 В книга Ездра (7:6) 

Ездра бива окачествен като „изкусен книжник в Закона на Моисей, който даде 

Господ, Бог на Израил”.  

По-късно, през епохата на Елинизма (336-64), необходимостта от и 

стремежът към усвояването на мъдростта, намира израз в неканоничната 

литература. В нея има развитие на разбирането за Божията премъдрост като 

устроителка и създателка на всичко – чрез нея Бог е сътворил света (срв. Прм 9:9) 

                                                           
725 Würtwein, E. Das erste Buch der Könige. Kap. 1-16. Göttingen, 1985, S. 49. 
726 Така нареченото „Лоялистично учение” е реконструирано от G. Posener от много фрагментарни ръкописи. 
Текстът е насочен към човек, принадлежащ към висшето обществено съсловие, и е съставен с цел да 
предизвика лоялност спрямо царя. Текстът в голямата си част е запазен на отделни части върху една стела (с 
йероглифи), три папируса, една табличка за писане от дърво и 72 остраки (от варовик и глина). Остраките от 
варовик, както и трите папируса произхождат от времето на 18 Династия. Вж. Brunner, H. Die 
Weisheitsbücher…, S. 178-179. 
727 Вж. Volz, P. Hiob und Weisheit. Göttingen, 1921, S. 103-104.  
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като по този начин на премъдростта се приписват божествени свойства. В опита да 

се защити и възвеличи собственото наследство и да се възвеличи над 

елинистичната мъдрост се стига се дотам, че Филон Александрийски (ок. 25 пр. Хр. 

– 50 сл. Хр.),728 бидейки убеден юдеин, търси общото между елинската мъдрост и 

Свещеното Писание. Затова той описва Моисей като пророк и мъдрец 

едновременно. Моисей освен боговдъхновен пророк и водител е и такъв мъдрец, че 

като него не е имало друг, който така добре да е познавал езическата мъдрост. 

Според Филон думите на Моисей имат скрита сила и мъдрост, залегнала във всяка 

една буква на Закона.729 

С идването Си Господ Иисус Христос указа Себе Си като Премъдрост Божия 

(Лк 11:49). Той обаче не е само Божията Премъдрост, но е и Източникът на 

премъдростта, Който „отваря ума” на учениците и последователите Си, за да 

разбират истинския смисъл на Свещеното Писание на Стария Завет, който смисъл 

и чиято цел и изпълнение е Самият Христос (Лк 24:44-45). 

Мъдростта е разбирана като дар от Бога за тези, които трябва да направят 

скинията и нейните принадлежности (Изх 28:3;730 31:6; 35:25).731 Бог изпълва 

изкусните майстори със свръхестествени дарове, които влага в сърцето им, за да 

могат те да изпълнят точно това, което Бог желае да бъде направено за Неговата 

скиния.732 Господ Иисус Христос обещава на Своите апостоли и последователи, че 

Светият Дух ще умъдри сърцата им свише, когато трябва да засвидетелстват 

истинността на Неговото благовестие (Лк 21:15).733 

                                                           
728 Годината на раждане (съотв. на смъртта) на Филон Александрийски е по Шмит, Х. Философски речник. 
С., 1997. 
729 Срв. Bousset, W. Die Religion des Judentums (HNT, 21)…, S. 439.  
730 В Septuaginta стоят думите: sofoi/j th/| dianoi,a| (мъдри по помисли). 
731 Weiss, J. Das Buch Exodus. Graz, 1911, S. 250. 
732 Jacob, B. Das Buch Exodus. Stuttgart, 1997, S. 806. 
733 Klein, H. Das Lukasevangelium (KEKNT, I/3)..., S. 648. 
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Мъдрият е описан като човек, чието сърце търси знание (Пр 15:14) и затова 

мъдрият съвет може да допадне на неговото сърце (Пр 10:8).734 Сърцето на мъдрия  

придобива разум (Пр 18:15) - то все повече и повече търси поучение и се стреми 

към придобиване на повече мъдрост.735 Мъдростта, която е в сърцето, се проявява и 

чрез устата, която изразява необходимото поучение, което да помага и насочва 

останалите хора в ежедневието (Пр 16:23, срв. Пс 49/48:4).736 Мъдреците са 

описани и като „мъже на сърцето“, като праведници (Йв 34:10). Между мъдростта и 

праведноста се прави паралел, защото разумният, чието сърце е мъдро, като 

изпълнява Божиите заповеди, може да ръководи тези, чието сърце е неразумно и 

неразбиращо (Пр 10:20-21).737 

В Кумран за неразумните се казва: „Те мислят в сърцата си глупост и с 

думите на Белиал те дават начало на лъжовни слова като отрова на дракон”... (1QH 

Kol. ХІІІ,26б)738. Мъдрите пък се облажават: „Блажени, тези които ги търсят 

(наставленията на Тора – бел. м.) с чисти ръце и не се стремят към тях с лъжовно 

сърце [празно]. Блажен е човекът, който е постигнал мъдрост и който така прави, 

че насочва своето сърце в закона на Всевишния, събира себе си в нейните 

възпитавания” (4Q525 Frg. 3, Kol. ii:2в-4б).739 

„Бог е разпределил наследието на [вся]ко [същество] и на всички мъдри по 

сърце...[--]” (1Q418 Frg. 81a+b (20). 740 

От казаното дотук следва, че старозаветното понятие „мъдър” (~k'x' ḥākām), 

съотв. „мъдрост” (hm'k.x' ḥokmāh), само донякъде се припокрива с античното 

понятие за swfw" sofos и за sofia sofia като за притежание на интелектуално 

                                                           
734 Таблиците Пенсилвания и Йеил (притежание на съответните университети) датират от 1700 г. пр. Хр. и 
съдържат част от епоса за Гилгамеш. Вж. Hecker, K. Das akadische Gilgamesch Epos. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) 
TUAT. B. 2..., S. 648. Вж. Приложение. 
735 Schmidt, B. Das Buch der Sprüche Salomons. Regensburg, 1899, S. 86. 
736 Plöger, O. Sprüche Salomos (Proverbia). BKAT, XVII..., S.  195. 
737 Fuhs, H. Sprichwörter (NEB)..., S. 78. 
738 Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I,  S. 79. 
739 Ibid., S. 690. 
740 Ibid., S. 461. 
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знание, което знание се споделя и се препредава на следващите поколения.741 В 

библейския начин на мислене мъдростта се изразява във възможност и желание за 

познаване на Божията воля, в разбирането на Божията воля, изразена чрез Божиите 

заповеди или чрез директно откровение и най-вече в постъпването според Закона, в 

оделотворяването на Божия дар на мъдростта, в приложението му в ежедневния 

живот на практика.742 Именно в това се състои задачата на мъдрите – да обяснят 

жизнената необходимост на мъдростта като дар, да предизвикат старание и 

желание в своите следовници за придобиване на мъдрост и да препредават това, 

което са получили от Бога като умъдрени по сърце. 

 

3.2.7. Сърцето (ble lēb) като средоточие на волята и действието  

 

 Свързано с желания и чувства, от мислене, размисъл и планове естествено е 

сърцето да се разбира като орган, който взима решения и чрез волята ги привежда в 

действия.743 Това се вижда ясно във факта, че в Стария Завет дори чисто езиково не 

се прави разлика между „слушам” (като акт на размишлението) и „покорявам се” 

(като акт на волята), т. е. не се прави разлика между теория и практика, като и в 

двата случая (на „слушам” и „вслушвам се”, „ послушал съм”) се употребява гл. 

[m;v' šāmă‘.744 

 Божиите заповеди се възприемат от сърцето и го радват, защото Божият 

закон е естествен за човека, т. е. съответства на човешката природа.745 Заповедите 

маркират пътя, по който човек да върви, ако иска да бъде с Бога – „Повелите на 

Господа са праведни, радват сърцето, установлението на Господ сътворява 

просвета за очите” (Пс 19/18:9). Просвещавайки очите, а чрез тях и сърцето, 

                                                           
741 Wilkens, U. sofi,a. - In: Friedrich, G. (Hrsg.) ThWNT..., S. 468. 

742 Вж. Westermann, C. Der Mensch im Alten Testament. Münster, 2000, S. 28.  
743 Вж. Dillmann, A. Handbuch der alttestamentlichen Theologie. Leipzig, 1895, S. 378.  
744 Вж. Janowski, B. Konfliktgespräche mit Gott..., S. 168. 
745 Hirsch, S. Die Psalmen..., S. 112. 
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Божиите повели предпазват човека, за да не блуждае той по „опасните пътища на 

греха”.746 Те недвусмислено и ясно казват как трябва да се постъпва като 

насърчават и укрепяват възприятията и волята на човека, чието седалище е 

човешкото сърце. И понеже волята е свързана с чувствата, мислите и 

разсъжденията, а оттук и с това което човек изразява чрез словата си, 

псалмопевецът се моли както думите на устата му (т. е. външния човек), така и 

намеренията на сърцето му (вътрешния човек) да са угодни на Яхве (Пс 

19/18:15).747  

Подобна идея се среща и в Кумран, където човек се радва на Божия Завет – 

„Сърцето ми се радва на Твоя Завет и Твоята истин[а](31) весели душата ми. Аз 

разцъфнах като лилия” (1QH Кol. XVI ІІ, 30б-31а).748 

Връзката между желанието, мисленето и волята се вижда от връзката, която 

прави между тях Свещеното Писание на Стария Завет, като представя като 

неразривно свързани очите и сърцето. За да може да се улесни помненето и 

съблюдаването на Божиите заповеди, се постановява изискването да се направят 

ресни по краищата на дрехите: „и това да ви бъдат ресни и като ги гледате, да 

помните всички заповеди на Господ, за да ги извършвате и да не вървите след 

сърцата си и след очите си” (Ч 15:39).749 

В една оплаквателна реч (започваща с думите „Горко!” на пророк Йеремия, 

която е насочена спрямо нечестивите, които извършват социално потисничество 

(отсъждат пристрастно във вреда на социално слабите), пророкът от Божие име се 

обръща с изобличението: „липсват ти очи и сърце” (Йр 22:17). Така нечестиви са 

тези, които не само не възприемат Божиите заповеди (в случая органите на 

възприемане са очите и сърцето), но и със сърцето си не желаят да ги следват и 

извършват, и по този начин напълно са се отделили от Господа.750 Горкото, което 

                                                           
746 Евтимий Зигабен, Тълкувание на Псалтира. Ч. 1..., с. 217. 
747 Meinhold, A. Zur weisheitlichen Sicht des Menschen (ABG, 6). Leipzig, 2002, S. 2. 
748 Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I, S. 98. 
749 Scharbert, J. Numeri (NEB). Würzburg, 1992, S. 65. 
750  Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 662. 
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се възвестява, е поради това, че следствието от неспазването на Божиите заповеди е 

гибел и смърт (Йз 18:31; Йн 8:21; Рм 6:16 и др.). Това се подчертава и в Кумран, 

където от Божие име се известява предупреждение към царя: „Но царят, чието (14) 

сърце и око са се отклонили в невярност от Моите заповеди, той няма да има 

никого, който (след него) да царува върху престола (15) на неговите бащи – во 

веки, защото Аз завинаги ще отделя неговото потомство от по-нататъшно царуване 

над Израил. (16) [празно] (1Q19, Kol. LIX,13б-15)”.751 

От Божие име пророк Йеремия описва не само отклоняването на дадена 

власт, обществена прослойка, но и на целия народ, който има „непокорно сърце” 

(rrEAs bl e lēb sōrēr). Всички са „непокорни и са се отклонили” (Йр 5:23). Това 

непокорство на сърцето е следствие не само на забравянето и  отделянето от 

Бога,752 но и на съзнателното и доброволно противене на заповедите на Яхве.753 

Йов, указвайки на своята праведност, желае, ако той е пожелал греха и го е 

извършил, да бъде наказан от Бога: „Ако крачката ми се е отклонила от пътя и след 

очите ми е ходило сърцето ми и на ръцете ми се е залепил недостатък, то нека аз да 

сея, а друг да яде и произведенията ми да бъдат изкоренени!” (Йв 31:7). 

Когато желанието за действие е угодно на Бога, тогава човек може да бъде 

призован и окуражен да извърши това, което е пожелано да бъде извършено от 

сърцето. Така когато цар Давид желае да построи храм на Бога, пророк Натан му 

казва: „Всичко, което ти е в сърцето иди и стори, защото Господ е с тебе!” (2 Ц/2 

Сам 7:3). 

Понякога мнозина единодушно взимат решение за действие и го изпълняват. 

Такъв е случаят, когато много народи се съветват и решават „с едно сърце” 754да 

                                                           
751 Ibid., S. 420.  
752 Weiser, A. Das Buch des Propheten Jeremia (ATD, 20/21). Göttingen 1959, S. 55. 
753 Wanke, G. Jeremia T1 Jeremia 1,1-25,14 (ZBAT, 20.1). Zürich 1995, S. 75. 
754 В случая изразът с „едно сърце” означава както това, че народите са с еднакви мисли и намерения, така и 
това, че те са с общи действия. Gunkel, H. Die Psalmen (HAT, 2)…, S. 366. 
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сключат съюз срещу Господа.755 В такъв случай единствено Бог може да помогне 

срещу намеренията и действията на враговете. Молбата за помощ, отправена от 

псалмопевеца към Яхве е мотивирана с думите: „Защото се съветваха (народите – 

бел. м.) с едно сърце (wD"x.y: ble Wc[]An nō‘ăṣū lēb jăḥdāw),756 сключиха срещу Тебе 

съюз” (Пс 83/82:6).757 

Доброто или злото намерение на сърцето не остават само като негови 

желания и решения, но се проявяват чрез делата, затова Христос отбелязва, че 

„добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро”, а лошият – от 

лошото съкровище на сърцето си изнася лошо (Лк 6:45).758  

В Свещеното Писание на Новия Завет връзката между желанията, помислите 

на сърцето и делата на човека не само е разкрита, но самите вътрешни сърдечни 

помисли и намерения са окачествени като сторено дело. Така в проповедта Си на 

планината Христос, базирайки се на Тора, постановява Своите нови заповеди (Мт 

5:27-28): „Чули сте, че е казано на древните: Не прелюбодействай! Аз пък ви 

казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в 

сърцето си” (Мт 5:27-28). Спасителят постановява очистването на сърцето от зли 

                                                           
755 Тук съюзът на народите срещу Яхве е противопоставен на съюза на Яхве с Израил. Израил е в опасност и 
Яхве, Който винаги е верен на договорните отношения, трябва да се намеси в защита на Своя народ. Вж. 
Kraus, H-J. Psalmen (BKAT, XV/2)..., S. 578. 
756 В СП стои „единодушно”.  
757 Можем да се съгласим с мнението на F. Hossfeld, който смята, че този съюз на народите срещу Яхве няма 
исторически и политически, а богословски измерения. Чрез образа на съюза на народите срещу Бога се 
описват всички кризисни моменти в историята на Израил. Някои от аргументите на F. Hossfeld, които 
привежда в защита на своята теза, са: 1. Споменатите народи и племена са емблематични за Израилския 
народ в неговата история като враждебни и сред които народи Израил живее. 2. Споменати са 10 народа, 
което говори за всеобщност. Числото 10 от своя страна се дели на 9 + 1. Синовете на Лот са амонитците и 
моавците (срв. Бт 19:30-38). 3. Подредбата на народите следва определена географска схема. 4. Изборът на 
имената на народите очевидно е направен с цел да онагледи пътя на Израил в Обетованата земя (към Едом, 
Моав и Амон - Ч 20:14-21; Сд 13-16 и парал.) 5. В Египет има подобна представа за това, че враждебните 
народи са девет. В иконографията те са представени като 9 лъка, върху които седи фараонът, покорил тези 
символично представени 9 народи. Hossfeld, F. Psalmen. Freiburg im Breisgau, 2000, S. 499-501. 

758 Klein, H. Das Lukasevangelium (KеKNT, I/3)..., S. 264-265. 
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помисли, а не само въздържането му  от зло дело, защото в него е благодатта на 

Светия Дух.759  

 Когато мисленето, мотивите за действие (които се извършват в сърцето) на 

човека са в истина, т. е. ако човек постъпва според постановленията на Божия 

закон, неговите действия ще са съвършени и обратно. Така връзката сърце – ходене 

създава картината на единство на мисленето, желанието, волеизявата и действието. 

Тази връзка се изразява чрез употребата на понятията сърце (ble lēb) – ръце (~yIP;K; 

kăpăjm). Така Авимелех заявява, че е взел Сара за своя съпруга поради това, че не е 

знаел, че тя е съпруга на Авраам (Бт 20:5). За да окачестви своята постъпка 

Авимелех казва, че е сторил това дело „със съвършено сърце и с невинни                       

ръце”. Нечестивите съдии замислят в сърцето си беззакония, които след това 

привеждат в изпълнение чрез своите дела.760 Псалмопевецът с възмущение се 

обръща към тях: „Наистина в сърце си замисляте беззакония на земята, на 

насилието на ръцете си проправяте път” (Пс 58/57:3). По подобен картинен начин е 

описано и беззаконието на нечестивите в Кумран - „Тяхното сърце излага 

(постоянно) лекомислие и техните бъбреци закоравяват неправдата” (1Q 184 Frg. 

1:2в-3а).761 Така в Кумран не само сърцето, но и бъбреците са свързани с волевите 

действия – безспорно едно развитие, което не е налице в каноничните старозаветни 

писания. 

 На въпроса на поклонниците кой може да участва истински в 

богослужението (Пс 24/23:4) се дава отговорът, че истински служи на Бога:            

„Този, който е с чисти ръце (~yIP;k; yqIn> neqj kăpăjm) и чист по сърце (bb'le-rb; băr 

lēbāb)”. Възлизането на хълма към Бога предава идеята за насоченост, действие и 

затова особено подходящо е сравнението на спазването на Божиите заповеди с 

                                                           
759 Св. Иоанн Златоуст. Толкование на святаго Матфея евангелиста. Кн. 1. М., 1993, с. 191.  

760 Тук думата ~yliae ’ěljm (която трябва да се чете вместо стоящата в текста дума ~l,ae ’ělěm) означава 
високопоставени лица, а от контекста на псалома става ясно, че тези лица са съдиите. Шиваров, Н. 
Машинопис. 
761 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. ІІ,  S. 130. 
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ходене (съотв. възлизане) към Бога. Така чистотата на действията и делата са 

свързани с чистотата на вътрешните, сърдечни движения.762  

 Подобен въпрос, свързан с участието в богослужението, се поставя и в Пс 

15/14:1-2, където на въпроса на поклонниците: „Кой ще се посели като странник в 

Твоята скиния и кой ще се посели на светата Ти планина?” (Пс 15/14:1) се дава 

литургичният отговор: „Който извършва непорочност и който прави правда, и 

който говори истина в сърцето си” (Пс 15/14:2).763 Акцентът е поставен не върху 

жертвоприношенията на приносителите, а върху тяхното поведение, защото 

изпълнението на Божиите заповеди е повече от всички всесъжения и жертви. 

Именно такова е становището на пророците в техните проповеди срещу 

формалното изпълнение на Моисеевия Закон (срв. Ам 5:21-22; Ис 1:11-12 и др.).764 

Ако сърцето бъде изпълнено с фалшиви подбуди, делата на човека, които 

следват тези подбуди, са неправилни и гибелни за него (срв. Пр 12:8).765 Това в 

пълна степен се отнася до горделивия, който е описан като човек с „издигнати очи 

и широко сърце (ble-bx;r> reḥăb lēb)” (Пр 21:4). Издигането на очите и сърцето 

означава високомерие в желанията, намеренията и поведението, което води 

горделивия до отделянето му от Бога.766 Друг израз, описващ гордостта на сърцето, 

е bb'le ld<gO gŏděl lēbāb и буквално означава „голямо сърце” 767 (Ис 9:8). Донякъде се 

припокрива с нашето определение за горделив човек, като за такъв казваме, че се 

големее. Подобен човек не само е далеч от Бога, но и благочестивият цар не желае 

да има такъв човек за свой служител (Пс 101/100:5). Сърцето на горделивия може 

да се издигне (4/2 Ц 14:10) или да стане високо, но такъв човек ще бъде разбит (Пр 

18:12). Гордостта, която е станала причина за падението и за пълното отделяне от 

                                                           
762 Kraus, H-J. Psalmen (BKAT, XV/1)..., S. 196. 
763 Шиваров, Н. Литературните жанрове..., с. 64. 
764 Weiser, A. Die Psalmen (ATD, 14). Göttingen, 1959, S. 113. 
765 Fuhs, H. Sprichwörter (NEB)..., S. 149. 
766 Schmidt, B. Das Buch der Sprüche Salomons. Regensburg, 1899, S. 97. 
767 Wolff, H. Menschliches..., S. 16. 
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Бога дори на ангелите от небето, по подобен начин се отразява и на горделивия 

човек.768 

Прославянето на сърцето води до забравяне на Бога и Неговите благодеяния 

(Вз 8:14 - ̂ b<b'l. ~r" rām lebāběkā (ще се прослави сърцето ти)769. Макар че Бог 

непрекъснато се грижи за Израил в пустинята, които грижи образно са предадени 

от прор. Осия с картината на паша (Ос 13:6), народът не само не е признателен и 

благодарен, но дотолкова се чувства заситен, че вече не осъзнава необходимостта 

от Божията помощ,770 а вследствие на благоденствието даже приписва на себе си 

даровете, които е получил от Яхве.771  

Бог обаче ненавижда всеки, който смята, че е с мъдро сърце, т. е. всеки, 

който сам на себе си приписва дарената му от Бога мъдрост и в действията си, 

отклонявайки се от Бога, следва собствените си представи и разсъждения (Йв 

37:24).772 В книга Притчи съвсем лаконично е отбелязано, че „мерзост пред 

Господа е всеки, който е с горделиво сърце” (Пр 16:5). 

Горделивите са представени и като силни по сърце (ble yrEyBia; ’ăbjrēj lēb), 

които са далеч от правдата (Ис 46:12). H. Hermisson  не приема, че „силни по 

сърце” е израз, с който се окачествяват гордите и според него текстът на Ис 46:12 

би следвало да претърпи промяна, като вместо думите ble yrEyBia; ’ăbjrēj lēb („силни 

по сърце”) трябвало да стои изразът ble yqez>xi ḥĭzqēj lēb („твърди по сърце”).773 Нищо 

обаче не дава основание да се предположи, че в първоначалния текст е стоял 

последният израз, още повече че съчетанието „силни по сърце” се среща и в Пс 

76/75:6, като и там като такива са окачествени гордите, които въстават срещу Бога 

                                                           
768 Schmidt, B. Das Buch der Sprüche Salomons..., S. 85. 
769 В Дн 11:12 горделивият е описан като човек, чието сърце само го прославя (Abb'l. ~r"w> ~Wry" jārūm 

werām lebābō). 

770 Weiser, A. Die Propheten Gosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha (ATD, 24). Göttingen, 1985, S. 97. 
771 Rudolph, W. Hosea (KAT, XIII/ I)..., S. 243. 
772 Срв. König, E. Das Buch Hiob..., 1929, S. 394. 
773 Hermisson, H. Deuterojesaja (BKAT, XI/2). Neukirchen, 2003, S. 136. 
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и срещу Сион. Може да се разбере защо изразът „силни по сърце” означава 

„ горделиви” и „богопротивни” само в контекста на окачествяването на Бога като 

„Силният на Яков” (Бт 49:24).774   

В гордостта и самовъзвеличаването може да се стигне дотам, докъдето е 

стигнал царят на Тир – да се сравнява с Бога (Йз 28:2, 6). Причината за такава 

гордост е високото му сърце – „защото е високо сърцето ти и каза: Аз съм Бог, седя 

в събранието на боговете сред сърцето на водите, но ти си човек, а не Бог, ако и да 

си поставил сърцето си като сърцето на Бога”.775 Според светоотеческото разбиране 

гордостта и падението на царя на Тир са образ на богоборното себевъзвеличаване и 

падение на Сатаната.776 

Същата гордост е обзела и царя на Вавилон, който има дързостта да се 

сравнява с Бога. Бог обаче изобличава неговите горделиви помисли и 

размишления: „А ти каза в сърцето си  (̂ b.b'l.bi T'r>m:a' ’āmărthā bĭlebābkā) – ще 

възляза на небесата, ще възвися трона си над Божиите звезди, ще седна на 

планината на събранието в крайните места на севера” 777 (Ис 14:13). Затова Господ 

ще съкруши неговата гордост. 

За да се предпази от гордост сърцето на царя, общността в Кумран предлага 

владетелят да има съветници, а не да взима еднолични решения и да действа сам - 

„Дванадесет (12) предстоятели на неговия (на царя – бел. м.) народ трябва да са при 

него и дванадесет от свещениците и от левитите (13). Дванадесет, та заедно с него 

да правят събрания за присъди (14) и за Закона. И той не трябва да издига сърцето 

                                                           
774 Blatzer, K. Deutero-Jesaja. Gütersloh, 1999, S. 341. 
775 Тогавашният цар на Тир е Етбаал ІІІ. Словата на Йезекиил обаче не визират толкова конкретния цар, 
колкото са насочени по принцип към тези, които със своите дарени им от Бога дарове дотолкова се 
самозабравят, че дръзват да се сравняват с Бога. Greenberg, M. Ezechiel 21-37 (HThKАT). Freiburg im 
Breisgau, 2005, S. 239. 
776 Св. Иоанн Златоуст. Толкование на пророка Исаию..., с. 141-142. 
777 Според древноориенталските представи планината на която обитават боговете, се намира в крайния 
север, защото той лесно се свързва с полярната звезда, а оттам и с небето. Срв. Eichrodt, W. Der Herr der 
Geschichte (Jesaja 13-23/28-39). BAT, 7..., S. 23. Именно като реакция на тази езическа представа в Пс 
89/88:12 се казва, че Бог е създал севера и юга, т. е. истинският Бог (Яхве) е Господарят на севера и 
следователно северът не е място на събранието на езически богове. 



 

 

203 

си над тях и не трябва да прави никакво дело (15) без техния съвет [празно] (11Q19, 

Kol. LVII:11б-15а).778 

Подмамването и прелъстяването на някого от блудница се дължи на 

скритото й сърце, т. е. на лукавото поведение, което цели съблазняването на 

неразумния (Пр 7:10).779 

Отвръщането от греха и следването на Бога се дължи на сърцето, което се 

стреми да се обърне към Господ. Така в молитвата на Соломон към Бога във връзка 

с освещаването на храма (2 Плп 6:37-39) Бог се умолява да прости на евреите, 

които биха желали да се покаят като обърнат сърцата си към Яхве.780 Към 

обръщане, към покаяние призовава Сам Бог като постоянно известява чрез 

пророците, че истинското покаяние винаги е възможно. То е свързано с пост и 

плач, но същественото при него е обръщането с цяло сърце: „Но също сега, каза 

Господ, обърнете се към Мен с цялото си сърце, с пост и с плач и ридание” (Йл 

2:12781).  

Покаянието и смирението се определят като смекчаване на сърцето (4/2 Ц 

22:19 (̂ b.b'l.-%r: răp lebābkā - смекчил си сърцето си), което води до връщане към 

Бога и Неговото истинско почитание.782 Благоугодни жертви на Бога са именно 

съкрушените и сякаш разбити от смирение сърца (Пс 51/50:17).783 Такива сърца Бог 

не само няма да презре (Пс 51/50:17), но и ще изцери и възстанови (Пс 147/146:3). 

Тези, които се обръщат към Бога, Господ Сам посещава (Ис 57:15). Техните сърца 

                                                           
778 Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I, S. 418. 
779 Срв. Plöger, O. Sprüche Salomos (Proverbia). BKAT, XVII..., S. 78.  
780 Глаголът bWv šūb (в Kal) означава „обръщам се”, „ връщам се”. С предлозите la, ’ěl или l. le глаголът bWv 
šūb означава „обръщам се към нещо” (или към някого). Именно затова покаянието се изразява чрез идеята за 
обръщане към Бога (Йз 18:30).   
781 Следващият стих (13) обяснява причината, поради която човек трябва да има решимост да се покае и 
същевременно да има твърдото упование в Божията прошка. И разкъсайте сърцата си, а недейте къса 
одеждите си! И обърнете се към Господ, вашия Бог, защото Той е милостив и благоутробен, дълготърпелив  
и велик по милост и смиляващ се над всяко зло” (Йл 2:13). Този стих бе вече приведен в екскурса Божието 
милосърдие. 
782 Würtwein, E. Die Bücher der Könige (1 Kön 17 – 2 Kön 25). Göttingen, 1984, S. 450. 
783 Свети Августин отбелязва, че истинските жертви на Бога са даровете на сърцето, които са получени от 
Бога и които то отново трябва да ги отдаде на Господ. Тези дарове са вярата, надеждата и любовта. 
Augustinus, A. Die Auslegungen der Psalmen…, S. 121. 
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отново ще живеят, понеже връщането към Бога е естествено състояние на живот за 

човека.784  

Бог обаче не само винаги е близо до разбитите по сърце (ble-yrEB.v.nI nĭšberēj 

lēb) – Той, оживявайки сърцата (т. е. самите хора), ще спаси смирените (Пс 

34/33:19).  

Изцеряването на разбитите по сърце ще извърши Месия, Който, имайки 

Светия Дух, ще възстанови не само социалната справедливост785 и не само ще 

върне юдеите от Вавилон (представени тук като затворени и оковани),786 но и ще 

възвести началото на месианско управление.  

Пророк Исаия, говорейки от името на Месия, обрисува благодатното 

месианско време: „Духът на Господаря Господ е върху Мен,787 защото Господ Ме 

помаза, за да възвестя на нямащите нищо. Изпрати Ме да превържа разбитите по 

сърце”, да известя на затворените освобождение, на окованите – отваряне на 

тъмница, да известя благоприятната година на Господ” (Ис 61:1-2а). 

При Своята проповед в Назаретската синагога Господ Иисус Христос отваря 

подадения му свитък на прор. Исаия и като намира788 текста на Ис 61:1, го прочита 

пред събранието. В евангелието според Лука текстът на Ис 61:1 е свободно 

цитиран според Septuaginta (Лк 4:16-30).789 След като Спасителят прочита текста на 

Ис 61:1 го изяснява като отнасящ се до Него, като казва „днес се е изпълнило това 

                                                           
784 Duhm, B. Das Buch Jesaia..., S. 433. 
785 Proksch, F. Jesaia (Deuterojesaja). Leipzig, 1930, S. 25. 
786 Можем да се съгласим донякъде с мнението на J. Watts, който приема, че изразът „разбити по сърце” 
предава картината на юдейската общност в Йерусалим преди реформата на Ездра (5 в. пр. Хр.), но този израз 
(както видяхме) в случая означава не само социалния крах, в който все още се намира общността, но той се 
отнася до хора, които са се обърнали към Бога и се каят за сторените съгрешения. Именно в такъв смисъл 
Месия ще превърже – т. е. ще изцери и утеши тези, които се обръщат към Бога с искрено покаяние. Watts,  J. 
Isaiah 34-66 (WBC). vol. 25. Waco, (Texas) 1987, p. 302.   
787 Помазването наистина напомня 1 Ц/1 Сам. 16:13, но докато царят в Израил получава от Божия Дух 
дарове, които да му помагат в неговото служение, Месия има Самия Божий Дух. Вж. Вълчанов, Сл. 
Царското служение в Стария Завет. – В: Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. Вечното..., с. 181. 
788 Употребеният глагол „намери” (eu-ren еuren) говори за това, че Иисус Христос веднага, след като 
разгръща свитъка, без да търси специално това място, го намира и го прочита. Така се подчертава, че този 
текст не е предварително търсен от Христос, нито е преднамерено прочетен, а е текст, който Бог Отец е 
пожелал да бъде прочетен от Христос. Срв. Klein, H. Das Lukasevangelium (KеKNT, I/3)..., S. 189. 
789 Wiefel, W. Das Evangelium nach Lukas (ThHNT, III). 1. Auflage. Berlin, 1988, S. 106. 
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писание във вашите уши” (Лк 4:21) и така е изминат пътят от записаното по Божия 

воля в Писанието до неговото историческо изпълнение от въплътилия се Бог 

Слово. Господ Иисус Христос представя Себе Си като истинския Помазаник, 

Който ще възвести „благоприятната година на Господ” (Ис 61:2а; Лк 4:19).790 

Светоотеческото изяснение под „пленени” разбира душите в ада преди Христовото 

възкресение и слизането на Христос в ада (1 Пт 3:19), съкрушението на сърцето 

отнася - до греха и служението на идоли, а благоприятната година на Господ 

свързва с Христовото въплъщение.791  

Бог не само очаква от човека да възприема Неговите слова и поучения, но 

Сам внушава в сърцето му какво трябва да извърши и по този начин укрепява, 

насърчава волята и я насочва към Себе си, като наклонява сърцето към добро (Пс 

119/118:36; 141:4).792 В текстове на кумранската общност Бог се прославя именно 

за това водителство - „Какво да кажа, не покриваш ли Ти сърцето Ми, казваш как аз 

трябва право да вървя?” (1QH Kol. ХХ:33в-34б).793 Бог прави всичко възможно, за 

да помогне на човека да върви в Неговия път: “Ти сключи за мен Твоя Завет и Ти 

укрепяваш [моето] сърце (5) [...], за да върви по Твоя път. Ти направи сърцето ми 

внимателно и изостри моите бъбреци, та те да не забравят Твоите предписания” 

(4Q436 Frg. 1:4в-5).794 

Въпреки че и в Свещеното Писание и в Кумран Бог ръководи и насочва 

човека към изпълнение на Неговата воля, но в Свещеното Писание ясно се 

подчертава, че Бог никога не насилва волята на човека и когато последният не 

желае да бъде с Бога, Бог го оставя да върви по желанията и пътищата на твърдото 

си сърце (Пс 81/80:13). В тази връзка стои и проблемът за вкаменяването на 

сърцето по отношение на Бога и Неговите заповеди.   

                                                           
790 Bovon, F. Das Evangelium nach Lukas (EKK, III/1)..., S. 213. 
791 Св. Теофилакт, еп. Български, Благовестник или Тълкувание на Евангелието. Ч. 2..., с. 58. 
792 Kraus, H-J. Theologie der Psalmen (BKAT, XV/3)..., S. 182. 

793 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. I, S. 105. 
794 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. II, S. 522. 
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 Всеки грях отделя човека от Бога и е нарушаване на Неговата света воля. За 

разлика от другите грехове идолопоклонството и отпадането от Яхве водят до 

втвърдяване на сърцето, от което следва неговото вкаменяване. Според Свещеното 

Писание именно сърцето е основният център, където става вкаменяването на 

човека. Ако сърцето е вкаменено, тогава правилното постъпване според Закона е 

невъзможно. Една от последиците на това вкаменяване е неверието. Двете понятия 

„неверие” и „вкаменяване на сърцето” често са взаимозаменяеми и синонимни (Мр 

16:14).795 

 Пример за вкаменяване на сърцето е поведението на египетския фараон 

спрямо евреите. В книга Изход (Изх 7:14) Яхве говори на Моисей, че сърцето на 

фараона е станало твърдо (dbeK' kābēd). Именно на това състояние на сърцето му се 

дължи неговото несъгласие да пусне евреите да направят Пасха в пустинята, макар 

че стореното от Моисей чудо (превръщането на тоягата му в змия) е очевидно.796 

Въпреки това сърцето на фараона, органът, който трябва да разбере видяното като 

чудо, не е способно да го отчете и осъзнае. Когато фараонът изпраща надзиратели, 

за да видят дали добитъкът на израилтяните измира и се установява, че поразата е 

само върху египтяните, сърцето на фараона остава вкаменено. В Изх 8:15, където се 

повествува, че въпреки настъпващото облекчение сърцето на фараона е закоравяло, 

е използван отново гл. dbeK' kābēd. Понеже към значението на dbeK' kābēd се добавя 

смисъла „правя тежък”, „ ставам тежък”, явно е, че сам фараонът е виновен за 

вкаменяването на своето сърце, станало тежко и невъзприемчиво (вкаменено) за 

Божиите дела поради надменността.797 С глагола qz:x' ḥāzăq798 също се описва 

                                                           
795 Hesse, F. Das Verstockungsproblem..., S. 2. 
796 Свързан с функцията на някой орган, глаголът dbeK' kāběd означава неспособността на този орган да 
извършва своята функция (вж. Бт 48:10) и следователно окачествяването на сърцето като „тежко” описва 

неспособността за възприемане, оценяване, отсъда и действие на човека. Stenmans, P. dbeK' kāběd. – In: 
Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. II, S. 19. 
797 Scharbert, J. Exodus (NEB). Würzburg, 1989, S. 46.  
798 Глаголът qz:x' ḥāzăq в наклонение Kal означава „твърд”, „ силен съм”, в Piel – „усилвам”.  
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причината за нежеланието на фараона да освободи Израил. (Изх 9:35).799 Глаголът 

qz:x' ḥāzăq се употребява и за описване на укрепяване на сърцето от Бога (Пс 

27/26:14), което се разбира както във физически смисъл, така и в духовен. Човек с 

укрепено от Бога сърце непоколебимо изпълнява Божиите заповеди (Пс 27/26:14; 

Пс 31/30:24). В случая на фараона твърдостта на сърцето се окачествява като 

богопротивна, защото фараонът се противи на Божията воля и става неспособен да 

я възприеме. И понеже това е негово собствено решение, то и Бог приема 

вкаменяването на сърцето му.  Нещо повече – Бог Сам вкаменява сърцето му (Аз 

ще вкаменя сърцето му), т. е. отсъдил е сърцето на фараона за вкаменено (Изх 

10:1).800    

 Във Второзаконие 2:30 писателят е обяснил на бъдните поколения защо  

царят на Хешбон (Есевон - СП) Сихон801 (Сион - СП) не пожелал да пропусне 

идващите от Египет евреи през своите предели - това е станало понеже „твоят Бог 

втвърди духа ми и направи твърдо сърцето му”.802 Тук думата x:Wr rūăḥ е 

използвана като паралелна на думата сърце.803 Този паралел се прави, за да се 

изобрази картинно състоянието на богопротивене – сърцето, като орган на 

богопознание, и духът, който винаги е деен, стават недейни затова метафорично те 

са окачествени като твърди. 

                                                           
799 Вкаменяването на сърцето на фараона, което Бог допуска да стане, се възприема от св. Григорий Палама 
като богоизоставеност на фараона. Вж. Св. Григорий Палама. Триады в защиту..., Триада 2. Ч. 1, 24, с. 137-
138. 

800 Не може да се приеме тезата на F. Hesse, че, от една страна, Бог вкаменява сърцето на фараона, а от друга 
пак Той го наказва за това. Hesse, F. Das Verstockungsproblem..., S. 11.    
801 Сихон е аморейски цар, който завладява моавците малко преди Израил да навлезе в негова територия. 
Библейски речник. С., 1994, с. 512. 
802 Изразът „правя сърцето твърдо” може да се използва в положителен смисъл като напр. в Пс 27/26:14 (а 
също и в Пс 31/30:25), където към благочестивия е отправен призивът: „Уповавай се на Господ и бъди 
твърд! И нека да бъде твърдо сърцето ти, уповавай се на Господ”. Все пак изразът „твърдо сърце” се 
използва предимно в негативен смисъл. Вж. Schreiner, J. #ma ’āmăṣ. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І, 

S. 351.     

803 Hesse, F. Das Verstockungsproblem..., S. 23. 
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 В книгата на прор. Исаия е описано как веднага след неговото призоваване 

към пророческо служение (Ис 6:1-7) Бог му говори: „Направи да затлъстее сърцето 

на този народ и ушите му направи тежки и слепи очите му, за да не вижда с очите 

си и с ушите си да не чуе, и със сърцето си да не разбере та да се обърне и да се 

изцери” (Ис 6:10). Бог е изпратил Исаия, но неговото пророческо послание ще 

срещне слепи очи и глухи уши.804 

 Божията заповед „направи да затлъстее сърцето на този народ” е отправена 

към пророка, който трябва да извести, че Яхве ще направи така, че да затлъстее 

сърцето на Израил. Глаголът !mv šāmăn има значение на ”тлъст съм” и е използван 

образно от пророка за описанието на състоянието на Израил. Идеята е, че както 

тлъстината предпазва физическото сърце, така Израил сам е затлъстил сърцето си, 

„предпазвайки” го от Бога за да не би Бог да го обърне към Себе Си.   

 Окото е органът, чрез който се възприема действителността. Израил  не може  

да вижда, защото е със слепи очи, т. е. не може да се ориентира в действителността. 

Не физическата слепота обаче е недостатък на Израил, а това, че той духовно не 

вижда Божиите дела.805 Но не само това - с ушите си Израил не може да чуе 

Божиите слова, които са отправени към него. Картинното описание спомага да 

бъде изразено нежеланието на Израил да бъде верен на Яхве. Седемдесетте 

преводачи (Septuaginta) са разбрали вкаменяването на сърцето на Израил не като 

следствие от Божие действие, а като последица от отношението на народа към 

Бога. Затова и преводът в Septuaginta e: „Защото е удебелено сърцето на този народ 

и с ушите си тежко чуха и са затворили очите си за да не видят с очи и да не чуят с 

уши и със сърце да разберат и да се обърнат и да ги изцеря”. Това нежелание не 

може да бъде разбрано, то може само да бъде описано и известено. Отвръщането от 

Яхве, описано като съзнателното нежелание за разбиране със сърце, като 

                                                           
804 Вж. Kilian, R. Jesaja 1-12 (NEB). Würzburg, 1986, S. 49. 
805 Вж. Beuken, W. Jesaja 1-12. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im Breisgau, 2003, S. 175. 
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противене, става причина за справедливото Божие наказание чрез Вавилонския 

плен (587-538 пр. Хр.).806  

 Думите на Ис 6:10 са цитирани в Евангелието според Матей (Мт 13:13-15). 

След изричането на притчата за сеяча (Мт 13:3-4) евангелистът отбелязва въпроса 

на апостолите към Христос „защо им говориш с притчи?” (Мт 13:10б). На това 

Спасителят отговаря като по смисъл предава текста на Ис 6:10 – „и над тях се 

изпълни пророчеството на Исаия, което казва: „с чуване ще чуете, но не ще 

разберете, с гледане ще гледате, но няма да видите. Защото е затлъстяло сърцето на 

този народ и с уши тежко чуха и са затворили очите си, за да не видят с очи и да 

чуят с уши и да разберат със сърце и ще ги изцеря” (Мт 13:14-15).   

 Господ Иисус Христос говори с притчи не за да окаменеят сърцата на 

слушателите Му, а защото някои от слушащите Го вече са със затлъстели сърца. 

Невиждането и нечуването на Израил за Христос е един факт. То не е причинено от 

притчите на Иисус, а по-скоро притчите са “отговор” на неразбирането. Но и чрез 

тях народът, ако би поискал, можеше да познае, че Иисус от Назарет е обещаният 

Христос.807 Разбира се, затова нежелание отговорност не носи Иисус, а народът на 

Израил.808 Той, поради собствената си зла воля, сам е станал неспособен да се 

обърне, за да бъде изцерен.809  

 С думите на прор. Исаия св. ев. Йоан описва неверието на част от народа към 

думите на Иисус Христос (Йн 12:40).810 Текстът на Йоан 12:40 - ”направил е слепи 

                                                           
806 Вж. Шиваров, Н. Тълкувание на книгата на пророк Йеремия. С., 1974, с. 18. 
807 Срв. св. Иоанн Златоуст, Толкование на святаго Матфея евангелиста..., Кн. 2, с. 477.  
808 Вж. Luz, U. Das Evangelium nach Matthäus (EKKNT, I/2)..., S. 313. 

809 Св. Теофилакт, еп. Български. Благовестник или Тълкувание на Светото Евангелие. Ч. 1. Света Гора, 
2003, с. 162.  
810 В книга Деяния апостолски, дееписателят, описвайки благовестието на св. ап. Павел в Рим, повествува за 
това как апостолът, виждайки неверието на юдеите, привежда Ис 6:10 като пророчество, отнасящо се 
именно към тяхното неверие и добавя, че неговата проповед ще е насочена към езичниците. Част от народа 
на Израил е с окаменяло сърце и не иска да познае, приеме и разбере своя Месия. Но, според ап. Павел, Бог 
не може да измени промисъла Си за избрания до Христос юдейски народ и напълно да го отхвърли. 
Отстъплението на Израил е само частично, докато не повярва в Христос цялото множество езичници. Бог 
довежда езичниците при Себе Си поради тяхното непокорство на словото, езичниците пък са били 
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очите им и твърдо сърцето им, за да не виждат с очи и да не разбират със сърце та 

да се обърнат и да ги изцеря” се отклонява (като вариант) както от МТ, така и от 

Septuaginta. В него не се споменава за нечуването на ушите. Въпреки това, 

смисълът на предлагания текст е същият - Израил сам е вкаменил сърцето си и го е 

направил неспособно да разбира. Въпреки, че Христос е извършил много чудеса 

(Йн 12:37), те не са разбрани и не са осъзнати от сърцата на част от Христовите 

съвременници като знаци на Христовата божественост, а са възприемани само като 

чудни дела.811  

 Мисълта, че Израил доброволно не желае да чуе Бога и Неговото слово, е 

допълнена от прор. Йезекиил, който описва народа така: „целият дом на Израил е с 

твърдо чело и тежко сърце” (Йз 3:7).  

 Изразът „твърд по сърце“ (ble tWrrv. šerrūth lēb) описва вкаменяването на 

сърцето и е близък до израза „затворено сърце“ (rAgs. ble lēb segōr - Ос 13:8).812 

Пророк Йеремия използва първия израз в едно заплашително слово (Йр 23:9-17), за 

да опише дейността на лъжепророците, които насърчават тези, които презират Бога 

и ходят според упоритите си сърца (Йр 23:17). Със същия израз пророкът изяснява 

защо Израил ходи след други богове, а причината затова отново е твърдо сърце, 

което не слуша и не следва Божиите слова. 

 Вкаменяването на сърцето е описано от пророк Йеремия в едно слово –

диспут, в което Яхве говори на Своя народ: „Не се ли боите от Мен, каза Господ, и 

не треперите ли от лицето Ми, от Мен, Който съм поставил пясъка като граница на 

морето като вечно установление, която то няма да премине и няма да се вълнува, и 

няма да може и няма да ръмжат вълните му и няма да я преминат. Но сърцето на 

този народ е непокорно и като е непокорно се отклоняват от пътя и вървят. И не 

казват в сърцата си: Хайде да се боим от Господа, нашия Бог, Който ни дава дъжд 

                                                                                                                                                                                           

непокорни на Бога, когато Израил Му е бил покорен и така всички хора са затворени в непокорството. Целта 
на Бога обаче е една – да помилва всички със Своята благост и човеколюбие  (Рм 11:25-33). 
811 Wilckens, U. Das Evangelium nach Johanes (NTD, 4). 17. Auflage. Göttingen, 1998, S. 198. 
812 Fabry, H. rrc šārār. – In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VIII, S. 480.  
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ранен и късен в свое време, за да пазим празника на седмиците на жетвата” (Йр 

5:22-24). 

 Господ задава риторичен въпрос, чийто отговор е ясен – за разлика от 

природните стихии (в случая морето),813 Израил не благоговее пред Бога. Учението 

за страха от Яхве е основно учение на премъдростното училище. Според него 

причина за богобоязън не е Божие наказание, а е Божието всемогъщество.814  Друга 

причина за страха от Яхве е благодарността за Божиите дарове на ранния и късния 

дъжд, които дъждове са особено важни за земеделието при климата  на Палестина. 

Празникът на седмиците, или още известен като Петдесетница, е празник, на който 

се празнуват първите плодове. През 2 век сл. Хр. равините го свързват със 

Синайското законодателство и така той става и празник на даването на Закона.815 В 

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

първоберките е празник и на първото вино.816     

 Вкаменяването на сърцето започва със съзнателно противене на Бога, с 

непокорство на Неговите заповеди. Според Йеремия именно от това упорито 

богопротивене следва липса на страх Божи (Йр 7:24), а от него следват греховете и 

беззаконията (Йр 7:25). Последствие от това е нежеланието да се върши добро, 

което се изразява в неспазването на Завета (Йр 18:12).  

 Последица от вкаменяването на сърцето е отделянето от Бога, което води 

след себе си до безбожие в смисъл на неспазване на Божиите заповеди (Пс 14/13:1). 

А сърцето на безбожните е като покрито пред Бога (срв. 2 К 3:14-16), така че те не 

могат да усетят Божиите действия и се противят на Божията воля.  

                                                           
813 В митологичните представи морето е персонификация на богинята на хаоса и праморето Тиамат, която се 
противи на творческия бог Мардук. Вж. Waschke, Е. ~AhT. thehōm. – In: Fabry, H. (Hrsg.) ThWAT. B. VIII, S. 

565. За разлика от тази представа в Свещеното Писание морето макар да е стихия, не е божество, нито може 
да е богопротивна на Бога сила. То е Божие творение, което е създадено от Бога, Който му е поставил 
предел, за да не може то да опустошава Земята (срв. Бт 1:9-10).  

814 Вж. Volz, P. Der Prophet Jeremia. Leipzig, 1928, S. 22. 
815 Вж. Шиваров, Н. Библейска археология..., с. 507. 
816 Steudel, A. (Hrsg.) Die Texte aus Qumran II. Darmstadt, 2001, S. 39. 
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 Именно защото вкаменяването на сърцето означава умиране за Бога, Бог 

призовава Израил да не допуска изобщо неговото сърце да се вкамени                    

(Вз 15:7). Но както бе подчертано, Израил не се вслушва в този Божествен призив, 

и като следствие от това той е наказан с плен, който обаче е само средство Израил 

да се обърне към Бога. Това спасително обръщане е и известено от пророците. Така 

пророк Йезекиил известява връщането на Израил от Вавилон като знак на Божията 

благост и милост към него. Но Бог не само ще върне Израил. В утешителното слово 

в 11 гл. (14-21 ст.).817 Бог обещава, че ако народът се отвърне от „всичките 

гнусотии” (ст. 18), Той ще замени каменното им сърце с ново - „И ще им дам едно 

сърце и нов дух ще им дам във вътрешността им. И ще извадя каменното им сърце 

от плътта им  и ще им дам сърце от плът” (ст. 19). Така народът с новото си и живо 

сърце от плът (rf"B' ble lēb bāšār) ще може да възприема Божиите заповеди и да ги 

оделотворява (ст. 20).818 Затова и в стих 20 се повтаря т. нар. формула на Завета – 

„И те ще Ми бъдат народ, а Аз ще им бъда Бог”.   

 В Кумран за плод на духа на несправедливостта се смята: „Ненаситност, но 

изоставане на служението на правото, разбойничество и лъжа, гордост и 

високомерие, лъжа и измама, жестокост 10 и много лицемерие... 11 богохулен език, 

слепота на очите и нечуване (т. е. нежелание за това), закоравяване на гърлото и на 

сърцето, за да се върви във всички пътища на тъмата и позорната заблуда” (1QS 

IV).819 Не трябва вече да се върви след упорството на грешното сърце и да се прави 

всичко лошо.820  

 А това, което Бог изисква от всички, е отвръщането от вкаменяването на 

сърцето и: ”да обичаме всичко, (4) което Той е избрал, и да мразим всичко, което 

Той е отхвърлил, да се държим далеч от всичко зло, (5) да се придържаме към 

всички дела на доброто и да упражняваме вярност, справедливост и право (6) в 

                                                           
817 Същото обещание се повтаря в Йр 26:36.  
818 Вж. Zimmerli, W. Ezechiel (BKAT, XIII/1). 2 Auflage. Neukirchen-Vluyn, 1979, S. 250. 
819Maier, J. Die Qumran-Essemer: Die Texte vom Toten Meer..., B. I, S. 175. 
820 Пиперов, Б. Правилникът на Новия съюз..., с. 322. 
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страната. Да не вървим повече във вкаменяването на нашите сърца във вина и с очи 

на блудство (7) за да правим всяко зло (1QS І, 3).821 

 

3.2.8. Седалище на съвестта 

 

 Като седалище на мисленето и волята и произтичащите от тях дейности, 

сърцето е свързано със съвестта.822 Когато човек съгрешава, изобличението в грях 

се извършва от сърцето.  

След като цар Давид постановява преброяване на своя народ, дело, което е 

изяснено като неугодно на Яхве (2 Ц/2 Сам 24:1), хронистът отбелязва: „И сърцето 

на Давид го удари, след като преброи народа” (2 Ц/2 Сам 24:10). Съзнанието за 

грях, което завладява Давид, е следствие от изобличаването от страна на прор. Гад. 

Това изобличение е стигнало до сърцето на Давид, което го е ударило, т. е.  

съвестта е възприела и преценила стореното от него като грях.823 

 Праведникът, като отдаден на Бога и посветил се на Него, не желае неговото 

сърце да го изобличи в грях пред Бога (Йв 27:6).824 Към това се призовават и 

вярващите християни в 1 Йн 3:21 – „Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, 

имаме дръзновение пред Бога”. Думата parrhsi,a paresia (дръзновение) означава 

право на свободна реч, свободно говорене и предава приятелско отношение между 

Бога и вярващият, както и неизказаното общение с Бога.825 Така християнският 

живот се разбира като ходене в Божията воля и в Божията любов – само по този 

начин християните имат общение със Света Троица.826  

 Сърцето, като седалище на съвестта, бива изпитвано от Бога - изпитанието 

на сърцето на Израил, съотв. неговата вярност към Бога, се извършва по време на 

                                                           
821 Ibid. S. 168.  
822 Schroer, S. Die Körpersymbolik der Bibel..., S. 50. 
823 Stöbe, H. Das zweite Buch Samuelis..., S. 524. 
824 Според А. Лопухин сърцето тук се свързва със съвестта. Вж. Лопухин, А. Толковая Библия. Т. 2..., с. 80. 
825 Срв. Schnackenburg, R. Die Johannesbriefe (HTK, XIII). Freiburg im Breisgau, 1975, S. 205.  

826 Stecker, G. Die Johannesbriefe (KeKNT, 14). Göttingen, 1989, S. 197-198. 
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четирийсетгодишното странстване на Израил през пустинята: „И помни целия път 

в пустинята, по който те води Господ Бог твой, четирийсет години те смиряваше827 

и за да те изпита, за да узнае това, което е в сърцето ти, дали пазиш заповедите Му, 

или не” (Вз 8:2).828 

 В Йр 17:10 Господ употребява към Себе Си антропоморфизма „изпитвам” по 

отношение на сърцето не само на Израил като народ, но и към отделния човек, като 

най-пълно изпитване на сърцето и отсъда на всеки Бог ще направи при Своя 

окончателен съд в края на човешката история.829 Божието изследване и въздаяние 

(за разлика от съдебния процес при човешкия съд) е справедливо в истинския 

смисъл на думата. За разлика от съда на сърцето, който се извършва според 

египетските представи и на присъдата на който може да бъде повлияно чрез магия, 

на истинския Бог не може да бъде повлияно. Той е справедлив и въздава всекиму 

според делата.   

 В цитираното място Йр 17:10 се казва „Аз, Господ, съм изследващ (всяко) 

сърце, изпитвам бъбреци, за да въздавам на всеки според пътя му; според плода на 

делата му”. Бог изследва сърца и изпитва бъбреци830 (срв. Пс 139/138:1-3), понеже 

тези два органа са седалища на човешкото размишление, на решенията, а с това и 

на съвестта.831 С антропоморфизмите „изследвам” и „изпитвам” 832 се предава 

Божието цялостно и пълно изследване и всезнание за човека,833 което засяга и най-

                                                           
827 Глаголът hn[ ‘ānāh означава „смирявам”, „ понизявам”. Чрез употребата му се предават Божиите действия 
(едно от тях е оставянето на Израил да гладува (Изх 16:3) и после чудното хранене с манна (Изх 16:4 и сл.), 
които целят да покажат на Израил, че той се нуждае от Божията помощ и подкрепа по пътя си към 
Обетованата земя. Вж. Braulik, C. Deuteronomium 1-16,17 (NEB). Würzburg,1986, S. 69.   
828 Nielsen, E. Deuteronomium. Tübingen, 1995, S. 105. 
829 За връзката между изпитването на сърцето и окончателния Божий съд Вж. Маринова, А. Представата за 
съда на сърцето в древен Египет и старозаветният възглед за съда на Господ, в сб. Научна конференция с 
международно участие „Стара Загора 2005”.  Т. VІ. Стара Загора, 2005, с. 527-534.  
830 Бъбреците биват изпитани и като седалище на тайните на човека. Kraus, H-J. Theologie der Psalmen 
(BKAT, XV/3)..., S. 182. 

831 Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 555. 
832 В Septuaginta глаголите „изследвам” (rqExo ḥŏqēr) и „изпитвам” ( !xEBo bŏḥēn), които описват Божието 

действие към човека, са преведени с evta,zw etadzo (изпитвам) и dokima,zw dokimadzo (изследвам). Вж. Tsevat, 
M. !xEåBo bŏḥēn. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І, S. 589. 
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фините и тайни движения на вътрешния живот.834 Божието изпитание и знание за 

всеки човек има за последица истинско въздаване, съответстващо на насоката на 

сърцето му и неговите действия. 

 Псалмопевецът усеща Божието изпитание по отношение на неговото сърце: 

„Изпитал Си сърцето ми, изследвал Си ме през нощта. Ти си ме изпитал, не си 

намерил лоши кроежи, те не преминават устата ми” (Пс 17/16:3). Бог изпитва 

седалището на съвестта и средоточието на човешкото съществуване – сърцето (срв. 

Рм. 8:27). Това изпитване от страна на Бога е изпробване (@r;c' ṣārăp)835 на 

мислите,836 което Бог извършва през нощта.837 Псалмопевецът обаче не се страхува 

от Божието изследване, защото не таи зли помисли и дела.838  

Праведните, които искрено служат на Яхве, се обръщат с молба към Него да 

изпита и да види тяхното сърце (Пс 139/138:24) за да може Неговият праведен съд 

безпристрастно да прецени дали праведниците не са съгрешили макар и в 

помислите си.839 Целта на праведниците обаче не е само да видят своите грехове в 

светлината на Божията правда, а да помолят Бога, след като очисти сърцата им, да 

ги поведе по Своя път.840  

От една страна, Бог Сам се представя като изследващ и изпитващ сърцата, а 

от друга - Той е прославян като „изпитващ праведния, виждащ бъбреци и сърца                     

(Йр 20:12 а)”.841 Това, че в Свещеното Писание на Стария Завет сърцето и 

                                                                                                                                                                                           
833 Срв. св. Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы. Творения. Т. 5. Ч. 2. СПб., 1899, с. 457-458. 
834 Cürlis, P. Der Prophet Jeremia..., S. 216. 
835 Глаголът  @r;c' ṣārăp означава „очистване на метал чрез огън или чрез стапяне” и оттук е идеята за 
изпитване.  
836 Gunkel, H. Die Psalmen (HAT, 2)..., S. 56. 
837 Съществува представата, че поради нощният сън човек не може да скрие своите мисли и вътрешността 
тогава е напълно открита. Вж. Kraus, H-J. Psalmen (BKAT, XV/1)…, S. 131. 
838 Евтимий Зигабен, Тълкувание на Псалтира. Ч. 1..., с. 163. 
839 Dillmann, A. Handbuch für alttestamentlichen Theologie. Leipzig, 1895, S. 378. 
840 Този път трябва да се разбира и в духовен смисъл като път на изпълнението на Божията воля, по който, 
вървейки с Божията помощ, се стига до небето. Вж. св. Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы..., с. 467.  
841 Думите в Йр 20:12 следват след обещанието на защита спрямо враговете, което Бог дава на Йеремия. 
Въпреки че враговете са очаквали препъването и погиването на Йеремия, те сами ще се препънат като станат 
презряни (клетвите на враговете падат върху самите тях). Ст. 12 отново потвърждава Божията помощ – Яхве 
е Бог на войнствата. Убедеността в помощтта, заявена в 11 а и 12а, продължава с химнично заключение на 
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бъбреците са обект на „изпитание”, „ изследване” от страна Бога без съмнение се 

свързва, от една страна, с важността на тези два органа за биологичния живот на 

човека (сърцето е основният орган в горната част на тялото, а бъбреците – в 

долната част), а от друга (както вече бе споменато по-горе) с факта, че сърцето и 

бъбреците се разбират като средоточие на чувствата, емоциите и вътрешните 

преживявания. Така чрез сърцето и бъбреците всъщност обхващат и описват цялата 

човешка личност, която е отговорна пред Бога дори за своите най-съкровени 

чувства, мисли и действия.842 

Бог, като изпитвайки сърца и вътрешности (утроби), познава целия човек – 

„А ти Господи ме познаваш, Ти ме виждаш и изпитваш сърцето ми с Тебе” (Йр 

12:3). Думите „ти Господи ме познаваш”, изказани от Йеремия, описват 

отношенията между Бога и него като бащино-синовни. Бог познава и изпитва целия 

човек, като това Той прави със Себе Си. Така ориентирът за съвестта и критерият 

за праведност всъщност е Самият Бог.843    

 Божието всезнание е пълно и нищо не може да бъде укрито от Него и никой 

човек не може да избяга от Неговия всепроникващ поглед.844 Дори и недостъпните 

за човека области845 пред Господ са като разтворена книга, защото Бог е Творецът 

на всичко846 – „Адът847 и мястото на слизане са пред Господ, колко ли повече 

сърцата на човешките синове!” (Пр 15:11). 

В молитвата на Соломон при освещаването на храма (3/1 Ц 8:31-45) като 

основание за Божията милост, която Господ винаги проявява към хората, когато те 
                                                                                                                                                                                           

стиха. Вероятно Йеремия цитира стих от добре познат химн за да изрази своята похвала. Craigie, P. Jeremiah 
1-25 (WBC). V. 26. Dallas, (Texas) 1991, p. 274-275. 
842 Вж. Janowski, B. Konfliktgespräche mit Gott..., S. 173.  
843 Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 431. 
844 Ringgren, H. Sprüche/Prädiger (ATD, 16/1), Göttingen, 1962, S. 65. 
845 Лопухин, А. Толковая Библия. Т. 1.., с. 468. 
846 Delitzsch, F. Salomonisches Spruchbuch..., S. 250. 
847 С lAav. še’ōl се означава царството на мъртвите, което се намира в дълбочина (Вз 32:22) и е обзето от тъма 
(Пс 88/87:7, 13; Йв 10:21). В него няма никаква дейност (Ек 9:10) и от това място няма завръщане (Пс 9/8:14; 
Йв 38:17). В Свещеното Писание на Новия Завет се разкрива, че до Христовото възкресение душите са 
именно в това място (1 Пт 3:19). В традицията на Septuaginta думата lAav. се превежда изключително с 
думата a|[dhj (ад), а само на три места е преведена с думата смърт (qa,natoj). Вж. Wächter, L. lAav.. - In: Fabry, 
H. (Hrsg.) ThWAT. B. VII, S. 901-910.     
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се обръщат към Него, се привежда фактът, че Бог, Който знае всичко, единствен 

прониква и познава (в пълния смисъл на думата) човешките сърца – “защото Ти 

познаваш сърцето му (на човека – бел. м.), защото само Ти Си, Който познаваш 

сърцето на човешките синове” (2 Плп 6:30).848 

Помислите и делата на човека като произлезли от неговото сърце са открити 

и явни пред Бога, Който е всезнаещ. Бог като праведен Творец и Съдия изследва и 

изпитва човешката вътрешност, сърцето и бъбреците. Целта е Бог да подтикне 

съвестта на човека, която е функция на сърцето, към размисъл и оценка дали 

човекът изпълнява Божиите заповеди или не. Ако човек се е отклонил от Божия 

път, докато е жив остава възможността за покаяние и прошка от страна на Бога.   

 

3.2.9. Израз на целия човек 

 

 Човешката личност се съдържа и се изразява от антропологичното понятие 

„сърце“.849 В книга Притчи 27:19 се казва: “Както водата отразява лицето на 

човека, така и сърцето на човека отразява човека”. Познаването на сърцето на 

човека дава възможност да бъде опознат.850 Напълно обаче човек бива познат не от 

хората, които имат непълно познание за околните, а от Бога, понеже “човек гледа 

според очите си, а Господ – на сърце” (1 Ц/1 Сам 16:7).851  

В 1 Ц/1 Сам 10:9 се говори за промяна на личността на Саул, като се казва, 

че Бог променя сърцето му - и обърна Бог сърцето му в друго), като го дарява с 

пророческа харизма и Самуил е в екстазно състояние.852 За отбелязване е и 

описаното в книгата на св. прор. Даниил (Дн 4:13), че човешкото сърце на цар 

                                                           
848 Срв. Japhet, S. 2 Chronik. Freiburg im Breisgau, 2003, S. 87. 
849 Вж. Comblin, J. Das Bild vom Menschen. Düsseldorf, 1987, S. 222. 
850 Hausmann, J. Studien zum Menschenbild..., S. 181. 
851 При търсенето на новия помазаник на Господ пророк Самуил се насочва първо към най-големия син на 
Йесей - Елиав, но както в случая с Йосиф и неговите братя, така и тук е избран малкият и наглед 
незначителният. Като аргумент за този избор Бог изяснява именно това, че Той единствен познава сърцето, 
т. е. познава човека в пълнота. Stöbe, H. Das erste Buch Samuelis (KAT, VIII/1). Gütersloh, 1973, S. 304. 
852 В Мари екстазът се разбира като средство да се разбере и изпълни Божествената воля. Вж. Stöbe, H. Das 
erste Buch Samuelis (KAT, VIII/1) ..., S. 206. 
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Навуходоносор бива заменено от животинско сърце, което напълно променя 

неговата личност.853 

 Праведният се моли на Бога да ходи в Неговата истина с едно сърце, т. е. 

всички негови желания, мисли, действия, целият той да следва Бога и да изпълнява 

Неговите заповеди в страх Божий и покорност на волята на Яхве (Пс 86/85:11).854 

 Пророк Йеремия изпитва съкрушение на сърцето по отношение на 

лъжепророците: “Сърцето ми се съкруши във вътрешността ми, всичките ми кости 

се клатят...” (Йр 23:9). Причина за съкрушаването на сърцето на Йеремия е фактът, 

че лъжепророците не са изпратени от Яхве т. е. те не са легитимни, а въпреки това 

проповядват от Божието име. Поради тяхното високомерие и  дързост пророкът 

изпитва дълбоко личностно съкрушение и страдание, което обхваща целия му 

човек.855 Пророкът дотолкова е потресен и смаян, че сякаш е като пиян, чиито 

кости треперят (Йр 23:9).856 

 Никой не е безгрешен и чист, а грехът според Свещеното Писание е 

следствие от нечистотата на сърцето (Пс 143/142:2; Йв 15:14-16).857 Последната се 

означава с израза „необрязан по сърце”. Като такъв е описан Израил в 

пророчеството на Йеремия (9:25), където Израил се сравнява с необрязаните 

околни народи поради неговото отстъпление от Бога.858 Докато езическите народи 

се необрязани по плът, Израил, макар и да спазва култовото обрязване, може да се 

счита като необрязан, защото е изоставил Яхве.859 Бог призовава Израил да се покае 

и завърне при Него, като обреже сърцето си (Вз 10:16) и премахне неговото 
                                                           
853 Заменянето на сърцето на Навуходоносор с животинско цели неговото смиряване. Срв. Вълчанов, Сл. 
Тълкувание на книгата на пророк Даниил. С., 1975, с. 53. 
854 Срв. Kraus, H-J. Psalmen (BKAT, XV/2)..., S. 763. 
855 Мотивът на „сломеното сърце” се среща често (Пс 34/33:19; 51/50:19; 69/68:21; 147/146:3) и изразява едно 
сътресение, което е обхванало целия човек. Външният разрив е преживян в средоточието на личността – 
вътрешността. Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 689. 
856 Wanke, G. Jeremia T1 Jeremia 1,1-25,14 (ZBAT, 20.1), Zürich 1995, S. 209.  
857 Подобно нещо има и в древния Изток, в т. нар. шумерски Йов „Още никой не беше безгрешно дете на 
майка си, от вечността никога не се бе родило безгрешно момче”. Meinhold, A. Zur weisheitlichen Sicht des 
Menschen. Leipzig, 2002, S. 182. 

858 Срв. Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 370. 
859 Werner, W. Das Buch Jeremia (NSКАT, 19/1). Stuttgart, 1997, S. 113. 
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краекожие (Йр 4:4). Но Бог не само призовава за обрязване на сърцето, Сам Той 

обещава, че ще обреже сърцето: „И ще обреже Господ, твоя Бог сърцето                       

ти и сърцето на семето ти, за да служиш на                                                                       

Господа, твоя Бог от цялото си сърце, от цялата си душа, за да живееш” (Вз 30:6).860 

 В речта си пред Синедриона дякон Стефан, припомняйки постоянното 

противене и отстъпление на Израил спрямо Господ,861 изяснява противенето на 

своите съвременници-юдеи на Христовото благовестие като противене862 на Светия 

Дух: „Вие с корави вратове и необрязани по сърце и уши! Вие винаги се противите 

на Светия Дух както бащите ви, така и вие.” (Д 7:51). 

 В коментара на книга Авакум от Кумран (2:16) се говори за погиването на 

тези, чиито сърца са необрязани: „Неговото (на текста – бел. м.) тълкувание (12) се 

отнася до свещеника, чието унижение беше по-голямо отколкото неговата слава 

(13). Защото той не беше обрязал краекожието на своето сърце и шестваше по пътя 

(14) на чревоугодието, за да утоли жаждата си, но чашата на гнева (15) на [Бо]га ще 

го погълне” (1QHab. Kol. ХІ,12-15а).863 

 Според вярата на общността в Кумран Бог проявява Своето милосърдие в 

това, че Той обрязва сърцата: „В пълнотата на Неговото милосърдие Той се смили 

над смирените и убогите и отвори техните очи, за да виждат Неговите пътища, и 

техните уши, за да слушат (4) Неговото учение, и Той обряза краекожието на 

сърцата им и ги спаси поради Своята милост и утвърди крака им по пътя” (4Q 434 
                                                           
860 Бог Сам ще помогне при покаянието, като обнови човека, който искрено се обръща към него с покаяние. 
Вж. Plaut, W. Tora in judischer Auslegung. Gütersloh, 1964, B. V, S. 307. 

861 Израил е окачествен като коравоврат още от самото начало на договорните отношения с Яхве (Изх 33:3; 
34:9; Вз 9:6). Упрекът на дякон Стефан и окачествяването на Израил като противен на Яхве е за 
преследването на всички пророци и за тяхното умъртвяване (Лк 11:47-48). Pesch, R. Die Apostelgeschichte. - 
In: Blank, J. (Hrsg.) EKKNT, V/2. Neukirchen-Vluyn, 1986, S. 257. 

862 Тези, които укоряват архидякон Стефан, са определени от него като наследници на тези от народа, които 
винаги са се противили на Бога и чрез поведението си всъщност сами се изключват от народа – станали са 
като езичниците и затова към тях е употребен изразът необрязани по сърце и уши (Лв 26:41; Йр 6:10 и др.). 
Jervell, J. Die Apostelgeschichte (KeKNT, 3). Göttigen, 1998, S. 246.    

863 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. I, S. 164. 
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Frg. 1, Kol. i:3б-4в).864 Погиването на човека от греха в Кумран се описва с това, че 

сърцето на човека се стопява (1QH Frg. 4,14). 

 Пророк Осия (10:2) описва Израил като народ с раздвоено сърце (~B'li ql;x' 

ḥālăq lĭbām) поради това, че народът служи не само на Яхве, но и на Ваал и то 

служи с усърдие и покорство, затова Яхве трябва да си поделя сърцето на Израил, 

т. е. народа с Ваал.865 

Когато сърцето се отвръща от Бога, тогава то започва да се надява не на 

Господ, а на човешка защита и помощ, уповава се на „силните на деня”, но такъв 

човек като отделен от Бога получава проклятие (Йр 17:5).866 Отклонявайки се и 

отделяйки се от Бога, сърцето се отдава на служение на езически богове (Вз 29:18). 

Идолопоклонството е отстъпление, което обхваща човека, като прониква в 

човешката вътрешност  - „грехът на Юда е записан с желязно писало, с диамантен 

връх е гравиран на плочата на техните сърца (~B'li x:Wl-l[; ‘ăl lūăḥ lĭbām)...” (Йр 

17:1).867 Използвайки картината за записване на плочи с диамантен връх, св. прор. 

Йеремия признава идеята за дълготрайността на записания грях на 

идолопоклонството както и това, че той не може лесно да бъде изличен.868 Изразът 

„плочата на сърцата” напомня скрижалите, които Бог дава на Синай. Божиите 

заповеди, които трябва да бъдат ясно гравирани в сърцата на народа, се заменили с 

издълбаното в сърцето богоотстъпничество и изневяра на Яхве. Това описание 

                                                           
864 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. IІ, S. 520.  
865 Rudolph, W. Hosea (KAT, XIII/I)…, S. 192. 
866 Проклятието е за лъжовното доверие на човешката сила, като например възлагането на надежда и 
очакването на помощ от други, силни държави, което е свързано с възприемането и на религиозни обичаи. В 
такъв случай  се загубва не само доверието и упованието на Яхве, но и се смесва вярата в Него с вяра в 
езически божества.   Weiser, A. Das Buch des Propheten Jeremia (ATD, 20/21), Göttingen, 1959, S. 151.  

867 P. Craigie, свързва Йр 17:1 с текста на Йр 8:18 където се говори, че сърцето на пророка е болно                
(yW"d: yBili lĭbj dăwāj – сърцето ми е болно) като смята, че причина за тази болест е следствие мъката по греха 
на Юда – идолопоклонството и оставянето на Яхве. И понеже сърцето е толкова измамно, пророкът се чуди 
кой може да го опознае. Никой човек не може да познава сърцето понеже то може да бъде неискрено, а 
човекът – измамен. Яхве обаче знае и познава сърцата. Той е Този, Който търси сърцето и изпитва 
вътрешното на човешкия род (срв. Йр 12:3). Господ познавайки сърцето, въздава според плода на човешките 
дела. Craigie, P. Jeremiah 1-25 (WBC). V. 26..., p. 139.  
868 Kürlis, P. Der Prophet Jeremia. Neukirchen, 1926, S. 256. 
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свидетелства за пълното отстъпление на Израил,869 който е оставил служението на 

Господ и се е обърнал към езическия култ. Падението в това отношение се описва с 

привързване със сърце не към истинния Бог, а към идолите (Йз 14:4). Отстъпвайки 

от Бога, в безумието си човек може да каже в сърцето си: „няма Бог!” (Пс 14/13:1), 

т. е. с поведението си и с цялата си личност човек може да се противи съзнателно и 

упорито на Бога, да постъпва така сякаш Бог не съществува.870 В отделянето си от 

Бога сърцето стига дотам, че може да се сметне като погинало (Йр 4:9).871  

Съзнавайки своите грехове, които отдалечават човека от Бога, Давид горещо 

се моли: „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух укрепен поднови във 

вътрешността ми” (Пс 51/50:12). Тази молитва е молба както за опрощаване и 

очистване от греховете, така и същевременно за съвършено обновяване на човека, 

изразено чрез желанието за ново сърце.872 За описване на обновяването се 

употребява глагола ar'B' bārā’, понеже Божието творчество е несравнимо с нищо 

друго.873 Свети Августин разбира очистването на сърцето като отказване от 

„всички зли страсти, от срамните петна на желанието за имане”, като отстраняване 

на срамните и греховни помисли.874 Чистото сърце и новият дух (според него) е 

извор за започване на нов свят живот.875  

Молитва за очистване и обновяване на човека намираме и в общността в 

Кумран: „И сега, в този ден, (4) когато ние подчиняваме нашето сърце: опрости 

нашето прегрешение и прегрешението на (5) нашите отци, защото ние бяхме 

неверни, когато вървяхме в заблуда” (4Q 504 Frg. 2, Kol. VI:3б-5а).876 

Сам въплътилият Се Бог Слово ублажава чистите по сърце: „Блажени 

чистите по сърце, защото те ще видят Бога” (Мт 5:8). Под „чисти по сърце” се 

                                                           
869 Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 546. 
870 Kittel, R. Die Psalmen (KAT, XIII)..., S. 43. 
871 Според K. Graf, тук под сърце се разбира разум. Graf, K. Der Prophet Jeremia..., S. 75. 
872 Herkenne, H. Das Buch der Psalmen..., S. 190. 
873 Kraus, H-J. Psalmen (BKAT, XV/1)..., S. 388 – 389. 
874 Augustinus, A. Die Auslegungen der Psalmen..., S. 68. 
875 Hupfeld, H. Die Psalmen..., S. 16. 
876 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. IІ, S. 609.  



 

 

222 

разбират праведните, тези които изпълняват Божиите заповеди и живеят без 

грях.877 Сърцето тук е средоточие на човешките желания, мисли и чувства и 

обхваща целия човек.878 

Този, който обича Господ, е окачествен като човек, който укрепява сърцето 

си: „Ти ме спаси, (11) Яхве, по пълнотата на Твоето милосърдие и по пълнотата на 

Твоята явена справедливост. Аз също обикнах (12) Твоето име и се скривам в 

Твоята сянка, размишлявам за Твоята сила, укрепявам (също) (13) сърцето си и ще 

бъда защитен от Твоята явена справедливост” (11Q 05, Kol. XIX:10б-13а).879 

Човекът, който изпитва любов и доверие към ближните си пък, разширява своето 

сърце (2 К 6:11).880 

Псалмопевецът казва за себе си, че неговото сърце е укрепено                         

(Пс 57/56:8),881 което означава, че той целият постоянно е насочен към Бога, изцяло 

се е отдал на служение на Него и постоянно е готов да изпълни Неговата воля във 

всичко.882 В текстове от Кумран се говори, че Бог укрепява сърцето на тези, които 

са Му верни: „Божията сила укрепява сърцето на синовете на светлината и в 

седмия жребий великата Божия ръка отхвърля Белиал и всички ангели от неговото 

войнство” (1QM Kol. І:14б-15а).883 

Въпреки че нечестивите и грешните коварно нападат праведния по сърце (Пс 

11/10:2),884 Бог се явява подобно на мощен щит, Който спасява праведните по сърце 

                                                           
877 Св. Григорий Палама по отношение на чистите по сърце пише: „Този, който получава в благ дял 
божественото действие... сам е като Светлина и се намира със Светлината и заедно със Светлината 
съзнателно вижда това, което без такава благодат е скрито за всички, като се възвисява не само над 
телесните чувства, но и над всичко, което ни е познато... защото Бога виждат тези, чиито сърца са очистени, 
Който бидейки Светлина, се вселява и Се открива на обичащите Го и на възлюбените от Него. Цит. по 
Лосски, В. Боговидение в http://hesychasm.ru/library/losski/ls_predisl.htm 
878 Luz, U. Das Evangelium nach Matthäus (EKKNT, I/1)..., S. 285. 
879 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. IІ, S. 335. 
880 Bultmann, R. Der zweite Brief an die Korinther..., S. 177. 
881 В Пс 108/107:2 към израза „готово е сърцето ми” е добавена и готовността на черния дроб да славослови 
Господ. 
882 Hirsch, S. Die Psalmen..., S. 300. 
883 Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I, S. 125.  
884 За отбелязване е мнението на F. Bäthgen, който смята, че под врагове, които нападат, могат да се разбират 
и вътрешни врагове. Bäthgen, F. Die Psalmen…, S. 30. Така мнението му се доближава до това на св. 
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(Пс 7:11). Тези, които изпълняват волята на Бога, са окачествени и като хора със 

съвършено и мирно сърце (3/1 Цар 15:14).885 Техните сърца ще живеят навеки, 

защото търсят Бога (сърцата ви ще живеят вечно - Пс 22/21:27). Търсенето на Бога 

е особено силно когато праведникът е сполетян от беди. Тогава вътре в себе си, в 

своето сърце верният на Бога чувства Божия призив: „търсете лицето Ми” (Пс 

27/26:8). Това е подтик както към култово търсене на Бога, така и към постоянно и 

непрестанно общение с Него.886 Бог желае всички да Го търсят и обещава, че Той 

ще се открие на тези, които Го потърсят с целия си човек и с пълна вяра – „И ще 

Ме потърсите и ще Ме намерите, ако Ме търсите887 с цялото си сърце” (Йр 

29:13).888 

Пророците не могат да не проповядват Божиите слова: „И казах, пише 

пророк Йеремия - няма да си Го спомням и няма вече да говоря в Неговото име. 

Тогава в сърцето ми бе като пламтящ огън, затворен в костите ми                                                                

(Йр 20:9б). Божието слово, затворено в сърцето, е подобно на огън, който пояжда 

целия човек (който е описан с думите сърце и кости), и не може да бъде оставено 

неизказано. Ако пророкът пожелае да напусне своето пророческо призвание, 

болките за неговата личност ще бъдат непоносими.889 

Молитвата към Бога е в сърцето, което изразява целия човек, който се моли 

(1 Ц/1 Сам 1:13).  

Сърцето се разбира като целия човек, който е отдаден на Бога, и в 

Евхаристийния канон, където е налице призивът сърцата на участващите в 

Литургията да бъдат издигнати нагоре. Служещият възглася: „Да издигнем сърцата 

                                                                                                                                                                                           

Атанасий Велики, който смята, че враговете, описани тук, са лукавите помисли на мислените врагове, които 
нападат сърцето на човека. Вж. http://www.orthlib.ru/Athanasius  
885 Цар Аса (908-867) е окачествен като човек със съвършено сърце поради премахването на идолите, 
въпреки че той не е успял напълно да премахне идолослужението. Würtein, E. Das erste Buch der Könige. 
Göttingen, 1985. 
886 Господ призовава вярващите да Го търсят, за да имат най-близко общение с Него и Той да ги спаси. Вж. 
Марковски, Ив. Псалмите. Екзегетическо изследване. – В: ГДА 1971/1972. Т. XXI (XLVII), с. 9.  
887 Глаголът vr;D' dārăṣ означава молитвено и култово търсене на близостта с Яхве. 
888 Graf, C. Der Prophet Jeremia. Leipzig, 1862, S. 359. 
889 Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 617. 
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си нагоре!” 890 А народът отговаря: „Имаме ги при Господа”. С известни изменения 

този призив се среща във всички източни литургии, като в йерусалимската 

литургия на св. ап. Яков към сърцата е добавен и умът, в халдейската литургия на 

св. Петър са споменати умът и мислите. Този възглас е един от най-древните 

елементи на евхаристийния канон.891  

Бог желае човек да Го обича с цялото си сърце: „да обичаш Господа, Твоя 

Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила” (Вз 6:4-5). В тази 

формула на вярата се изисква вярност, покорност, смирение на човека към Бога 

като същевременно в това се включва доверие и благодарност.892  

В Кумран се говори за спазване на Завета „в истина и (с) цяло сърце” (1QH 

Кol. VІІІ,7с).893 „Всеки, който встъпва в общността на единението, (8) нека да 

пристъпи пред очите на всички, които имат желание в Божия Завет, и нека да даде 

клетвено обещание, че ще се обърне към Закона (Тора) на Моисей съобразно 

всичко, което Той (Бог – бел. м.) е заповядал, със цялото си (9) сърце и с цялата си 

душа” (1QS Kol. V:7б-9а).894  

Пророците известяват настъпването на благодатно време, когато Бог ще даде 

на Израил едно сърце, т. е. ще промени коренно вътрешността на хората. „И ще им 

дам на тях едно сърце и един път за боене от Мен през всички дни за доброто за тях 

и синовете им след тях” (Йр 32:39). Изразът „едно сърце” указва за преодоляването 

на почитанието на Яхве и Ваал едновременно (което е довело до нарушаване на 

Завета между Израил и Бога) и до възстановяването на отношенията на евреите с 

                                                           
890 Служебник. С., 1998, с. 91.  
891 Съгласно „Етиопските църковни постановления” (4 в.) този възглас бил произнасян при внасянето на 
светилник, когато вечерните молитвени събрания се превръщали в евхаристийни. Архим. Авксентий, 
Литургика. Пловдив, 2005, с. 551. 

892 Любовта с „цялата си душа и с всичката си жизненост” е задължение, което в древноориенталските 
текстове се изисква от подчинения, напр. от васалите на асирийския цар Асархадон (680-669). Във Вз 6:4-5 е 
използван един израз от дипломатическия език на 2-1 хилядолетие пр. Хр. Braulik, G. Deuteronomium 1-16, 
17. Würzburg, 1986, S. 55. 

893 Maier, J. Die Qumran-Essener:..., B. I, S. 59. 
894 Ibid..., S. 178. 
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Бога.895 Бог ще дари не само едно сърце, заедно с това ще им подари поведение на 

богобоязън и благоговение,896 централен орган на които е сърцето.897 Картината на 

едното сърце, което ще дари Бог, се допълва от пророчеството на Йезекиил – „И ще 

им дам на тях едно сърце898 и нов дух ще им дам във вашите вътрешности и ще 

отстраня каменното сърце от тяхната плът и ще им дам сърце от плът” (Йз 11:19). 

Допълнението, че сърцето ще е от плът, означава възприемчивостта и 

чувствителността899 на Израил спрямо Божиите заповеди.900 

Дееписателят, описвайки живота в първата църковна община в Йерусалим, 

повествува, че всички вярващи били едно в Христа, като дейно се обичали - „пък 

множеството на повярвалите имаше едно сърце и една душа” (Д 4:32).901 

Спасителното време, когато Бог ще дари Израил с ново сърце, ще е и време, 

когато Господ ще сключи с Израил нов съюз, различен от този,902 който Бог 

сключва с Израил след като го извел от Египет: „...това е Заветът, който ще сключа 

с дома Израилев след тези дни, каза Господ: ще дам Закона Си във вътрешността 

им и върху сърцето им ще го напиша. И Аз ще им бъда Бог, а те ще Ми бъдат 

народ” (Йр 31:33). При този нов съюз Божият закон вече няма да бъде написан на 

каменни скрижали, а ще бъде във вътрешността на сърцето и хората постоянно ще 

го изпълняват.903 

Новия Завет, който Бог ще сключи с Израил, ще бъде не само различен от 

досегашния, но той ще е и вечен договор, който Бог обещава и възвестява: „И ще 

им дам едно сърце и един път, за да ми се боят през всички дни за добро за тях и 

                                                           
895 Fischer, G. Jeremia 26-52. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im Breisgau, 2005, S. 212- 213. 
896 В това благодатно време евреите с всичките си сили ще търсят истински общението с Бога. Срв. Cornill, 
C. Das Buch Jeremia. Leipzig, 1905, S. 367. 
897 Ако Бог Сам не даде едно сърце и истинско познание за Себе Си, Израил сам никога не би могъл да 
възстанови отношенията си с Бога. Kürlis, P. Der Prophet Jeremia. Neukirchen, 1926, S. 357. 
898 В Septuaginta вместо „едно сърце” стоят думите kardi,an ète,ran (друго сърце). Така в Septuaginta е по-ясен 
паралелът „ново сърце – нов дух”.      
899 Pohlmann, K. Das Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel). Kapitel 1-19 (ATD, 22/1). Göttingen, 1996,  S. 167. 
900 Keil, C. Biblischer Commentar über den Propheten Ezechiel. Leipzig, 1882, S. 116. 
901 Schneider, G. Die Apostelgeschichte (HTKNT, V)...., S. 365. 
902 Cürlis, P. Der Prophet Jeremia..., S. 453. 
903 Graf, K. Der Prophet Jeremia..., S. 397. 
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техните синове. И ще сключа с тях вечен Завет, така че няма да се отвърна от тях, 

ще им сторя добро на тях и ще дам страха Си в сърцето им да не би да се обърнат 

от Мен” (Йр 32:39-40). 

Този Нов Завет е известен като настъпил от Господ Иисус Христос, когато 

на Тайната вечеря 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” (Лк 22:19-20).904 Така в светата 

Евхаристия се изпълва пророчеството на Йеремия за новия и вечен Завет, при 

който Божия закон ще е написан в сърцата на вярващите. И не само Божият закон 

но и Бог не само Сам се изобразява в тях (срв. Г 4:19), но и се отдава Целият, а 

вярващите Му отдават и предават както сами себе си и един другиго, така и целия 

си живот.905   

В очакванията на кумранската общност за обновяване на Завета се вярва, че 

ще настане време, когато Бог ще даде осветено сърце на хората, верни на Бога, за 

да могат те да ходят неотклонно и постоянно в Неговия Завет (4Q 183 Frg. 1, Kol. ii: 

4). 

 Сърцето, означавайки цялата личност, заменя личните местоимения. Така за 

патриарх Яков се казва, че той е откраднал сърцето на Лаван,                                    

защото не му известил, че си отива (Бт 31:20), а го излъгал.906 Така изразът 

„открадвам сърце” изказва тайното намерение на Яков да си отиде.907 В Septuaginta 

на това място няма думата „сърце“, а стои само името на Лаван – Яков открадна 

Лаван (e;kruyen de. Iakwb Laban ekryphen de Iakob Laban). Това ясно свидетелства за 

разбирането на Septuaginta, че на това библейско място думата „сърце“ изразява 

личността на Лаван.  

                                                           
904 В кръвта и плътта на Господ Иисус Христос Новия Завет има както своето основание и сила, така и 
своята цел. Срв. Klein, H. Das Lukasevangelium (KEKNT, I/3)..., S. 666. 
905 Срв. Текста на Великата ектения, Служебник. С., 1998, с. 70. 
906 Wolff, H. Anthropologie..., S. 80. 
907 Plaut, W. Die Tora in judischer Auslegung. Gütersloh, 1981, B. I, S. 284. 
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В книга Изход се казва, че Бог наказал сърцето на фараона с различни порази 

(Изх 9:14), за да го вразуми и за да го доведе до познание на Себе Си.  

Интересно е игрословието (на принципа на атбаш) в Йр 51:1, където е 

употребен изразът ym'q' ble lēb qāmāj (буквално „сърцето на този, който се възправя 

срещу менe”). В случая този, който се възправя срещу Яхве и който ще бъде 

поразен, е Вавилон.908 

Цар Давид желае да се присъедини към мъжете от Вениаминовото и 

Юдиното коляно и заедно с тях да извърши прогонването на враговете. Той казва 

на войниците: „моето сърце ще бъде заедно с вас”, което означава „аз искам заедно 

с вас да извърша това”.909 Свети пророк Моисей говори за смъртта на Коре, Датан и 

Авирам (СП - Корей, Датан и Авирон) като знак, че Бог го е призовал: „И каза 

Моисей: по това ще познаете, че Господ ме е пратил да извърша всички тези дела, а 

те не са от сърцето ми”910 (Ч 16:28). Дори езичникът Валаам не може да говори от 

себе си (yBiLimi mĭlĭbj), а въпреки волята на Валаак ще извести това, което Господ му 

заповяда (Ч 24:13). 

Сърцето, бидейки средоточие на желанията, чувствата и мислите, е израз и 

на целия човек, като същевременно го и изразява, и съдържа. То служи на Бога и 

Господ се открива в сърцето на човека. Бог желае човекът да спазва Неговите 

заповеди и да Му бъде верен, да Му принадлежи. Това Божие желание може да се 

изрази с думите на благоразумния баща към неговия син: „Сине мой, дай сърцето 

си на мен и очите ти нека да желаят моите пътища!“ (Пр 23:26). 

 

 

 

 

                                                           
908 Шиваров, Н. Тълкувание на книгата на пророк Йеремия. С., 1974, с. 124. 
909 Вж. Japhet, S. 1 Chronik. Freiburg im Breisgau, 2002, S. 265. 
910 В Septuaginta стои „не от мене” (ouvk avpV evmautou/ uk ap emautu).  
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3.2.10. Сърце (ble lēb) на Бога 

 

 Свещеното Писание на Стария Завет приписва (като антропоморфизъм) 

сърце и на Бога. Подобен израз е налице и в Египет, където се говори за бог Атум, 

който е сърце и език на Птах, чрез които Птах сътворява всичко:911 „Само се 

върнете в мир! За да направя да замълчи злото, аз ви повтарям добрите дела, които 

моето сърце вложи за вас в змията,912 която обхваща всичко” (Четирите 

благодеяния на твореца, ред 462).913  

В древния Вавилон също се говори за сърце на божествата. Така в 

заклинателните таблички Surpu се казва: „Богове на небето и на земята, нека 

примките да се разкъсат, злите окови да се пръснат, връзките да се развържат... 

заклинанието при бога да се издигне, греховете... злите дела да се отдалечат... 

грешката отново да стане добро! Болният да оздравее, парализираният да проходи, 

свързаният да бъде свободен, затвореният да бъде пуснат на свобода, хвърленият в 

тъмница да види слънчевата светлина! На когото Бог и Богинята се гневят, нека 

през днешния ден да бъдат отново милостиви! Затвореното сърце на неговия бог и 

на неговата богиня да се надигне и отново да бъде отворено!” (Табличка IV:46-

56).914 

 На Божието сърце в Стария Завет се приписва изпитването на чувства. Така в 

Бт 6:6 Бог се представя антропоморфно като съжаляващ и огорчен поради 

сътворяването на човека понеже хората дотолкова увеличили злите си дела,915 че  

всичките мисли на човешките сърца хиперболично са описани като постоянно и 

само зли пред Бога (Бт 6:5). Поради това битиеписецът повествува: „И съжали 

                                                           
911 Вж. Koch, K. Geschichte der Ägyptischen Religion..., S. 379 и сл.  
912 Тази змия е символ на праокеана, в който творческият бог влага своя план за света преди да го приведе в 
действителност чрез своето слово. Вж. Beyerlin, W. Religionsgeschichtliches Textbuch..., S. 34. 
913 Текстът, наречен „Четирите благодеяния на твореца”, е запазен върху седем саркофага от Средното 
царство (1991-1786). Ibid. 
914 Zimmern, H. Beiträge zur Kenntnis der Babylonische Religion. Leipzig, 1901, S. 247. 
915 Думата „голямо”, използвана в Бт 6:5 за окачествяване на злото, което извършвали хората, означава не 
само голямо като количество, но и многообразно.   
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Господ задето създаде човека на Земята и Го заболя сърцето Му” (Бт 6:6).916 Както 

се отбелязва в 1 Ц/1 Сам 15:29, Бог не е човек, за да сгреши и да съжалява за 

стореното. Затова с думите „съжали” и „Го заболя сърцето Му” се предава Божието 

страдание за това, че въпреки сторените от Него многобройни блага на 

човечеството,917 то отвръща на Бога с многочислените тежки грехове и поради това 

се налага Бог, Който е Творец, да се яви като негов Съдия. С думата „болка” (bc,[, 

‘ěṣěb) са описани както болките на Ева, които тя ще изпитва, когато ражда децата 

си (в Бт 3:16), така и по отношение на мъжа, който с мъка ще обработва земята (Бт 

3:17).918 Така потопът е представен като нежелано и дори болезнено за Бога, но 

необходимо наказание. След потопа, във връзка с принесената от Ной жертва (Бт 

8:20-21а), се отбелязва Божието решение: „И каза Господ в сърцето Си – няма да 

продължа да проклевам вече земята заради човека, защото мислите на сърцето на 

човека (ble rc,yE jēṣěr lēb) са зло от младините му и няма да продължа вече да 

поразявам всички живи, които създадох” (Бт 8:21б).919 

Изпълнено с любов и състрадание, Божието сърце изпитва съчувствие 

(например към Моав) и съпричастие920: „Затова сърцето ми за Моав е като флейта, 

                                                           
916 Причина за това „съжаляване” от страна на Бога поради наказанието, което Бог налага е достойството с 
което човекът е надарен от Бога (Божия образ) и ценността на човешкия живот, която е несравнима с живота 
на останалите творения. Срв. Wenham G., Genesis 1-15 (WBC). V. 1. Waco, (Texas) 1987, p. 193-194.   
917 Seebass, H. Urgeschichte (1,1-11,26). Neukirchen, 1996, S. 209. 
918 Westermann, C. Genesis (BKAT, I/1)…, S. 552. 
919 Във Вавилон са налице молитви, които да смекчат сърцето на божествата. Вж. Scharbert, J. Genesis (1-11). 
Neukirchen, 1983, S. 93. Разбира се, не самата жертва кара Яхве да се смили, а Неговата неизказана милост и 
благост.  
920 Божието сърце тук се разбира не само като орган, който поражда и изпитва чувствата, но и като седалище 
на Божия разум и воля. Fischer, G. Jeremia 26-52. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThКAT..., S. 521. 
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която свири, и сърцето ми е към мъжете на Кир-Херес921 като флейта,922 която 

свири затова остатъкът от наследството ще погине” (Йр 48:36).923 

Бог изпитва със сърцето Си особено съчувствие и любов към Своя народ. С 

няколко риторични въпроса, предадени чрез пророк Осия, Бог пита Израил: „Как да 

те дам Ефреме? Как да те предам, Израилю? Как да те направя като Адма? Как да 

те поставя като Цевоим? Обърна се заедно срещу Мен сърцето                                           

Ми, подбуждат ме Моите милости924”  (Ос 11:8). Бог може възпитателно да наказва 

Своя народ,925 но не може напълно да го отхвърли или премахне – не може да му 

въздаде така, както на Адма и на Цевоим.926 Ако Бог реши да унищожи напълно 

Израил, Неговото милосърдие и състрадание сякаш пламти927 и сякаш изгаря 

сърцето Му.928 Причината за Божията милост и Неговата любов към Израил е 

изразена в следващия стих (Ос 11:9): „Защото Аз съм Бог, а не човек, Свят сред 

тебе!”  

 Бог чрез сърцето Си обръща особено внимание на култовата нечистота, 

която възлиза в сърцето Му (Йр 44:21). В укора си към Израил поради 

идолопоклонството Бог говори: „И построиха бамата Тофет, която е в долината на 

                                                           
921 Кир Херес (Кир Моав) е укрепен град в Южен Моав, който е нападан, но не е превзет от царете на 
Израил, Юдея и Едом (4/2 Ц 3:25). По време на тази обсада моавският цар Меша (Меса) принася в жертва на 
Камош (Хамос - СП) своя син. Жертвата е принесена на самата стена на града, което явно е предизвикало 
ужас в нападащите Моав, но градът не е бил превзет предвид арамейската заплаха. Вж. Wood, D. (ed.), Нов 
библейски речник. С., 2007, с. 674. Вж. и Шиваров, Н. Библейска археология..., с. 124. 
922 Чувствата, които обхващат Божието сърце, се сравняват със звука на флейтата, понеже тя се е 
употребявала при погребения (срв. Мт 9:23). Вж. Graf, K. Der Prophet Jeremia..., S. 549.  

923 Fischer, G. Jeremia 26-52. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 521. 
924 Думата ~ymixunI năḥŭmjm означава правя така, че да съжаля (за някакъв план) и би могло да се преведе с 

„изпитвам разкаяние”. Вж. Jeremias, J. Der Prophet Hosea (ATD, 24/1)…, S. 145. 

925 Бог още докато извършва Своя съд, Неговото състрадание превръща пламтящия Му гняв в силно 
състрадание. Weiser, A. Die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha (ATD 24), Göttingen 1985, S. 86. 
926 Адма и Цевоим са места в областта на Мъртво море, недалеч от Содом и Гомор. За тяхното разрушаване 
се говори във Вз 29 гл., където се казва, че Господ ги е разрушил чрез Своя гняв. Вж. Wood, D. (ed.), Нов 
библейски речник. С., 2007, с. 20, 259, 1530.  
927 Keil, C. Die zwölf kleinen Propheten. Leipzig, 1985, S.101. 
928 Rudolph, W. Hosea (KAT, XIII/ I)…, S. 217. 



 

 

231 

Хиномовите синове,929 за да изгарят синовете си и дъщерите си с огън, нещо, което 

не съм заповядал и не Ми е възлизало на сърце” (Йр 7:31; 19:5).930 С тези слова Бог 

ясно заявява отношението Си към идолослужението и особено към човешките 

жертви като решително се дистанцира от тях. Изразът „възлезе в сърцето” 

(използван тук), означавайки Божиите мисли, същевременно свидетелства за 

откритостта на Бога, Който споделя с хората това, което Му е на сърце (съотв. това, 

което никога не е идвало като помисъл в сърцето Му).931 

 Бог като Творец се отнася с любов към Своето творение, като проявява 

дейно Своето отношение и Своята любов към него (особено към човека като венец 

на творението). Това предизвиква възторг от Божието снизхождение: „Какво е 

човекът, та Ти Си го възвеличил и Си поставил към него сърцето Си?”                          

(^B<li wyl'ae tyvit' thāšjth ’ēlājw lĭběkā - Йв 7:17). Същият въпрос (какво е човекът) е 

зададен и в Пс 8:5, като е добавен и отговорът – Бог Сам е почел човека, като го е 

дарил с най-висока чест - човекът е с малко понизен спрямо Бога,932 увенчан е с 

чест и величие (Пс 8:6).  

 Божиите мисли и планове, за разлика от човешките, са вечни - те не се 

променят: „Съветът на Господа пребъдва навеки, мислите на сърцето Му                          

са от род в род”(Пс 33/32:11).933 Божият съвет и Божиите мисли са Божият 

                                                           
929 За отбелязване е, че в Свещеното Писание на Новия Завет адът се окачествява и като „геена” (ge,enna), 
където има неугасим огън (Мт 5:30; 10:28; 23:15; Мр 9:43 и др.). Представата за ада като геена, както и 
самата дума геена (ge,enna geenna) произлиза от названието на и представата за долината на Хиномовите 
(Еномовите - СП) синове (~NOhi-!b, aygE gēj’ běn hĭnŏm ). Долината на Хиномовите синове е разположена на юг 
от Йерусалим, където на божеството Молох се принасят човешки жертви (2 Плп 28:3). По времето на 
реформата на цар Йосия, той постановява да се разрушат всички езически жертвеници (4/2 Ц 23:10). Пророк 
Йеремия проклева това място и го нарича „долина за убиване“ (Йр 19:6). По-късно в долината започват да 
изгарят животински трупове и да хвърлят смет, така че в нея постоянно гори огън. Така наименованието 
~NOhi-!b, aygE gēj’ běn hĭnŏm се свързва с адския огън, където са грешниците. Вж. Шиваров, Н. Библейска 
археология..., с. 81. 
930 В долината са се извършват жертви, които са посветени на единия Бог - Яхве. Вж. Лопухин, А. Толковая 
Библия. Т. 2..., с. 40.  
931 Fischer, G. Jeremia 1-25. - In: Zenger, E. (Hrsg.) HThКAT..., S. 319.   

932 Вж. Маринова, А. Какво е човекът (Тълкувание на Пс 8). – В: сб. Международна конференция, „Стара 
Загора, 2008”, CD (компактдиск). 
933 Лопухин, А. Толковая Библия. Т. 1..., с. 199.  
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промисъл за света, който е неизменен – както смисълът на всичко съществуващо, 

така и смисълът на човешкия живот (както привеждането на творението към Бога, 

така и смисълът на цялата човешка история като водеща човечеството към 

познание на Бога и единение с Него) е непроменим.934  

Бог е прославян в текстовете на кумранската общност като такъв, Който 

отхвърля суетното хорско мислене: „...Ти Господи, отхвърляш всяко мислене (13) 

на Белиал, но Твоят съвет, който ще устои, и планът на Твоето сърце ще е вечно 

укрепен” (1QH Kol. ХІІ:12в-13б).935 „(20) Ти ще унищожиш в съ[да] всички мъже 

на заблудата и виждащите лъжовно не ще се вече намерят. Защото във всички Твои 

дела няма нищо безсмислено (21) и няма никаква измама [в] плана на Твоето сърце, 

но тези, които са съответстващи на Твоето желание, винаги предстоят пред Тебе и 

тези, които ходят по пътя на Твоето сърце (22), ще устоят вечно” (1QH Kol. ХІІ: 20-

22а).936  

 Бог, Чиито мисли са непроменими и Чието познание е всецяло, познавайки 

хората, избира такива за определено служение (напр. царско) „според сърцето Си” 

(1 Ц/1 Сам 13:14), т. е. такива, които да отговарят на Неговата воля.937 Господ не 

само избира, но и води хората чрез поставени от Него управници (напр. Давид) 

според „сърцето Си” (Abb'l. ~toK. kethŏm lebābō – според съвършенството на 

сърцето Си (Пс 78/77:72) като така ги насочва към изпълнение на това, което Му е 

угодно.938 

 Господ Се разкрива не само като всезнаещ и всепознаващ, но и като 

притежаващ кротост и снизхождение. Така въплътилото се Слово – Господ Иисус 

                                                           
934 Weiser, A. Die Psalmen (ATD, 14)..., S. 197.  
935 Maier, J. Die Qumran-Essemer:..., B. I,  S. 73. 
936 Ibid..., S. 74. 
937 Вж. Wolff, H. Antgropologie..., S. 91. 
938 Св. Йоан Златоуст смята, че тук се говори за Христос, в Чието сърце не е имало злоба (1 Пт 2:22), а 
силата на ръцете Му е толкова голяма, че възвръща зрението на слепите, възстановява парализираните, 
очиства прокажените и въобще възстановява погиналия човек. Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Псалмы..., с. 
848. 
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Христос, говори за Себе Си: „Научете се от Мен, защото съм кротък и смирен по 

сърце” (Мт 11:29). Още в старозаветно време смирението се свързва със сърцето 

(Дн 3:87 в неканоничната песен на тримата момци). Под „смирение” (съответно 

„смирен”) се разбира поведение, при което човек от любов служи на Бога и за 

благото на другите, без да очаква някаква награда или изгода за себе си. С 

окачествяването на Господ Иисус Христос като кротък и смирен, евангелист Матей 

ни напомня, че Той въплъщава в Своя живот волята на Отец и съвършено я 

изпълнява.939 Това дейно Христово смирение особено контрастира на фона на 

фарисеите и тяхното лицемерно благочестие (Мт 23 гл.). 

 Както Божиите мисли и планове, така и мъдростта, присъща на Божието 

сърце, е несравнима с всяка човешка мъдрост и сила (Йв 9:4).940 Поради това никой 

не може да бъде равнопоставен на Бога и никой не може да Му се 

противопостави.941 Ако човек дръзне да се противопостави на Бога, това е 

неразумно и безсмислено и води след себе си наказание, не защото Бог желае 

човекът да не е мъдър, а защото такова поведение е плод на себевъзвеличаване.942  

Пред Бога нищо не е дълготрайно и дори не може да съществува. Ако Бог  

обърне сърцето Си към Самия Себе Си (Йв 34:14), цялото творение (включая 

хората) би погинало. Както вече бе споменато, Божията грижа и милост се 

проявяват в желанието Бог да прави само и единствено добро на своя народ. С тази 

цел Той ще сключи с народа вечен завет (Йр 34:40). Като последица за Бога от 

сключването на Завета ще е както радостта, така и правенето на добро - „ще се 

радвам за тях, за да им правя добро и ще ги насадя в тази земя в истина от цяло 

сърце и от цяла душа” (Йр 32:41). Бог ще насади Израил в истината не само като му 

изпрати водачи (и най-вече Месия),943 които да го водят към Бога, но и Сам Той ще 

общува с Израил, като му прави добро. Изразът „от цяло сърце и цяла душа”, с 

                                                           
939 Luz, U. Das Evangelium nach Matthäus (EKKNT, I/2)..., S. 221. 
940 Weiser, A. Das Buch Hiob (ATD, 13). Göttingen, 1956, S. 73. 
941 Groß, H. Ijob (NEB). Würzburg, 1986, S. 38. 
942 Срв. Fohrer, G. Das Buch Hiob (KAT, XVI). Gütersloh, 1963, S. 214. 
943 Срв. Fischer, G. Jeremia 26-52. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT..., S. 213. 
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който Бог описва Своята радост и отношение към Израил означава пълното 

себеотдаване на Бога.944  

 

3.2.11. Сърцето (kardi,a kardia) в  janaginwskómena bibliva anaginoskomena biblia 

(неканоничните книги) 

 

 Антропологичното понятие „сърце” често се употребява и в неканоничните 

книги на Свещеното Писание на Стария Завет,945 затова ще бъде обърнато 

внимание на някои най-важни места, в които е засвидетелствано разглежданото 

понятие, и на неговите значения в неканоничната литература.946 Тук ще се 

отбележи само, че неканоничната литература свидетелства за различно боравене 

със собствената религиозна традиция,947 което е следствие от влиянието на 

елинистичния начин на мислене, като това касае и антропологичните понятия.      

Понятието „сърце” (kardi,a kardia) се среща в книгите Товит, Юдит, Варух, 

Премъдрост Соломонова, 1 и 2 книга Макавейска и в молитвата на Сусана (Дн 

13:42-43). Особено често то се употребява в премъдростната книга на Иисус син 

Сирахов, което, разбира се, е очаквано предвид разбирането, че сърцето е орган на 

възприемане и източник на мисленето и мъдростта.       

 В книга Товит сърцето се споменава като телесен орган на една риба (Тв 6:7-

8), която отначало искала да погълне Товия (6:2). Рибата е символ на голяма, тъмна 

и непозната сила, която идва от скритата дълбочина и иска да повлече жертвата си 

към хаоса на бездната.948 По указание на ангел Рафаил949 Товия трябва да разреже 

                                                           
944 Graf, K. Der Prophet Jeremia..., S. 414. 
945 За неканоничните книги на Свещеното Писание на Стария Завет, Вж. Марковски, Ив. Общо въведение в 
Свещеното Писание на Стария Завет, Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Общо въведение.  Т. 
1., Ч. 1. С., 1923, с. 67 и сл. 
946 В бъдещи изследвания би трябвало да бъдат разгледани значенията на антропологичното понятие „сърце” 
в старозаветната апокрифна литература. 
947 Вж. Marböck, J. Gottes Weissheit unter uns (HBS, 6). Freiburg im Breisgau, 1995, S. 16.  
948 Вж. Deselärs, P. Das Buch Tobit. Düsseldorf, 1990, S. 103.  
949 Името на ангела-спътник на Товия, Рафаил (Бог изцерява), вече указва на това, че изцерението е от Бога. 
Вж. Schüngel-Straumann, H. Tobit (HThKAT). Freiburg im Breisgau, 2000, S. 117.   
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рибата и да вземе нейните най-важни органи – сърцето, черния дроб и жлъчката950, 

за да изгони демона от своята възлюбена Сара (Тв 6:8, 17-18).951 По този начин чрез 

сърцевината на рибата се побеждава сърцевината на противника – демон952, с 

помощта на пратения от Бога ангел. Всъщност победител на демона е Сам Яхве. 

Такава идея за побеждаване на сърцето на някого (в случая на демон) чрез сърцето 

на животно (в случая на риба) не е налице в каноничната литература и 

представлява развитие по отношение на разбирането за сърцето като орган на 

живота. Въпреки че демонът като дух, не бива умъртвен, но бива победен. Победа 

напълно реална чрез Христовите дела, смърт и възкресение.   

 Както и в каноничната литература, така и в неканоничната сърцето е 

източник на желанията и чувствата. Човек, който оставя сърцето си да ходи по 

неговите желания (Сх 5:2), т. е. да следва страстите, не може да остане в пътя на 

Божиите заповеди и изневерява по отношение на Бога. Затова и в премъдростните 

поучения се дава съвет човек да контролира чувствата на сърцето си.953 

Eмоциите, дори и човек да желае, трудно могат да останат скрити и 

незабелязани от останалите хора „сърцето на човека променя лицето му и го прави 

весело или тъжно” (Сх 13:25) затова по изражението на лицето човек може да 

разбере чувствата, които вълнуват другия. По лицето се познава и това дали човек 

се е решил да извърши зло или добро. От това разбиране на чувствата и 

вътрешните вълнения на ближния обаче не трябва да следва друго от страна на 

околните освен правилно постъпване спрямо ближния – в светлината на Божия 

Закон.954  

                                                           
950 Сърцето, черният дроб и жлъчката са използвани за лечебни средства и в древния Изток, особено в 
Месопотамия, но и Египет. Вж. Stummer, F. Das Buch Tobit. Würzburg, 1950, S. 20.  
951 На сърцето, черния дроб и жлъчката се приписва сила – чрез получения от тяхното изгаряне дим може да 
бъде прогонен демон. Това лечебно действие на дима от изгореното рибешко сърце се отнася не само до 
случая на обладаване на Сара, но и изобщо при всички обладавани. Вж. Schumpp, P. Das Buch Tobias 
(EHAT). Münster, 1933, S. 134.  
952 Deselärs, P. Das Buch Tobit..., S. 107. 
953 Schreiner, J. Jesus Sirach, 1-24 (NEB). Würzburg, 2002, S. 38. 
954 Срв. Sauer, G. Jesus Sirach/Ben Sira (ATD, 1). Göttingen, 2000, S. 123. 
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Изпитвайки страст и влюбване сърцето може дори да се заслепи от тези 

чувства, както това става с Олоферн, който така харесал Юдит, че сърцето му 

излязло заради нея (Юд 12:16).  

Сърцето и в неканоничната литература е органът, чрез който се изпитва 

страх, затова то при важни обстоятелства има нужда от окуражаване. Така 

асирийските мъже, пленени от красотата на Юдит,955 я окуражават да каже на 

Олоферн всичко, което им е споделила, като ѝ казват: „да не се убои сърцето ти!” 

(Юд 10:16; срв.  Юд 11:1). Освен от страх сърцето може да се смути и от грижи, 

затова е и призивът то да не отпада (1 Мк 6:10).956 

Страхът Божии според Сх 2:17 не е външно и показно благочестие, а се 

корени в сърцето. Вследствие на благоговеенето пред Яхве сърцето е описано като 

готово957, а душата - като смирена958. Изразът „готово сърце” означава пълна 

отдаденост и преданост на Бога.959 Човекът, който има Божия страх в сърцето си, 

изпитва неизразима радост от общение с Господа (Сх 1:12). От Своя страна Бог 

Сам влага Своя страх като дар на Своята милост в човешкото сърце (Сх 17:8). Този 

дар не се ограничава само с възхищението на човека от Божиите велики дела, а 

прави сърцето способно да разпознава Господ и Неговите дивни дела, да 

благоговее пред Него и да го почита чрез делата си.960  

Сърцето се уповава на Бога и се надява на помощ и избавление от Него, 

особено в ситуации като невинно обвинената в прелюбодейство Сусана (Сусана 

1:35),961 която, като възлага надеждата си на Бога, вдига очите си към небето и се 

                                                           
955 Юдит се явява като представителка на истинния Израил, който е противопоставен на отпадналия от Яхве 
народ. Така чрез една жена Бог се прославя като заслепява Своя враг. Haag, E. Das Buch Judit. Düsseldorf, 
1995, S. 101. 
956 Сърцето се разбира като център на духовно-душевния живот. Вж. Keil, C. Die Bücher der Makkabäer. 
Leipzig, 1875. 
957 Глаголът et̀oima,zw etoimadzo oзначава „приготвям”, „ въоръжавам”. Rehkopf, F. (Hrsg.) Septuaginta-
Vokabular. 
958 Глаголът tapeino,w    tapeinoo означава „снишавам”, „ унижавам”, „ усмирявам”, „ правя покорен”. Ibid. 
959 Вж. Schreiner, J. Jesus Sirach 1-24 (NEB)..., S. 25. 
960 Ibid., S. 95. 
961 В СП историята за Сусана се разказва в 13 гл. на книгата на св. прор. Даниил.  
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моли на вечния Бог (титул, който особено често се явява в неканоничната книга на 

прор. Варух).962  

В неканоничите книги сърцето също се възприема като органът от който се 

раждат мислите. Затова понятията „мисля, разсъждавам, размишлявам” се предават 

с израза „казал в сърцето си”.963 Размислянето, премислянето също се дължи на 

сърцето, където човек трябва добре да осмисли това, което се случва с него, да си 

даде сметка за своя живот. Ако животът на човека е изпълнен с мъдрост – с 

правилно постъпване, това води като своя последица до безсмъртие на човека (Прм 

8:17).964 

Това, което е в сърцето, се изразява чрез устата, но Иисус, син Сирахов 

предупреждава, че враговете често пъти говорят сладки думи с устните си, докато 

вътре в сърцето си замислят рушителни планове и пагуба (Сх 12:16).  

Премъдрият Сирах (17:6) прославя Бога за възможността човек да възприема 

света чрез окото и ухото, които са посредници на сърцето, за да може то да разбира 

и мисли. Това напомня на желаното от Соломон слушащо сърце, което Бог му дава, 

за да може да различава добро от зло (3/1 Ц 3:9, 12). Тази способност, която Бог е 

дал на хората – да могат да разсъждават и да различават със сърцето си добро от 

зло според Сирах трябва да бъде използвана (разбира се) за избягване от злото и за 

насочване на сърцето към добро.965    

Божията благодат и милост се възвестява от прор. Варух (2:30-31) на 

пленените във Вавилон. Тя се състои в това, че евреите, вразумени от Божието 

справедливо наказание, ще се обърнат „от сърцата си” към Бога (Вх 2:30) и ще се 

върнат в своята родина.966 След това искрено покаяние Божията благодат ще се яви 

в това, че те ще могат да възприемат вярно Божиите наставления с ушите си и със 

                                                           
962 Срв. Kottsieper, I. Zusätze zu Daniel. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) Das Buch Baruch, Der Brief des Jeremia, Zusätze 
zu Ester und Daniel (ATD, 5). Göttingen, 1998, S. 287. 
963 Така този израз се среща в текста на книга Товит 4:2 в Синайския кодекс a.  
964 Вж. Hübner, H. Die Weisheit Salomons (ATD, 4). Göttingen, 1999, S. 119. 
965 Вж. Schreiner, J. Jesus Sirach 1-24 (NEB)..., S. 94-95. 
966 Kneucker, J. Das Buch Baruch. Leipzig, 1879, S. 255. 
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сърцето си - „ще познаят, че Аз съм Господ, техния Бог и ще им дам сърце и уши, 

които слушат” (Вх 2:31).967 Този дар се явява като антитеза на обрисуваното от 

прор. Исаия състояние на еврейския народ, който с уши чува, но не разбира, с очи 

вижда, но не познава, и сърцето им е затлъстяло (Ис 6:10).  

Сърцето е седалище на спомените и в него трябва да се съхраняват 

напътствията на бащата (които всъщност са Божии напътствия), за да могат те да 

бъдат като верен компас за сина, който иска да бъде мъдър, за да успее да изпълни 

Божия закон и да намери пътя в лабиринта на живота (Тв 4:19).968 Спомените 

остават в сърцето дълго време. В тази връзка Озия изказва желание споменът за 

делото на Юдит никога да не бъде изличен от сърцата на хората (Юд 13:19) и по 

този начин да си спомнят спасителните дела на Бога, та в бъдеще при всенародни 

беди те да се уповават и да разчитат на спасение само и единствено на Него.969 

В неканоничната литература поведението също се схваща като последица от 

мисленето, решенията и волята. Пророк Варух (1:22) изказва тежка присъда по 

отношение на идолопоклонството на Израил, което е придобило големи размери – 

едва ли не всеки е идолопоклонник Затова и целият Израил поради своето 

отстъпническо мислене и поведение спрямо Яхве е окачествен като имащ зли 

помисли в сърцето си.970  

В книга 1 Мк 1:3 се отбелязва, че заради успехите на походите си 

Александър Македонски (365-323) успял да стигне до краищата на Земята и да 

подчини много народи.971  Поради тези негови многобройни завоевания неговото 

сърце се надуло и възгордяло, т. е. Александър станал изключително високомерен 

и самонадеян.972 Подобно описание, само че с градация по отношение на гордостта 

                                                           
967 Срв. Kalt, E. Das Buch Baruch. Bonn, 1932, S. 14. 
968 Deselärs, P. Das Buch Tobit..., S. 90. 
969 Haag, E. Das Buch Judit..., S. 125. 
970 Срв. Schreiner, J. Baruch (NEB). Würzburg, 1986, S. 59. 
971 Страбон съобщава: ”Казва се, че освен съкровищата във Вавилон и освен тези в лагера му събраните от 
Суза и от Персия таланти възлизат на четири милиарда. Някои дори казват, че те са пет. Други разказват, че 
всичко от древния Изток, което е пренесено в Екбатана възлиза на 18 милиарда таланти”. Цит по Keil, C. 
Commentar über die Bücher der Makkabäer. Leipzig, 1875, S. 29.  
972 Dommershausen, W. 1 Makkabäer, 2 Makkabäer (NEB). Würzburg, 1985, S. 13. 
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и високомерието, се намира във 2 Мк 5:21, където се описва Антиох ІV Епифан 

(175-164) като възвеличил се по сърце.973  

В премъдростната литература акцентът върху изпълнението на Божията 

заповед „Почитай майка си и баща си, за да се продължат дните ти на Земята, която 

Господ твоя Бог ти дава!” (Изх 20:12) е поставен не толкова върху външната грижа 

за нуждаещите се родители, но върху истинската почит към тях, която е вследствие 

на волята и действията на сърцето (Сх 7:27).974 

Подобно на пророческите речи и премъдрият Сирах (1:28) бичува 

лицемерието, което човек проявява, когато само външно показва, че има 

благоговение пред Бога, а сърцето му стои далеч от Господа. Това състояние, както 

и в каноничната литература, се описва с израза „раздвоено сърце” (не се 

приближавайте раздвоено сърце!), което е неугодно на Яхве.975  

Сърцето е скрита дълбочина, неговите помисли и тайни трудно се откриват 

(срв. Юд 8:14). Но понякога и тайните трябва да се пазят в сърцето - доверието е 

пагубно за този, който се заблуждава и лесно се поддава да бъде съблазнен. Затова 

особено важно е да не се откриват тайните на някой, който е непознат защото може 

да бъде злонамерен. Откривайки тайните на сърцето си на злонамерения, човек 

става негова лесна плячка – открива целия себе си.976 Затова и Сирах съветва: „Не 

откривай сърцето си пред всеки и не излагай своето благо”  (Сх 8:19).  

Единственият, Който познава всички тайни и цялото сърце на човека в 

пълнота, е Бог. Според книга Юдит Той най-вече изпитва сърцата на Своите верни 

раби за да им дари познание за Самия Себе Си - Бог изпитва сърцето на Юдит, за 

                                                           
973 Основание за това описание безспорно е налице в поведението на Антиох ІV Епифан (175-164), който 
една събота устройва кървава баня за юдейския народ, като напада юдеите в събота, когато те не могат да се 
отбраняват. Ibid., S. 132. Антиох ІV Епифан (175-164) е известен и с други свои изстъпления – оскверняване 
на Йерусалимския храм и поставяне там на идола на Зевс. Donner, H. Geschichte des Volkes Israel und seine 
Nachbarn in Grundzügen 2 (ATD, 4/2). Göttingen, 1995, S. 480. 
974 Schreiner, J. Jesus Sirach..., S. 52. 
975 Ibid., S. 22. 
976 Срв. Schreiner, J. Baruch..., S. 57. 
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да даде познание за Своята голяма изкупителна любов към народа (срв. Юд 

8:27).977  

Човек се познава според неговото сърце (Сх 27:6), както доброто или лошото 

дърво се познават по неговите плодове (срв. Мт 7:17-18). Глупавите                 

(,mwroi, moroi) се познават по това, че те не мислят, не разсъждават и оттук нямат 

правилна и трезва преценка за нещата. Тяхната уста говори без сърцето им да е 

обмислило казаното, затова и премъдрият Иисус син Сирахов казва за тях, че 

„ глупавите имат сърцето си в устата си, а сърцето на мъдрите им е уста” (Сх 21:26). 

Мъдростта, от друга страна, според Сирах се състои в това сърцето да обмисля, 

разсъждава и следва притчите на мъдрите (Сх 3:29), та човек, вслушвайки се и 

разбирайки наставленията им, да може да постъпва съобразно Божия Закон. Тогава 

и сърцето на бащата би се радвало при праведността на сина (Пр 23:15).  

В Сх 3:26 се разглежда проблемът за вкаменяването на сърцето. Тук 

наистина не се споменава най-явният случай на вкаменяване на сърцето – 

египетският фараон, който отказва да пусне евреите (Изх 8:11, 28 и др.), но затова 

пък има ясно предупреждение към тези, които не желаят да слушат и изпълняват 

Божията воля – тяхното сърце ще ги доведе до техния край. Отначало те ще 

получат наказания за всеки техен грях, а ако упорстват в греховете си, ще направят 

сами себе си неспособни да възприемат, да разбират и да следват Божията воля и 

ще достигнат до такова състояние, в което вече никой не може да им помогне 

поради тяхното доброволно вкаменяване.978  

Според самосвидетелството на Иисус син Сирахов, което той завещава по 

класически маниер, сърцето му дотолкова е било изпълнено с премъдрост, че 

сякаш е преливало от твърде много мъдрост (Сх 50:27).979 Мъдростта обаче не е 

собствено притежание на премъдрия Сирах – той я е получил от Бога, затова е 

                                                           
977 Вж. Haag, E. Das Buch Judit..., S. 83.   
978 Schreiner, J. Jesus Sirach (NEB)..., S. 30. 
979 Срв. Sauer, G. Jesus Sirach/Ben Sira (ATD, 1)..., S. 343. 
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възможно всеки човек, когато се обърне към Бога и попроси от Него мъдрост, 

Господ да я дари в неговото сърце (Сх 45:23). 

В книга Премъдрост Соломонова (15:10) сърцето на идола, разбирано като 

личност,980 е сравнено с прах, защото идолът (като образ на несъществуващо 

езическо божество) не е жив и никога не е и живял. Следователно идолите не могат 

да възприемат молбите на тези, които им се покланят, а камо ли да ги изпълнят – 

идолопоклонството в най-голяма степен е неразумие и глупост, което 

същевременно е и нечестие.981    

Когато някой има благородни подбуди, неговото сърце, т. е. самия той бива 

окачествен като човек с добро сърце (Юд 8:28).982 

За да може човек напълно да бъде верен на Бога, трябва сърцето винаги да 

бъде насочено към Него, т. е. човек да бъде готов да изпълни Божиите заповеди (Сх 

2:2)983, защото общуването с Бога и изпълняването на Неговата воля става в 

сърцето (Юд 13:4). 

В книга Тв 13:6 е налице призив за покаяние към евреите от диаспората (най-

вече заради увличането в идолопоклонство),984 формулиран подобно на казаното 

във Вз 6:4-5. Ако те се обърнат към Бога с цялото си сърце и с цялата си душа, т. е. 

се покаят и се придържат към истинния Бог, това ще има за последица 

възстановяването на Израил и Божията близост и присъствие сред него.985 Тогава 

Бог ще даде на народа едно сърце (2 Мк 1:3), т. е. единомислие и единодействие за 

разбирането, познаването и следването на Божиите заповеди.986 Настъпващото 

                                                           
980 H. Engel тук под „сърце” разбира само интелекта и интелектуалните способности. Този коментар обаче е 
едностранен, защото идолът не само че няма интелектуални способности, но той никога не е съществувал. 
Следователно, сърцето тук би следвало да се разбира като „личност”, а не само като орган на разсъждението 
и мисленето. Вж. Engel, H. Das Buch der Weissheit. Stuttgart, 1998, S. 237. 
981 Срв. Heinisch, P. Das Buch der Weissheit. Münster, 1912, S. 292. 
982 Срв. Haag, E. Das Buch Judit..., S. 84.  
983 Schreiner, J. Jesus Sirach (NEB)..., S. 23. 
984 Вж. Вж. Schumpp, P. Das Buch Tobias...,S. 243. 
985 Срв. Schüngel-Straumann, H. Tobit..., S. 170. 
986 Keil, C. Кommentar über die Bücher der Makkabäer. Leipzig, 1875, S. 218. 
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благодатно време се отличава най-вече с това, че Бог ще отвори сърцето на всеки 

човек за Своите заповеди, така че те да могат да бъдат изпълнявани (2 Мк 1:4).987 

 В обобщение на казаното в тази глава трябва да се подчертае, че по 

отношение на разбирането на сърцето като средоточие на живота, чувствата, 

емоциите и мислите, тайните и волята библейското разбиране за сърцето е близко 

до египетското. Въпреки това обаче са налице и различия. Според египетските 

представи за съда над сърцето, макар че богинята на реда Маат следи за хода на 

съдебния процес, върху съдебното решение може да бъде повлияно чрез 

използването на заклинателни формули и магии и по този начин може да се избегне 

осъждането на сърцето и да се осигури блаженство. В Свещеното Писание не само 

няма намек за подобна възможност, но по недвусмислен начин е разкрит Божият 

съд (както този в рамките на историческия процес, така и онзи в края на историята) 

като нелицеприятен, истинен/праведен (Вз 32:4; Йв 8:3) – съд, от който не може да 

се укрие и най-малката, и най-скритата сърдечна тайна, защото Яхве като Творец 

на сърцето и на света познава и знае всичко. 

 В Египет божествата разкриват волята си и общуват с човека в неговото 

сърце. Подобна идея има и в Израил, но разбирането за богообщението в Израил е 

различно, защото всички хора са с равни възможности за богоподобие. Според 

Свещеното Писание Бог не само призовава всекиго чрез сърцето си да Му служи 

(Изх 19:6), но Сам започва това общение, като винаги Бог пръв търси както 

неверния Израил, така и отделния грешник и желае никой да не погине (Ис 43:25), 

дори дава на всеки да Го вкуси (Пс 34/33:9).  

Бог, на Когото Свещеното Писание антропоморфно приписва сърце, когато 

желае да общува със Своето творение, дейно проявява към него както Своите 

чувства на обич и състрадание, така и Своя вечен и неизменен промисъл за света и 

човека. Бог не само свидетелства за Своите милости, добросърдечие и 

благоутробие, но Неговата любов най-видимо се проявява във въплъщението на 

                                                           
987 Ibid., S. 281. 
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Бог Слово и Неговия земен живот – особено в кръстната Му смърт на Голгота. 

Именно затова думите на Спасителя „научете се от Мене, защото съм кротък и 

смирен по сърце” (Мт 11:29) не звучат отвлечено като идеал, а са осъществени от 

Бога в Неговото доброволното кръстоносене и разпване.  

И в неканоничните книги на Стария Завет антропологичното понятие 

„сърце“ се възприема като седалище на живота в биологичния смисъл, както и като 

източник на чувствата. Мисленето, решенията и волята също се дължат на сърцето. 

В премъдростната неканонична литература се акцентира на това, че разумен и 

мъдър е този, който изпълнява Божията воля. Човек отстъпва от Бога или Му служи 

в сърцето си и Бог общува с човека в неговото сърце. В бъдещото благодатно време 

Бог ще даде укрепено сърце на Своя народ, което ще направи възможно 

постоянното спазване на Божиите заповеди.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

От направените анализи на древноизточни извори и библейски текстове, 

касаещи пряко сътворяването на човека, връзката на антропологичните понятия със 

сърцето и значението, което се приписва на последното, може да се достигне до 

следните изводи: 

Според древноизточните и библейските представи човекът е психофизично 

същество. Библейското разбиране обаче се отличава с това, че човекът  (като мъж и 

жена) е сътворен по Божи образ и е призован към богоподобие. Той не е създаден 

от Бога поради някаква Негова необходимост, а поради Божията воля и любов. 

Човекът е призован не само към господаруване над и грижа за цялото творение, но 

към привеждането на творението към Бога. Това не се разбира в смисъл, че човек 

ще стане Бог по същност и ще се обезличи, а се възприема като оличностяване и 

обожение, което е възможно чрез постоянното и благодатното богообщение. Чрез 

това уникално (на фона на древния Изток) разбиране библейското учение 

свидетелства за боговдъхновеността на Свещеното Писание като слово, което е 

открито от Бога. 

 Във връзка с виждането, че човекът е психофизично същество, се разбира и 

връзката между отделните антропологични понятия, включително и на сърцето с 

всички тях.     

В книгата беше представено библейското разбиране, че различните 

антропологични понятия, чиито аспекти се разглеждат, често пъти не само са 

богато семантични, но и взаимно свързани. Те се схващат (макар и в различна 

степен и отенъци)  като източник и средоточие на живота, на чувствата и мислите и 

като израз на цялостния човек. Този факт отново свидетелства за психофизичното 

единство на човека и следователно за библейското учение, че смъртта не е 

естествена, а е привнесена чрез греха в човешката природа.  
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Вследствие на анализа на текстовете, които непосредствено разглеждат 

антропологичната категория сърце, беше установено, че сърцето е богато 

семантично понятие. То е седалище на живота в биологичния смисъл: сърцето 

получава живота като дар от Бога, осигурява го но и го поддържа като има нуждата 

от храна. Като седалища на живота, заедно със сърцето, се разбират vp,n< něpěš, x;Wr 

rŭăḥ, черният дроб (dAbK' kābōd) и кръвта (Вз 12:23).  

Изпитвайки телесни чувства, сърцето произвежда и самò възприема чувства, 

емоции. x;Wr rŭăḥ, vp,n< něpěš, br,q, qěrěb и ~y[;me mē‘ăjm подобно на сърцето 

изпитват чувства и състояния. В това отношение посочените антропологични 

понятия са пряко свързани със сърцето (Пс 77/76:7; Ис 16:11).  

 Емоциите и чувствата са естествено свързани с мислите, които също се 

дължат на сърцето. Последното, от една страна, възприема мисли и представи, а, от 

друга – самò ги поражда. То осмисля и премисля всичко, като съхранява и 

спомените. Така сърцето прави възможна паметта на човека (същото се приписва и 

на антропологичните понятия br,q, qěrěb и !j,B, bětěn). Това, което е в сърцето, се 

изказва чрез езика и устата.  

 Благодарение на сърцето човекът има възможност и същевременно задача да 

познава и съхранява Божиите заповеди, като същевременно ги пази и особено като 

ги оделотворява. Подобно поведение се счита за разумно и правилно, за водещо 

към живот, а човекът, който е верен на Бога в словата и делата на своето сърце, се 

възприема като разумен и мъдър.  

 Сърцето е това, което е отговорно за последиците от човешките действия, и 

така се явява седалище на човешката съвест. В тази връзка понятията сърце и 

бъбреци са особено близки и взаимно заменяеми: двете се приемат като седалище 

на скритата вътрешност, която обаче е ясна и открита пред Бога. Описвайки 

вътрешността изобщо, сърцето означава човешката вътрешност не само във 

физически смисъл – вътре в човека обитава и желае да обитава Самият Бог. 
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 Сърцето като средоточие на чувствата, мислите и волята същевременно 

обхваща и изразява целия човек – човешката личност. Акцентът при понятието 

сърце, когато то означава човека (за разлика от понятията vp,n< něpěš и x;Wr rŭăḥ - Пс 

31/30:6; Пс 143/142:7; Ис 26:9; и др.), е в това, че опознаването на сърцето на 

човека е път към познание на самия човек. Като сътворен образ на невидимия Бог, 

човек опознава себе си и ближните си в общуването. Но последният винаги остава 

загадка както за околните, така и за самия себе си – неговото сърце, т. е. неговата 

личност винаги е неизчерпаема, неизразима и не напълно познаваема. Истинското 

познаване на сърцето е напълно възможно само и единствено за Бога, Който 

прониква, вижда и познава целия човек.  

 Човешкото сърце, разбирано като личност, предстои и общува с Бога не само 

в часовете, определени за богослужение и молитва, но целият живот на праведния е 

именно насоченост на сърцето към Бога. Този стремеж обхваща плътта и душата 

(Пс 63/62:1), понеже те са обхванати в сърцето, което ги обема. За да може човек да 

служи на Бога, Бог Сам очиства и обновява сърцето, като заменя „каменното” 

сърце със сърце „от плът” - такова, което е послушно на Божиите заповеди.  

 Може да се отчете, че следвайки поставените в началото цели, в настоящото 

съчинение се разкрива сърцето като основно антропологично понятие в Свещеното 

Писание на Стария Завет. На него се дължат както физическите желания, 

потребности и чувства, така и духовните явления и процеси: желанието, мисленето, 

и волята. Сърцето като средоточие и център на живота на човека във физическия и 

духовния смисъл на думата същевременно обхваща целия човек и го изразява. В 

особена степен това важи при отношенията между човека и Бога: на сърцето се 

дължи възможността както за познаване на Бога, така и за богообщението и 

богоносенето. Именно поради това в Свещеното Писание на Новия Завет особено 

се набляга на необходимостта от чисто сърце. Като истинни свидетели на Господ 

Иисус Христос апостолите, светите отци, подвижниците и всички християни 

насочват цялото си внимание тъкмо към очистването на сърцето.  
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Последното е възможно и в наши дни поради Божията благодат и милост, и най-

вече - защото „Божията любов е излята в сърцата ни чрез дадения ни Свети Дух” 

(Рм. 5:5). 

КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ (Supplementum) 

 

Из Мемфиско богословие988 

 

22 [ІІ] То имаше образ на сърце, като символ на Атум, имаше образ като 

език. То е Птах, твърде великият, понеже той предаде живота на всички богове и 

Ка (духове) чрез това сърце и този език, който е дошъл от Хорус (Тот) като Птах.  

[ІІІ] Сърцето и езикът имаха власт над всички (други) членове въз основа на 

това, че то (сърцето) е във всяко тяло, че той (езикът) е във всяка уста на всички 

богове, хора, добитък, на всички пълзящи и (на всичко), което живее – като 

сърцето мисли всичко, което желае, и езикът заповядва всичко, което първото 

(сърцето) желае. 

[ІV] Неговото (на Птах) божествено девятка-единство е пред него като зъби 

и устни, това са семето и ръцете на Амун. Просъществува божественото девятка-

единство на Амун чрез неговото семе и неговите пръсти. Божественото девятка-

единство е (в действителност) зъбите и устните в неговата уста, която назова 

имената на всички неща, от която произлязоха Шу и Тефнут, която сътвори 

деветкостта.  

[V] Виждането на очите, слушането на ушите, дишането на носа, осигуряват 

на сърцето информация. То е, което дава да възникне всяко познание; езикът е 

този, който повтаря това, което е замислено от сърцето. 

[V І] Така бяха сътворени всички богове и неговата (на Птах) деветкост беше 

изпълнена. Произлезе като всяко божие слово като това, което е замислено от 

сърцето и е заповядано от езика. Така бяха създадени също и Кау (духовете на 

живота) и Хемесут (феите на живота), които произвеждат всяка храна и ястие чрез 

това слово. Така на тогова, който прави, което е обикнато, е даден сигурен живот; 

на тогова обаче, който прави това, което е омразно, му се дава смърт, защото той е 
                                                           
988 Тази част от т. нар. „Мемфиско богословие” е цитирана в български превод от немския превод в: Klein, E. 
(Hrsg.) Quellen des Alten Orients, Die Schöpfungs-Mythe. Zürich, 1964, S. 84-85. 



 

 

249 

престъпник. Така се дава право на тогова, който върши това, което е обикнато, и 

неправда на тогова, който върши това, което е омразно. Така се дава живот на 

готовите за мир и смърт на престъпниците (убийците на мира) чрез това слово, 

което е замислено от сърцето и е заповядано от езика.  

VІІ Така бяха замислени всички работи и всяко ръчно изкуство - дело на 

ръцете, вървенето на краката и движението на всички (останали) членове 

съобразно заповедта, която е замислена от сърцето и е изказана чрез езика, на 

когото същността е възникнала преди всичко. 

VІІІ Птах се нарича: Този, който е сътворил вселената и довел боговете. Той 

е Та-тенен (Земята, която се издига), който сътвори боговете, от когото са 

произлезнали всички неща – ястие, храна, жертви за боговете. Така се установява и 

познава, че неговата мощ е велика в сравнение с (останалите) богове. Така Птах 

беше доволен, след като той направи всички неща и слова на боговете. 

ІХ Той сътвори боговете, този, който направи градовете, той основа 

областите. Той постави боговете на техните култови места, той постави техните 

жертви, изгради техните светилища, той направи тялото им така, както те го 

пожелаха. Така боговете встъпиха в тяхното тяло от всякакво дърво, от всякакъв 

метал, от всякаква глина и от всякакви други неща, в които те възприеха образ. 

Х Така всички богове са събрани при него заедно с техните Ка, те са доволни 

и единени с бога и с двете страни (Горен и Долен Египет – бел. прев.).   

 

Из: Учението на Птахотеп989 

 

1. Въведение 

 

Силата отпада, защото е уморено сърцето ми, 

                                                           
989 Текстът е цитиран в български превод от немския превод на Burkard, G. Die Lehre des Ptahotep. - In: 
Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 163-168. 
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устата е замлъкнала, вече не говори. 

Очите са мътни, ушите са глухи, 

всеки ден сънят му идва все по-трудно. 

Сърцето забравя, не си спомня за вчера, 

костите са болни поради дължината (на годините). 

 

2. Поучителни притчи 

 

§11:186. Следвай сърцето си, докато живееш, и не прави повече отколкото се 

изисква. 

24:362. Ако ти си уважаван мъж,  

§33:363. който седи в съвета на сърцето си, 

364. тогава насочи всичките си стремежи към особено усърдие.  

463. Когато искаш да изпробваш характера на приятел,  

464. тогава не задавай въпроси относно него, а отиди при него самия. 

465. Съветвай се с него известно време 

470. и изпробвай сърцето му чрез средствата на речта. 

 

3. Епилог 

 

550-551. Сърцето е това, което прави неговият господар слушащ или нечуващ. 

552. Животът, благото и благополучието на мъжа е неговото сърце. 

 

Из: Учението на Аменемопе990 

 

III:9 – Дай твоите уши, чуй това, което (аз) ще кажа, 

10. дай на твоето сърце да го разбира. 
                                                           
990 Текстът e цитиран в български превод от немския превод на Shirun-Grumach, I. Die Lehre des Amenemope 
в Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 223-224.   
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11. Полезно е да го вложиш в твоето сърце, 

12. (но) горко на тогова, който не го съблюдава. 

ІХ:10. Не хвърляй сърцето си след богатство. 

ХІІІ:17. Не отделяй езика си от устата си 

18. и всички твои планове ще бъдат успешни.  

 

Из: Учението за цар Мерикаре
991 

 

Р 110:265  Не казвай си: „Сърцето е слабо” и недей отпада! 

Р 130: 312 Много добре са обгрижени хората, божият добитък. Той сътвори небето 

и земята заради тях. Той прогони страстностите на водата.  

315 Той сътвори въздуха, за да живеят носовете им. Те са негови отобрази (znn),992 

дошли са от неговото тяло. Той възлиза на небето заради тях. Той за тях сътвори 

растенията, животните, рибите и птиците, за да ги храни. 

320. Той уби противника 

и (дори) намали неговите деца, 

защото те планираха да се разбунтуват. 

[Р 134] За тях той създаде светлината и пътува (по небето), за да ги вижда.  

325 Той си сътвори храм за тяхна защита и когато те там плачат, той ги чува. 

За тях той сътвори господари в яйцето, силни, за да подкрепят гърба на слабите.  

За тях той сътвори магията  

330 като оръжие, за да се предпазват от удара на злото, 

за което се бди денем и нощем. 

Той уби бунтовниците сред тях, 

                                                           
991 Текстът e цитиран в български превод от немския превод на Brunner, H. Weisheitsbücher…, S. 141-154.   
992 Думата znn се употребява за описване на отношенията баща – син. Синът трябва да подражава на баща си 
и да следва неговото поведение, като при това му отдава уважение, чест, покорство и подчинение. По-късно, 
без да губи тази си връзка с отношенията баща-син, znn придобива значението на картина (образ), в 
конкретния смисъл на думата. Ockinga, B. Die Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten und im Alten Testament 
(ÄAT, 7)..., S. 52–57, 71. 
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както баща възпитава сина си заради неговите братя. 

Бог познава всяко име. 

Из: Лоялистичното поучение 

 

[§ 2] 11. Почитайте царя във вашата вътрешност,993  

12. молете се за него във вашите сърца. 

[§ 12] 111. Съкровищата на неправедния нямат устои, 

децата му няма да намерят и следа то тях. 

Твърдосърдечният приближава към себе си края на своя живот 

и така от него няма никакви деца, свързани със сърдечна връзка.  

 

Из: Учение на един човек за неговия син994 

 

1. Начало на учението, което един човек състави за своя син. 

2. Той каза: Слушай гласа ми, 

3. не презирай моите думи, 

4. не отклонявай сърцето си от това, което ще ти кажа. 

7. Достоен за доверие е този, който мълчи и който формира учениците;  

8. успешно е сърцето на тогова, който се придържа към словата му.  

17. Не отклонявай сърцето си от бога (= царя), 

18. Обичай го като негов подчинен. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
993 Текстът e цитиран в български превод от немския превод на Brunner, H. Die Weisheitsbücher..., S. 179-184. 
994 Ibid..., S. 188-195. 
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Из: Книга на мъртвите 

Глава 125995 

 

Поздравявам те, теб велики боже, господи на съвършената истина! 

Аз дойдох при теб, мой господи, аз дойдох, за да гледам твоето съвършенство. 

Аз те познавам и зная твоето име, аз зная имената на тези 42 богове, които са с тебе 

в тази зала на съвършената истина, които живеят от тези, които принадлежат на 

злото и се хранят от тяхната кръв в онзи ден, в който се излага сметката пред 

Озирис. 

Този, чиито две очи са негови дъщери, господ на съвършената истина е твоето име. 

Аз дойдох при тебе, аз ти донесох правото ти и прогоних неправдата. 

Аз не съм вършил неправда спрямо никой човек  

и не съм третирал зле никое животно. 

Аз не съм вършил нищо неправо вместо правото. 

Аз не познавам нищо, което го няма, и не съм извършил нищо лошо.  

Аз не съм повишавал предписаната работната норма в началото на всеки ден. 

Моето име не е достигнало до „водача на ладията”. 

Аз не съм оскърбил никой бог. Аз не съм навредил на имота на сираците. 

Аз не съм вършил нищо, което е отвратително за боговете. 

Аз не съм оклеветил никой служител пред началника му. 

Аз не съм причинявал болка и (никого) не съм оставял гладен,  

не съм причинил никому сълзи. 

Аз не съм убивал. И също не съм заповядвал да се убива, на никого не съм 

причинил страдание.  

                                                           
995 Текстът на част от 125 гл. на Книга на мъртвите е цитиран в български превод от немския превод на 
Hornung, Erik (Hrsg.) Das Totenbuch der Ägypter. Augsburg, 1993, S. 233-235. 
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Аз не съм намалявал жертвените храни в храмовете и не съм докосвал хлябовете на 

боговете; аз не съм отнемал жертвените храни на просветлените (мъртвите).  

Аз не съм изнасилвал и не съм развратничил в чистите места на моя бог на града. 

Аз не съм прибавял към и не съм намалявал от мярката за вместимост. 

 

Из: Премъдростното учение на папирус Insinger996 

 

Учение 12 

(12) 14. Човек не открива сърцето в характера на човека, ако не му е възложил 

някаква задача. 

15. Човек не открива сърцето на мъдреца, ако не го е изпитал с каквото и да е нещо. 

16. Човек не открива сърцето на истинен човек, когато не го е накарал да размисля 

върху някой съвет. 

17. Човек не открива (сърцето) на достоен за доверие човек, ако не е измолил от 

него нещо. 

18. Човек не открива сърцето на приятел, ако в нужда не го е помолил за съвет.  

19. Човек не открива сърцето на брат, ако не (го) е помолил за помощ в случай на 

немощ.  

20. Човек не открива сърцето на син до деня, в който не поиска нещо от него. 

21. Човек не открива сърцето на слуга, когато неговият господар не го е нападнал. 

22. Човек не може да открие сърцето на жена, също така както небето.   

 

Учение 14 

(15) 5. В ръката на Бога са сърцето, характерът и собствеността. 

 

 

 

                                                           
996 Преводът е направен от немски по Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 286. 
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Учение 15 

(16) 14. Сърцето на Бога е по-щастливо за дара на даващия прехрана, отколкото 

сърцето на този, който му я дава. 

 

Учение 17 

(18) 23. Едно лекарство на времето, за да неизпадащ в болест, е Божието величие в 

твоето сърце. 

Учение 18 

13. Който се вслушва в решенията на своето сърце, има непомрачен сън. 

14. Който внимава над сърцето и езика си, спи без враг. 

 

Учение 20 

 (25) 16 В град, в който нямаш семейство, твоето сърце е твое семейство. 

22. Измамникът не казва на другия това, което е в неговото сърце.  

(26) 12. Не поддържай никакво общение с някого, в чието сърце царува омраза. 

 

Учение 22 

(29) 13. Съскащата змия има отровата си в устата си, а низкият човек – в сърцето 

си. 

Учение 23 

(30) 2. Лошият човек, чието сърце се придържа към лошотата, ще я опита. 

7. Бог дава лампата и елеят според своето сърце. 

 

Учение 25 

23. Ако ти живееш във властова позиция, нека твоето сърце да бъде скромно.  
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Из: мита Атрамхазис997 

 

„Когато боговете (все още) бяха хора, те носеха тежкото бреме, влачеха 

кошницата за носене. Кошницата на боговете беше голяма, бремето беше тежко, 

имаше много оплаквания. Великите Ануннанку искаха само седем Игигу (сами) да 

понасят мъката.  

(р. 1-6)... Игигу започнаха да копаят реки, да отварят канали; живот за 

страната. Боговете изкопаха река Тигър и след това (река) Ефрат  

(р. 23-26)... В продължение на 2500 години Игигу денем и нощем 

извършваха извънредно тежката работа. Те се оплакваха и гласно ругаеха; 

оплакваха се в рововете „до нашия главен надзорник, носителят на креслото, дай 

ни да дойдем; нашата тежка работа, която ни тежи, трябва да бъде отмахната! (към 

господаря), към съветника на боговете, към борбения. Нека да дойде тук, ние 

искаме да го свалим от неговото седалище!”  

(р. 36-46)... Те (игигу – бел. прев.) се събраха, дойдоха до дверите на 

светилището на борбения Енлил. Беше средата на стражата, беше нощ; къщата 

беше обградена, но бог обаче не знаеше нищо. Беше средата на стражата, беше 

нощ; Екур (Екур е мистичният образ на храма на Енлил в град Нипур – бел. прев.) е 

обграден, но Енлил не знаеше нищо  

(р. 68-74)... Нуску събуди тогава своя господар, изпрати да го събудят в 

лагера. „Господарю, къщата е обградена, битката е тук, при вратата!”... Енлил 

заповяда да донесат оръжия в дома му. Енлил отвори устата си и каза на везира 

Нуску: „Нуску, залости твоята врата, вземи твоите оръжия и ела при мен! Нуску 

залости вратата си, взе оръжията си и дойде при Енлил. Нуску отвори устата си и 

                                                           
997 Текстът e цитиран в български превод от немския превод на Soden, von W. Der altbabylonische 
Atramchasis-Mythos. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 3..., S. 618-624. 
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каза на бореца Енлил: ”Господарю, твоето лице е с цвят на тамариск; но това са 

само твоите деца, защо тогава толкова си изпаднал в страх?”  

(р. 78-94)... Вие богове, всички, ние лежим (нашата...) в (земните ровове). 

Твърде многото робска работа почти ни уби, тежка е нашата работа, има много 

оплаквания. И сега вие богове, всички, нашата уста ни доведе до това да се оплачем 

на Енлил”. Чу се тази реч, Енлил, неговите сълзи потекоха, Енлил пазеше речта си, 

каза на бореца Ану „Аз заедно с теб ще възляза нагоре в небесата; там седи Белет-

или, майката-утроба. Майката–утроба дава да се падне и създаде, тогава човекът 

трябва да носи носещата кошница на бога!”. Те извикаха богинята, попитаха 

акушерката на боговете, мъдрата Мами „ти си майчината утроба, която сътворяваш 

човечеството; сътвори прачовека, та той да вземе игото върху си! Той да вземе 

игото върху си, делото на Енлил; кошницата на бога нека да носи човекът!” Нинту 

отвори устата си и каза на великите богове: „Само с мен самия е невъзможно нещо 

да се направи; само с Енлил ще има дело! Той само ще очисти всичко; ще ми даде 

глина, тогава аз ще го направя!” 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!”  

(р. 147-215)... В събранието великите Анунна, които управляват съдбата, 

отговориха с „да!” В началото на месеца, на седмия ден и на петнайсетия ден той (в 

см. Нинту – бел. м.) направи очистването, банята. Гештуе, богът, който беше 

способен да прави планове, те заколиха в тяхното събрание. С неговата плът и 

неговата кръв Нинту поръси глината. За всички (бъдещи дни.....) стана сега от 

плътта на боговете Едимму  

(р. 218-228)... Игигу, великите богове изплюха плюнка върху глината. Мами 

отвори устата си и каза на великите богове „Вие ми поръчахте делото, аз го 
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изпълних, вие заклахте бога с неговите способности да планира. С това аз отмених 

вашата тежка работа; вашият кош за носене аз поставих на човека!” (р. 233-241). 

 

Из: акадския мит Когато горе  

(Епос за сътворяването)998 

 

Таблица І 1- 10 

 

 Когато горе небесата (още) не бяха назовани, 

Долу твърдта (още) не беше назована, 

Когато океан (Апсу – бел. м.), който е безначален, техният създател, 

Трясъка на Тиамат, майка на всички, 

полетата още не бяха отделени с граница,  

все още не се виждаха хора. 

По времето, когато от боговете още никой не беше произлязъл, 

нямаха никакво име, определенията не бяха определени, 

тогава бяха родени боговете, 

Лахму и Лахаму, които произлязоха първи. 

 

Таблица ІV129-140  

Умъртвяване на победената Тиамат и сътворяване на небесата 

 

28. Зарадваха се (боговете – бел. м.), благославяха: „Мардук е цар!” 

Поставиха му скиптър, трон и палу, 

дадоха му непобедимо оръжие, което разбива мразещите. 

„Сега върви и разрежи живота на Тиамат, 

Нека ветровете да закарат кръвта й на скришно!” 
                                                           
998 Текстът e цитиран в български превод от немския превод на Delitzsch, F. Das Babylonische 
Weltschöpfungsepos. Leipzig, 1896, S. 92-114. 
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За господар на боговете определиха него, боговете, неговите бащи 

пожелаха му благо и успех в пътя, който той пое. 

35. Той насочи лъка, определи го за свое оръжие, 

повдигна метално копие, поръча него за защита. 

Взе гърлото (на Тиамат – бел. м.), хвана я от дясната страна, 

Лъка и колчан окачи на своята страна. 

Той направи светкавица, пред него (пламтяща), 

40. с горящ пламък изпълни нейното тяло.  

100. Той хвана металното копие, разряза нейния стомах, 

извади нейната вътрешност, разряза сърцето й. 

Той я победи и сложи край на живота й, 

хвърли навън трупа й и се качи върху 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. 

Видяха това бащите му, зарадваха се, заликуваха, 

донесоха му подаръци, дарения. 

135 Успокои се господарят, като гледаше трупа й, 

тялото... разделено, разумни удари направи. 

Той я разкъса подобно на суха риба, на две части, 

от едната й част направи и покри небето. 

Той направи резе, постави стражар, 

140. той постанови да не бъдат изпускани водите й. 

Той обходи небето, огледа пространствата. 
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Таблица V 1-18  

Създаването на звездите и луната 

 

Той създаде покоище за великите богове, 

Звездите, техните отобрази, той постави отгоре. 

Постави годината, отдели части, 

даде дванайсет месеца, раздели чрез три звезди. 

5 От деня, в който започва годината, до последния ден 

той определи мястото на полярната звезда, за да определи нейните области, 

за да не става никакво зло, нищо да не отмине. 

Постанови Бел и Еа, места на нейна страна 

11 В нейното (на Тиамат – бел. м.) тяло постави той височините на небесата, 

направи да произлезе богът на Луната и на него предостави нощта, 

постави го като нощно същество, та той да определя дните: 

ежемесечно, без прекъсване,  

раздели всеки месец  по средата чрез корона. 

 

Таблица V. 49-51  

Определението на явленията на времето999 

 

Той заедно събра облаците и им даде да преливат над водата. 

да духат ветрове за да дават дъжд, да донасят хлад, 

да покриват с мъгла (и) да съхраняват влагата си на пластове, 

той сам предопредели това и го взе в своя ръка. 

 

 

                                                           
999 Текстът на част от петата и шестата табличка e цитиран в български превод от немския превод на 
Beyerlin, W. Religionsgeschichtliches Textbuch..., S. 108- 110. 
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Таблица VІ 31-40  

Сътворяването на хората като помощници на боговете 

 

Те (боговете) свързаха (Кингу), донесоха го пред Еа, 

възложиха му наказание (и) разсякоха вените му. 

От неговата кръв те оформиха човечеството. 

На него те възложиха службата на боговете и го приготвиха по този начин. 

35. След като мъдрият Еа (така) създаде хората 

и на тях бе възложено служението на боговете, 

делото надмина всички представи. 

Според изкусния план на Мардук се изпълни Нидиммуд (прозвище на Еа) 

Мардук, царят на боговете раздели 

40. събранието на Ануннанки в такова на висините и такова на бездната... 

 

Епилог 
 

Сърцата във висините! 

Първият, който живее, дава това откровение! 

Мъдрият и разбиращият нека заедно да размислят за това! 

Това да се разказва от бащата,  

да се поучава на това детето, 

25. на началниците и на пастирите нека да се известява! 

Нека всеки да се радва за господаря на боговете Мардук! 

Да направим препълнена неговата земя,  

да се наслаждаваме на благоденствието! 

Твърдо стои словото му, непобедима е неговата заповед, 

Всеки Бог е харесал това, което изказаха устата му. 

30. Когато гледа лошо той (Мардук – бел. м.) не обръща гърба си; 
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когато той се гневи, на неговия гняв не може да устои никой бог. 

Твърде смело е неговото сърце... 

Престъпниците и злодеите са пред него...  

 

Из: акадския епос Гилгамеш1000 

 

1. Из таблиците Пенсилвания и Йеил 

 

(Piii) 95. Енкиду яде ястие, докато се насити, 

пи бира – 7 чаши. 

Настроението му се разведри и стана радостно, 

100. сърцето му ликуваше, ликът му сияеше. 

С вода напои своето изсъхнало тяло, 

помаза се с елей, стана човек. 

Облече си одежда, (сега) е като мъж. 

 (Piv) 72. (Неговите) очи (се напълниха със) сълзи, 

б(олно стана) неговото сърце, (и) той (горчиво) претърпяваше мъки. 

75. (Очите на Ен)киду се напълниха със сълзи, 

б(олно стана) неговото сърце, (и) той (горчиво) претърпяваше мъки. 

(Гилгамеш н)аклони лицето си надолу, той говори на Енкиду: 

80 („Защо се изпълниха”) очите ти със сълзи, 

(стана сърцето) ти болно, изпита горчиви мъки? 

Б(олно стана) неговото сърце, (и) (горчиво) претърпяваше той мъки. 

б(олно стана) неговото сърце, (и) (горчиво) претърпяваше той мъки. 

(Уiv) Гилгамеш отвори устата (си и) казва на (Енкиду): 

140 „Кой, приятелю, може да се възкачи на небето? 

                                                           
1000 Текстът на епоса на Гилгамеш e цитиран в български превод от немския превод на Hecker, K. - In: Kaiser, 
O. (Hrsg.), TUAT. B. 2..., S.  646-647. 
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Само боговете се(дят) вечно при Шамаш!” 

А хората - техните дни са преброени; 

което те вършат, е вятър! 

 

Из: „Епоса на Гилгамеш” в 12 таблици 

 

Колона ii 34. Аруру (богинята майка – б. м.) уми ръцете си, 

откъсна глина и я хвърли в степта. 

35. (В степта) тя сътвори Енкиду, героя. 

 

Из: Историята и притчите на мъдрия Ахикар1001 

 

Va 12 (Не пожелавай) власт, така че сърцето ти да се заблуди!1002 

VІІа 5 Никой не вижда какво е в сърцето на неговия другар. 

Ха Преди всичко пази устата си и (срещу) този, който пита, направи твърдо 

сърцето (си). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1001 Текстът e цитиран в български превод от немския превод на Kottspieper, I. Die Geschichte des weisen 
Achiqar. – In: Kаiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 2..., S. 320-321.    
1002 Текстът e цитиран в български превод от немския превод на Kottspieper, I. Ibid. S. 320-321.    
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Сравнителна таблица за сътворяването на човека1003 

според най-известните митове от Месопотамия 

 
Мит Енки и Нинмах 

(ок. 2000 г. пр. 
Хр.) 

Атрамхазис 
(ХVІІІ в. пр. Хр.) 

Когато горе 
(Enuma elis) 

ок. 1250 г. пр. Хр. 
Причина Тежката работа 

на боговете. 
Подчинените 
богове 
драматично се 
оплакват. 

Вълнение сред 
боговете 
(драматично 
издигане на 
божествата 
Игигу). Става 
дума за тежка 
работа. 

Вавилон/Есагила 
трябва да се 
построи за да 
могат боговете да 
си почиват. 

Инициатор/ка 
на сътворяването 

Намму 
(праводата), 
която е майка на 
Енки. 

Енки предлага 
Белет-или да 
направи хората. 

Като победител 
Мардук взима 
инициативата за 
сътворяване на 
човека, а Еа има 
само съветническа 
роля.  

Сътворяване/Процес Енки заедно с 
Намму-Нинмах и 
останалите 
сътворяват 
човека. 

Белет-или 
(Мамми) заедно с 
Енки създава 
хората. 

Еа сътворява 
човека по 
указание на 
Мардук.  

Елементи Глина, Вода  Плътта/Кръвта на 
един бог и 
слюнката на 
великите богове.   

Кръвта на един 
бунтуващ се бог. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
1003 Таблицата е взета от Keel, O. Schöpfung..., S. 141.  
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Картина № 1 
 
 
Пред страх от сфинкса на фараона на земята е изобразен враг, който е паднал. От 

страх той е загубил сърцето си, което е държал с лявата си ръка. Картината е 

сканирана от Schrоеr, S. Die Körpersymbolik der Bibel. Darmstadt, 1998, S. 48.   
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Картина № 2 

 

 

 

Камъкът Шабака. Картината е взета от www.uned.es 
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Картина № 3 

 

 

 

 

Съдът на сърцето 

(Сърцето е поставено на едната везна, а Маат – на другата. Картината е взета от 

www.wilsons-island.net 
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Картина № 4 

 

 

 

бог Птах. Картината е взета от www.saqqara.nl 
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Картина № 5 

 

 

 

Табличка с част от текста на мита Атрамхазис.  

Картината е взета от www.wertpapier-forum.de 
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Картина № 6 

 

 

 

 

Табличка с част от текста на епоса Гилгамеш. Картината е взета от  

www.bible-history.com 
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Картина № 7 

 

 

 

 

Бог Слово сътворява Адам. Картината е взета от www.pravmir.ru 
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Картина №  8 

 

 

Бог Слово сътворява Ева. Картината е взета от www.sakketosaggelos.gr 
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