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Прояви на човешката греховност до потопа 

 

(Библейско-богословско изследване с тълкуване  

на Бит. 3 гл.; Бит. 4:1-16; Бит. 6:1-4 и парал.) 

 

1. УВОД 

 

 Бог е сътворил всичко по Своя замисъл и воля и всичко сътворено от 

Него е добро (  означава както טֹוב  Бит.8 1:4, 10, 12, 18). Думата -  טֹוב

добро в нравствен смисъл, така най-вече, че конкретното сътворено е 

полезно, че е точно съответстващо на целите, за които е създадено и че 

може да ги реализира.9   

 Затова проблемът за съществуването на греха като израз на злото е 

изначален проблем, проблем, който поставя под въпрос целта и смисъла на 

цялото творение и застрашава живота във всеки смисъл на думата. Пред 

жителя на древния Изток, и следователно пред древните евреи, не са 

стояли на дневен ред библейско-богословските или философските въпроси 

дали злото е изначално, или не, дали то е неизбежно, или не или пък дали 

то не е „тъмната страна на Бога“.  Значим е въпросът как може да се 

обясни злото, защо и как то се разпространява, дали и как то може да бъде 

победено. Практическата важност на тези въпроси се вижда съвсем ясно от 

факта, че след първия (Бит. 1:2:4а) и втория разказ за творението (Бит. 

                                                           
8 Използваните съкращения на библейските книги са по Библия. СП. С., 2012. 

9 Höver – Johag, I.  טֹוב. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. III. Stuttgart, 1982 , S. 324. 
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2:4б-25) веднага, в Бит. 3 глава, следва разказ, който в християнската 

традиция е известен като разказ за греха на праотците. Този  грях, според 

християнството, има съществени последици за цялото човечество, а не 

само за праотците Адам и Ева. Това разбиране се приема от всички 

основни християнски изповедания, независимо от конфесионалните 

различия при догматичното разглеждане на този проблем. В Бит. 4:1-16 

стих е описано първото убийство, а в Бит. 6:1-4 поведението на т. нар. 

„синове Божии“, дъщерите човешки и техните потомци става причина Бог 

да ограничи и спре взелото мащабни размери зло чрез наказание с потоп 

(Бит. 6:6 и сл.). Грехът и греховните прояви на човека след потопа обаче не 

престават. Те се явяват следствие и продължение на греха на праотците. 

Тема на настоящото библейско-богословско изследване:  

Вече беше споменато, че Бит. 3 глава в християнската традиция се 

разглежда като разказ за греха на праотците, следователно първият текст, 

който ще бъде разгледан, е разказът в Бит. 3 глава. Непосредствено след 

него е разказът за първото братоубийство (Бит. 4:1-16), а също така 

свързано с тези текстове е повествуванието в Бит.6:1-4. Тези основни 

изходни текстове ще бъдат разгледани, ще се проследят най-важните 

аспекти на развитието на тези идеи в Свещеното Писание на Стария Завет. 

Така например ще се отдели внимание на свързаните с т. нар. ְנִפִלים 

(великани - Бит. 6:4) понятия като ְרָפִאים (Бит. 14:5; Втор. 2:10-11; Втор. 

3:13; Пс. 88/87:1; Притч. 2:18; 9:18) и   ִּבֹורג / ִגּבֹוִרים  , защото, както ще 

бъде изяснено в самото тълкуване, поведението на ְנִפִלים е причина за 

потопа и по-късно за редица случаи на богопротивене, поради което, както 



14 

 

ще бъде разгледано, на страниците на Свещеното Писание техният образ 

постепенно градира в отрицателен план, като в крайната фаза  ְִפִליםנ , 

и ְרָפִאים ִגּבֹוִרים  / ִגּבֹור  биват осъдени на страниците на Новия Завет. 

При разработването на темата ще се маркират евентуални 

съответствия на коментираните текстове и представите, отразени в тях, в 

текстове от древния Изток и Кумран. Разглежданите старозаветни 

текстове, тема на настоящото изследване, ще бъдат изяснени също така в 

светлината на най-преките неканонични и новозаветни паралели, като при 

това се отчете как старозаветните свещени текстове са интерпретирани от 

новозаветните писатели.  

Граници на настоящото изследване: 

Невъзможно е да се изчерпа темата за греха в  Свещеното Писание 

на Стария Завет поради самопонятния факт на нейната многопластовост и 

обемност. Още по-малко възможно е да се разгледа в един труд темата за 

греха и неговите последици в Свещеното Писание, затова настоящото 

изследване ще има за основни изходни текстове и основен фокус на 

внимание текстовете в книга Битие – там, където се описва началото на 

човешкия грях (Бит. 3 гл.) и неговите най-значими и въздействащи 

последици преди потопа (Бит. 4:1-16; Бит. 6:1-4 и парал.), които дават 

своето отражение и имат своето продължение по-нататък в историята.  

Важна тема, свързана с проявите на човешката греховност в книга 

Битие и нейните последици, е темата за потопа (Бит. 6:5-8:14), която тема 

обаче би била обект на по-нататъшни изследвания. Това ограничаване на 

изследването се прави с цел вниманието да се съсредоточи и анализът да се 
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концентрира и задълбочи в изследването на греха и злото в така 

поставените граници.  

 Задачи за изследване:  

1. Да се изясни на базата на какво (според християнската традиция) 

текстът в Бит. 3 глава се разглежда като разказ за греха на праотците, 

защото, формално погледнато, в Бит. 3 глава не са налице нито една от 

думите, които на библейски еврейски език означават „грях“. Затова, макар 

и накратко, ще бъде направен етимолочески анализ на някои от най-

важните и често срещани думи, изразяващи идеята за греха, в Свещеното 

Писание на Стария Завет, с цел да се установи какво е тяхното значение и 

дали то (по смисъл) се съдържа в разказа на Битие 3 глава. 

 2. Да се отбележат някои насоки в юдейското тълкуване, особено на 

началния разглеждан текст (Бит. 3 глава), за да се видят приликите и 

разликите в начина на интерпретация на свещените текстове от страна на 

равините и отците на Църквата. Трябва да се вземат предвид някои мнения 

на съвременни коментатори на книга Битие, изследвали разглежданите 

текстове.  

3. Би следвало, на базата на разказа в кн. Битие 3 глава, да се 

разгледа как злото се умножава, какво е отражението му върху 

човечеството и дали има основание да се приеме, че грехът, извършен от 

човека, засяга част и от останалото творение (срв. Рим. 5:11-21; 8:19-21).   

4.  Трябва да се отчете развитието на греха на Адам и Ева, описан в 

книга Битие: разрастване на злото чрез братоубийство (Бит. 4:1-16), 

умножаването на злото и греха на потомците на Божиите синове и 

човешките дъщери (Бит. 6:1-4) като причина за потопа, както и преките 

паралели на последния текст в Свещеното Писание.  
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5. Да се посочат и изяснят най-преките старозаветни текстове, извън 

книга Битие, които стоят в непосредствена връзка с темата на 

изследването, за да се проследи развитието на идеята за греха, 

включително в някои текстове в Кумран и в Свещеното Писание на Новия 

Завет.  

Изходна позиция на труда: 

Това е опитът максимално обективно да бъдат изтълкувани 

свещените библейски текстове, като се разгледа развитието на идеята за 

разпространението на злото сред хората и неговите размери. При това се 

осъзнават ясно следните факти: 

1. Писателите на библейските текстове не са имали за цел да изложат 

някакво систематическо учение за греха, още по-малко са желаели да 

съставят богословски, философски или етичен трактат, който да представи 

една гледна точка, която би могла да бъде приета, поставяна на дискусии 

или пък отхвърлена. Тяхната цел е, от една страна, да разкажат за началото 

и начина на навлизането на греха в творението чрез човека, за 

всеобхватните размери на злото и  последиците от него, а от друга – да 

представят Божия отговор на греха и разпространението му, както и да 

известят Божието спасение от греха. На последното се поставя  особен 

акцент в Свещеното Писание на Новия Завет.  

2. Всяко тълкуване, колкото и максимално обективно да е то, е 

обусловено от много фактори, като например този, че тълкувателят не 

живее във времето на библейските писатели и малко или много  при 

тълкуването привнася свои собствени виждания. Друго ограничение е 

принадлежността на изследователя към дадена религия или пък към 

атеизма/скептицицма. В конкретния случай се изхожда от православна 

християнска позиция, при която свещените текстове се разбират не само 
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като литературно творчество на един древен народ, какъвто е еврейският, а 

като Божие слово, предадено, записано, традирано, съхранявано от човеци, 

но в крайния, редактиран вид, във вида, в който то е запазено в Библията и 

до днес, като слово, вдъхновено от Божия Дух (срв. 1 Петр. 1:21). 10  

 Това, което е постижимо и целено, е тълкувателят да се стреми 

максимално обективно да изследва библейските текстове, като коректно 

първоначално отбележи от каква позиция изхожда при интерпретацията. 

Би следвало тълкувателят, който същевременно прави библейско-

богословско изследване, да е готов и отворен към диалог с учени от други 

религии и/или атеисти и скептици. 

 Именно това е старанието на настоящото изследване: да направи 

изследователя и четящите тези страници съпричастни на опита да се 

разбере произходът на греха и злото, неговото разпространение и 

последици.    

   Методи на изследването:  

В исагогическата част посочените основни текстове в книга Битие 

ще бъдат съотнесени към съответния източник (евентуално съотв. 

източници) на Петокнижието. 11  Основните свещени текстове ще бъдат 

изяснени в последователността на тълкувателните стъпки, като при 

тълкуването се ползват методите на съвременната умерена текстова 

критика 12 , без (при това) да се изпада в изкуствено раздробяване на 

                                                           
10 срв. Шиваров, Н. Херменевткика. С., 2005, с. 204. 

11 Повече за т. нар. „Петокнижен проблем“ и петокнижни източници на български език. Вж. Марковски, 
Ив. Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Частно Въведение. Ч. I. С., 1957, с. 6-79, а също 
така Марковски, Ив. Проблемът за произхода и авторството на Петокнижието. – В: ГБФ 1934-1935, т. 22. 
В хода на исагогическия анализ към текстовете в книга Битие ще бъдат отбелязвано към кой петокнижен 
източник/източници принадлежат текстовете на Бит. 3 гл., Бит. 4:1-16 и Бит. 6:1-4.  

12 Повече за искорико-критическия метод вж. Шиваров, Н. Херменевткика…, с. 202 и сл. 
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стиховете на текста и виждането само на неговите съставни части. Ще бъде 

положено старание за осмислянето на цялостния текст и неговото винаги 

актуално послание. Също така ще се отбелязва редакторската работа, но 

акцентът ще пада върху изяснението на съответните свещени текстове, 

съхранени в текстовите единици. Тълкуването ще се извършва след превод 

на старозаветните текстове по текстовокритичното издание на т. нар. 

Масоретски текст (МТ), 13  като ще бъдат отбелязани основните 

разночетения в превода на Septuaginta, основен текст за Източната 

Църква. 14  Новозаветните текстове ще бъдат преведени от най-новото 

текстовокритично издание на Aland, B. (Hrsg.) Novum testamentum graece. 

28 Auflage. Stuttgart, 2012. За кумранските ръкописи ще бъдат ползвани 

съответно изданията на J. Maier15 и на C. Beyer16 .  

Ще бъде разгледана етимологията на библейските еврейски думи, 

изразяващи идеята за грях, както и на всички по-важни думи, изяснението 

на чиято етимология има съществено значение за разбирането на текста. 

Значенията на библейските еврейски думи ще бъдат преведени по W. 

Gesenius Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte 

Testament,17 а на библейските гръцки думи - по W. Gemoll.18  

В хода на тълкувателната работа ще се отбелязва началото и краят на 

текстовата единица. Най-важните стилни фигури ще бъдат отчетени в 

                                                           
13 Kittel, R. (Hrsg.) Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1990. 
14 Rahlfs, A. (Hrsg.) Septuaginta. Stuttgart, 1979. Вж. също текстово-критичното издание. Wevers, J. (ed.) 
Septuaginta Vetus Testamentum Graecum. Göttingen, 1974.  

15 Maier, J. Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer (UTB 1862). B. I. München, 1995 и Qumran-Essener: 
Die Texte vom Toten Meer,. Maier, J. Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer (UTB 1862). B. I. München, 
1995 и Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer. B. II. München, 1995.  
16 Beyer, K. Die aramäischen Texte vom Toten Meer sammt Inschriften aus Palästina, dem Testament Levis aus 
der Kairoer Genisa, der Fastenrolle und den alten talmudischen Zitaten. Göttingen, 1984.  

17 Gesenius, W. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. bearbeitet von Buhl, F. 
17 Auflage. Berlin, 1962. 

18 Gemoll, W. Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. München, 2006. 
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конкретния разглеждан текст. Самите текстовете ще бъдат анализирани в 

техния текстови контекст, като при това се ползва синхронното  и 

диахронното тълкуване (с изясняване на най-преките текстове в 

Свещеното Писание на Стария и Новия Завет). С цел по-голяма 

обективност на тълкуването ще се ползват основни равински, 

светоотечески и съвременни коментари, като ще се отбелязва и 

собствената интерпретация.  

Съвместно с методите на умерената текстова критика, при 

изясняването на предложените текстове ще се използва основният 

светоотечески подход на типологичното тълкуване,19 като се предполагат 

основанията в самия текст, на базата на които основания отците представят 

един текст като пророчески или пък възприемат дадена личност (напр. 

Адам) като предобразна. Този  подход на тълкуване отците прилагат като 

известен от античната литература, с която те са отлично запознати. 

Типологичното тълкуване широко се използва от Иисус Христос и 

Неговите апостоли, особено когато се изясняват (като изпълнили се в 

Христа) текстове от Свещеното Писание на Стария Завет (напр. Иоан 3 гл., 

Евр. 7 гл. и др.).   

 При разглеждането на развитието на основните понятия  (както и на 

развитието на представите) ще са ползва компаративният метод, с който 

свещените текстове ще бъдат сравнявани с някои извънбиблейски 

древноизточни текстове с цел да се отчете дали и доколко библейските 

текстове възприемат наготово езически представи и идеи (напр. идеята за 

великаните – Бит. 6:4). Ще се установи дали в свещените текстове е налице 

критика на въпросните митологични понятия и представи, или те са 

възприети като пряка заемка.  
                                                           
19 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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Библейски представи ще бъдат проследени в тяхното развитие, като 

в крайния етап на тълкуване ще бъде ползван синтез, с цел обобщаване на 

резултатите от библейско-богословския анализ, като се отчита началото, 

развитието, обогатяването на даденото понятие или идея и накрая 

направените проучвания се синтезират в изводи. 

Поглед върху най-важните изследвания: 

 Вече бе отбелязано, че въпросът за греха, неговото 

разпространение, умножаване (в количествено и качествено отношение) и 

преки последици след потопа са обект на множество тълкувания, 

коментари, изследвания. Невъзможно е да се обхване огромната по обем и 

тълкувателна насоченост литература, затова ще се обърне внимание само 

върху някои най-важни, основни тълкувания на разглежданите текстове. 

От по-съвременните изследвания ще се отбележат най-основните 

библеистичните коментари в чужбина и тълкуванията у нас. 

При все това, в световен план не е налице точно така поставена и 

формулирана тема за изследване, така че настоящото съчинение е 

оригинално по своя характер.  

 Тълкувания, извън самото Свещеното Писание, на книга Битие (и по- 

конкретно на разглежданите текстове) в юдейската традиция се правят от 

известния юдейски философ Филон Александрийски (20 пр. Хр – 50 сл. 

Хр.), който третира разглежданите теми най-вече в своите съчинения „За 

сътворяването на света според Моисей“20 и „За великаните“21.  

 Важните равински мнения и тълкувания са записани в Талмуда.22 

Класическо средновековно съчинение по поставения проблем е коментарът 

                                                           
20  Филон Александрийски. О сотворении мира согласно Моисею. 
http://krotov.info/spravki/persons/01person/filon.html  

21 Philo von Alexandrien. Über die Riesen. – In: Cohn, L. (Hrsg.) Die Werke in deutscher Übersetzung. B. IV. 
Berlin, 1962. 

22 Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. І. Berlin, 1925. 
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на известния равин Abraham ibn Esra (Abenesra 1089 - 1164)23 - „Коментар 

към древната история“. Един от бележитите равини, противник на 

източниковата хипотеза, развита от H. Graff и J. Wellhaiusen, но 

същевременно неприемащ авторството на Моисей върху цялото 

Петокнижие, е B. Jacob, който познавайки юдейската традиция, я отразява 

критично в коментара си „Das erste Buch der Tora Genesis“.24 

Изданието на W. Plaut на „Die Tora in judischer Auslegung“25 

представлява сборник от равински тълкувания и отражения на библейския 

текст. Съвременен коментар, отразяващ юдейски гледни точки, е този на J. 

Levenson - Genesis.26 

 От светоотеческите коментари трябва да бъдат отбелязани тези на св. 

Йоан Златоуст (+ 407) 27 и св. Кирил Александрийски (+ 444 г.).28 В по-

догматична светлина е известното съчинение на св. Йоан Дамаскин (роден 

около 650 г.) „Точно изложение на православната вяра“. 29  В самото 

изследване са ползвани също съчинения на други свети отци, които са 

указани при самите тълкувания. 

 Съвременен православен догматичен труд, изследващ греха на 

праотците, е съчинението на J. Romanides „The ancestral sin“.30  

                                                           
23 Abraham ibn Esra. – In: Rottzoll, D. (Hrsg.) Kommentar zur Urgeschichte B. XV. Berlin, 1996. 

24 Jacob, B. Das erste Buch der Tora Genesis. Berlin, 1934.  

25 Plaut, W. Die Tora in judischer Auslegung. Gütersloh, 1999. 

26 Levenson, J. Genesis. – In: Berlin, A. (ed.) The Jewish study Bible. Оxford, 2004.  

27 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия. Т. 1. М., 1993.  

28  св. Кирил Александрийски. Glafura или искусные объяснения избранных мест из Пятикнижия 
Моисея.  Творения. Т. 2. Ч. 1. Москва, 2001. 

29 св. Йоан Дамаскин. Точное изложение православной веры. М.,1992. 

30 Romanides, J. The ancestral sin. Ridgewood, 1998. 
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 Началото на развитието на научното тълкуване по разглеждания 

въпрос поставя съчинението на Fr. Delitzsch върху книга Битие.31 Ценен 

коментар на книга Битие представлява трудът на H. Gunkel, който също е 

ползван при настоящия библейско-богословски анализ и коментар.32 Един 

от значимите съвременни коментари, който същевременно препраща към 

друга научна литература, е този на C. Westermann - Genesis.33 Библейско-

богословският речник в 8 тома Theologisches Wörterbuch zum Alten 

Testament, издаден от G. Botterweck и H.-J. Fabry, е основно и незаменимо 

помагало за изяснение на старозаветните библейски понятия. 34  За 

изясняване на развитието, което имат библейските понятия и идеи в 

Кумран, е ползван двутомният речник, издаден от H.-J. Fabry. 

„Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten“.35  

 Трудът на Christoph Dohmen – „Schöpfung und Tod: die Entfaltung 

theologischer und antropologischer Konzeptionen in Gen. 2/3“, касае повече 

разглеждането на въпросите на редакционната рамка Бит. 2 - Бит. 3 гл., но 

също така в него са налице тълкувания на текста на Бит. 3 гл.36 

 В съчинението са ползвани и други съвременни коментари и 

изследвания, които са указани със съответно цитиране и които съдържат 

по-нататъшни библиографски препратки.  

                                                           
31 Delitzsch, Fr. Neuer Kommentar über die Genesis. Leipzig, 1887. 

32 Gunkel, H.  Genesis. – In: Nowack, W. (Hrsg.) GHAT. B. I. Göttingen, 1917. 

33 Westermann, C. Genesis. – In: Hermann, S. (Hrsg.) BKAT. B. I. T. 1. Neukirchen-Vluyn, 1999. 

34 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.–J. (Hrsg.) B. VІІ. Stuttgart, 1993, B. VIII. Stuttgart, 
1995. 
35 Fabry, H.-J. ThWQ. B. I. Stuttgart, 2011, B. II. Stuttgart, 2013.  

36 Dohmen, Ch. Schöpfung und Tod: die Entfaltung theologischer und antropologischer Konzeptionen in Gen. 
2/3. – In: Fankemölle, H. (Hrsg.) StbB, 35. Stuttgart, 1988. 
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 В България исагогическите въпроси (във връзка с Петокнижието) са 

разгледани от Иван Марковски, който се опитва да бъде актуален на 

проблемите с източниците на Петокнижието, но също така аргументирано 

не се съгласява с крайностите на историко-критическия метод.37  

 Тълкуване на най-важните места в книга Битие правят Ив. 

Марковски 38и Б. Пиперов. 39  Пряко отношение съм Бит. 3 глава има 

статията на Б. Пиперов „Символиката на змията у библейските 

писатели“. 40  В областта на библейското богословие трябва още да се 

отбележат статиите на Я. Драгомирова41.  

 В догматичен план темата за греха се разработва от М. Стоядинов,42 

а в етична насока проблемът за греха се разглежда от Ив. Панчовски,43 Д. 

Киров 44 и Свилен Тутеков45.  

 Досега у нас (от библеистично гледище) не е представена темата за 

греха на праотците и неговите последици до потопа, така че настоящият 

труд представлява пръв такъв опит. Като такъв той търпи всички позитиви 

и негативи от този факт.  

                                                           
37 Марковски, Ив.  Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет, ч. II, Частно Въведение. С., 1936. И 
по-подбробно. Вж.  Марковски, Ив. Проблемът за произхода и авторството на Петокнижието. - ГБФ 
1934-1935, т. XII., с. 49 – 57.  

38 Макровски, Ив. Библейският разказ за творението. С., 1925. 
39 Пиперов, Б. Тълкувание на книга Битие. С., 1976. 

40 Пиперов, Б. Символиката на змията у библейските писатели. – В: ГДА 1956-1957. Т. VI (XXXII), 9, с. 
371-387. 

41 Драгомирова, Я. Външният вид на херувимите в Стария Завет. – В: Рашев, Р. (ред.) Проф. д. и. н. Тотю 
Тотев и столицата Велики Преслав. С., 2006, с. 336 и сл. и Синовете Божии в книга Битие. – В: Тотев, Т. 
(ред.) Епископ – Константинови четения. Шумен, 1996, с. 100 и сл.  

42 Стоядинов, М. Божията благодат. ВТ., 2007, с. 169 – 179. 

43 Панчовски, Ив. Вина и изкупление. – В: ГДА 1965-1957. Т. VI. (XXXII), с. 185-225.  

44 Киров, Д. Добро и зло в богословието на св. Климент Охридски. – В: ГБФ 1995- 1996. Т. 2., с. 185-225.  

45 Тутеков, С. Добродетелта заради истината. ВТ., 2009, с. 234-246.  
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Актуалност на изследването: 

Разглежданата тема има значение най-вече за старозаветната 

амартология, 46 но също така за новозаветното учение за греха, 

изкуплението и спасението на човека, което изкупление и спасение 

извърши Господ Иисус Христос. 

Актуалността на настоящото съчинение се основава на факта, че 

една от централните теми на Християнското богословие (в различните 

негови аспекти) е именно темата за произхода на греха и неговите 

последици. Затова разглежданата тема, освен за Библеистиката, е обект на 

изследване и интерпретация най-вече от гледище на Християнската 

догматика, Християнската философия, Християнската етика и Пастирското 

богословие.47 Тя е една най-основните теми във въпросните дисциплини и 

е обект на голям интерес. В този смисъл настоящото библейско-

богословско изследване се надява, от една страна, максимално добре да 

отрази библейското гледище, а от друга – да бъде основа за бъдеща 

съвместна работа със специалисти в споменатите области. То обаче е 

преназначено най-вече за студентите в бакалавърска и магистърска форма 

на обучение, като част от подготовката им по дисциплините Библейско 

богословие и Тълкуване на Свещеното Писание на Стария Завет. 

  

 

 

                                                           
46 Rad, G. von Theologie des Alten Testaments. B. I. München, 1969, S. 167. 

47 срв. Dohmen, Ch. Op. cit., S. 14. 
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2. Исагогически бележки към разказите за човешкия грях и неговото 

разпространение   (Бит. 3 гл.; Бит. 4:1-16; Бит. 6:1-4). 

 

Разказът, известен в християнското богословие като разказ за греха 

на праотците (Бит. 3 гл.), по-нататъшното повествувание за първото 

братоубийство (Бит. 4:1-6) и сведението за умножаването на греха чрез 

потомците на синовете Божии и дъщерите човешки (Бит. 6:1-4) 

принадлежат към един петокнижен източник - Яхвист (J). Неговият 

произход се датира различно от различните исагози. W. Schmidt го свързва 

с времето на цар Соломон (965-928 пр. Хр.)48 и го датира ок. 950 пр. Хр.49, 

докато Е. Zengerго отнася частта, касаеща разглежданите разкази, към 8 в. 

пр. Хр., и по-точно към времето на цар Езекия (727-698). 

В богословско отношение разглежданите текстове от източника J 

засягат проблема за произхода на човечеството в цялостен, универсален 

аспект (Бит. 2:4б-2:25) и заедно с това отделят внимание на греха, вината, 

страданието, доброто и злото, които са преплетени заедно в началните 

глави на книга Битие.50 Така могат да бъдат изведени два основни акцента: 

1. Сътворяването на човека, при което детайлно се описва как Бог, подобно 

на изкусен ваятел, извайва мъжа и сътворява жената. След това Господ им 

дава задача да опазват сътворените от Него твари и самата райска градина 

(Бит. 2:4б-2:25), както да се въздържат от ядене от плодовете на дървото за 

                                                           
48 Ползваната библейска хронология е по Шиваров, Н. БА. С., 1992.  

49 Schmidt, W. Einführung in das Alte Testament. Berlin, 1989, S. 73. Съвременни теории за произхода на 
Петокнижието предлага E. .Zenger, като отбелязва, че дори в днешно време са налице можество мнения 
относно произхода на Петокнижието и че най-основният методологически проблем при определяне на 
времето на дадения източник е фактът, че данните за времето на произхода на източниците на 
Петокнижието могат да бъдат получени само по индиректен път. Zenger, E. Einleitung in das Alte 
Testament.– In: Bitter, G. (Hrsg.) Kohlhammer Studienbücher Theologie. B. 1,1. Wuppertal, 2008, S. 87, sqq.  

50 Schmidt, W. Einführung…, S. 76.  
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познаване добро и зло (Бит. 2:17). 2. Нарушаване на Божията заповед от 

страна на хората (Бит. 3 гл.) и последиците от това. 51  Според J 

извършеното от Адам и Ева довежда не само до мъчителен труд и болка за 

първите хора, но и до вражда между човека и животните.52 В следващите 

глави същият източник тематично и логично проследява последиците от 

извършеното от Адам и Ева – убийството на Авел (Бит. 4:1-16) и 

извънмерното умножаване на греха, описано в Бит. 6:1-4. 

 

3. Разказът за греха на праотците 

(Тълкуване на Бит. 3 гл.) 

 

 В двете тълкувателни традиции - юдейската и християнската, се 

подчертава, че според Първия (Бит. 1:26-2:4а) и Втория (Бит. 2:4б-25) 

творчески разказ всичко създадено от Бога е добро. Също така двете 

традиции приемат, че човекът е сътворен след останалите твари, в шестия 

творчески ден (Бит. 1:25 и сл.), както и че Бог говори за сътворяването на 

човека. Последното (от юдейско и от християнско гледище) показва 

достойнството на хората пред всички други Божии творения.  

Но във виждането си за значението на текста в Бит. 3 глава юдаизмът 

и християнството имат доста различни позиции.  

С оглед пръвия разглеждан текст на Бит. 3 гл. накратко ще бъде 

отбелязано тълкуването на Бит. 2:7, откъдето всъщост започва различието 

в начина на мислене в двете религии: юдейската и християнската.  

                                                           
51 Steck, O. Die Paradieserzählung. Eine Auslegung von Gen. 2:4b – 3:24. – In: Gollwitzer, H. (Hrsg.) Biblische 
Studien. Heft 60. Neukirchen-Vluyn, 1970, S. 19-20.   

52 Kaiser, O. Einleitung in das Alte Testament. Gütersloh, 1969, S. 98. 
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3.1. Изходна база за различие в интерпретацията на Бит. 3 глава               

в юдаизма и християнството 

  

 Различието в двете религии, както бе отбелязано по-горе, започва с 

начина, по който се разбира текстът в Бит. 2:7, който има отношение към 

извайването на човека от Бога. Без да бъде правен цялостен коментар 

(включващ напр. исагогически анализ) на този текст, ще бъдат отбелязани 

основните разлики в начина му на тълкуване.  

ָאָדם ָ ָפר ִמן־ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים   ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱא"ִהים ֶאת־ָהֽ

ָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה׃  ְיִהי ָהֽ   ַוֽ
 

 И извая53 Господ Бог човека от пръст земна, и вдъхна в ноздрите му 

дихание за живот. И стана човекът живо същество. 

 

Равините, в изяснението си на антропоморфизма rc,yYIw: („и извая”), 

отбелязват, че глаголната форма ִּייֶצר има две букви йод (y), които 

означават два подтика в човека – един към добро и един към зло (Berakot 

61a). 54  В тази връзка е меродавно и общоприето (включително в 

съвременния юдаизъм) мнението на рави Нахман: „Защо в стиха: И Господ 

Бог извая човека, думата rc,yYIw:  е с две букви йод? Защото Светият, да е 

благословен Той, създаде два подтика – един към добро и един към зло”. 

                                                           
53 В текста на Бит. 2:27 в СП вместо глагола „извая” стои „създаде”.  

54 Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. І…, S. 225. 
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Връзката между буквата „йод” и идеята за „подтик“ може да се търси 

в това, че тази буква י , поради характера на библейските еврейски букви, 

които имат и значение на думи, означава думата „ръка” ( דיָ  ). От своя 

страна, ръката, според старозаветните библейските представи, е израз 

както на извършеното действие, понеже е свързано пряко с него, така и на 

вътрешното намерение за действие.55  

Според известния юдейски учен Moses ben Maimon (RaMBaM)56 Бог 

е създал двата подтика в човека: добрия и злия, за да може човек сам да 

решава като добър или като зъл ще се развива той. Но все пак, за да може 

човек да развива своя добър подтик и по този начин да служи на Бога, Бог 

му е дал תֹוָרה (Закона) като средство за борба със злото: „Също така каза 

Светият, да е благословен Той, към Израил: „Чада мои, Аз създадох злия 

подтик, но създадох Закона като лекарство против него. Ако се занимавате 

със Закона, няма да паднете в неговата власт (на злия подтик – бел. м.), 

както се казва: грехът дебне при вратата (срв. Бит. 4:7 – бел. м.)” 

(Kidduschin 30b).57
 

Равинското мнение за това, че човек изначално е сътворен от Господ 

с два подтика, се открива в Кумран, където има текстове като този: „17 б. 

Той (Бог – бел. м) сътвори човека, за да господарува (18) над света и 

определи за него два духа, които да са в него до часа на неговото 

                                                           
55 Ackroyd, P.  ָיד. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. III…, S. 433, sqq. 
56 За него Вж. Elbogen, I. (Red.) Jüdisches Lexikon. B. III. Berlin, 1929, S. 1306, sqq.   

57 Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. V. Berlin, 1925, S. 797.  
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завръщане. Това са духът (19) на истината и на неправдата” (1QS ІІІ, 17 б - 

19).58  

От възгледа, че човек изначално е сътворен от Бога с два подтика, 

следва юдейското разбиране на Битие 3 глава като разказ за това, че Адам 

и Ева са се поддали на лошия подтик, но не като разказ, изясняващ 

съгрешението на праотците като засягащо цялото човечество и творение. 

Съвсем друг е подходът при светоотеческата екзегеза: отците, които 

коментират книга Битие, наблягат на това, че цялото творение е добро и че 

човекът е създаден като добър. Нещо повече, след като човекът бива 

сътворен, Бог оценява Своето творение като טֹוב ְמאֹד  (много добро – 

Бит. 1:31). 

Св. Григорий Богослов (+ 390 г.) разбира антропоморфизма „извая” 

(в текста на Бит. 2:7) като употребен по отношение  на другите две Лица на 

Божеството – Бог Син и Светия Дух в акта на сътворяването. Така, според 

това светоотеческото изяснение, Синът и Светият Дух са „двете ръце” на 

Отец, Който заедно със Сина и Духа извайва човека.59  

Факт е, че повечето свети отци не ползват библейски еврейски език и 

надали са знаели, че буквата йод (y) предава идеята за ръка. Явно те от 

апостолското предание са научили библейското еврейското разбиране и 

основавайки се на апостолското наследство, което са приели и традирали, 

са изяснили глагола „извая” като отнасящ се към това творческо действие 

на Света Троица.  

                                                           
58 Maier, J. (Hrsg.) Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer B. I…, S. 173-174.  

59 По Стоядинов, М. Пос. съч., с. 147. 
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Така, от християнско гледище, независимо от конфесионалните 

различия, се приема, че в Бит. 3 глава е налице разказ за това как грехът е 

навлязъл в творението. Смята се, че той има последици не само за Адам и 

Ева, но за техните потомци, т. е. за всички хора, а също за цялото творение. 

Следствие на това е християнската убеденост, че Адам и Ева (а и никой 

човек) не могат сами да възстановят блаженото богообщение преди греха, 

а трябва Бог да стане човек. В тази връзка са думите на св. Ириней 

Лионски („Против ересите”, кн. 3: 19,1), които св. Атанасий Велики (+ 373) 

повтаря почти дословно в своето Слово за въплъщаването на Словото60: 

„Словото Божие стана Човек и Синът Божий – Син Човешки, та човекът да 

стане син Божий, като се съедини със Словото”.61 

Както ще бъде установено в хода на самия коментар на Бит. 3 глава, 

съвременните католически и протестантски учени разглеждат този текст не 

толкова в догматичен план, колкото търсейки евентуален произход на 

представата за изкушението от змията в религиите на древния близък 

Изток, в контекста на представите на тогавашните, съседни на Израил 

народи.     

Без да се навлиза в областта на Догматичното богословие, от 

библейско-богословско християнско гледище ще се потърсят онези 

основания в текста на Битие 3 глава, които дават аргументи още на светите 

апостоли и техните ученици да твърдят, че грехът на праотците поражда 

смърт, но същевременно да свидетелстват, че има изход от греха. 

Последният е възможен чрез земното служение, разпятие и смърт на 

Господ Иисус Христос, Който е истинският, небесен Адам, от Когото 

                                                           
60 св. Атанасий Велики. Oratio de incarnatione verbi. coll. 192 В. – In: Migne, J.-P. (ed.) PG. v. 25. Paris, 
1857.  
61 Irinäus von Lion. Adversus hereses. Gegen die Häresien. – In: Brox, N. (Hrsg.) Fontes Christiani. B. 8/III. 
Freiburg im Breisgau, 1995, S. 239.  
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трябва да се роди и Чийто образ трябва да носи всеки човек, за да може да 

бъде съпобедител на греха и смъртта (срв. 1 Кор. 5: 11-21; 15:21-22 и др.). 

Като задача (в увода) бе отбелязан краткият етимологичен анализ на 

думите, изразяващи идеята за грях, защото в текста на Бит. 3 глава не се 

среща подобна дума. Това, разбира се, не предпоставя извода, че в текста 

не се разказва за извършен грях, а само отбелязва факта, че подобно 

понятие не е налице.62 

 

3. 2. Поглед към най-употребяваните библейските еврейски думи, 

изразяващи понятието за грях 

 

 В библейския еврейски език има няколко думи, които изразяват 

понятието за грях. Ще бъдат споменати най-важните с оглед представяне 

на тяхното значение. 

 

3.2.1. Значения на понятието ָאֶון 

 

1. Понятието ָאֶון няма съответствие в други древни езици на Близкия 

Изток. Трудности създава фактът, че в невокализиран вид трисъгласният 

                                                           
62 В Свещеното Писание не е налице дума, изразяваща идеята за „промисъл“, както тя се разбира – като 
Божие водителство по отношение на човека и творенията. Библейската гръцка дума πρόνοια (вкл. 
глаголът προνοέω), откъдето всъщност произлиза българската дума „промисъл“, в библейските текстове, в 
които се среща (Дан. 6:19; Сир. 14:3; 17:2; 3 Мак. 5:30; Деян. 24:2; Рим. 12:17; 13:14; 2 Кор. 8:21; 1 Тим. 
5:8) означава: „забелязвам преди друго нещо“, „измислям отреди“, „ грижа се за нещо/някого“, „мисля за 
нещо/някого“. Вж. Dan, J. Vorsehung. – In: Betz, H. (Hrsg.) RGG. B. 8 T-Z. Tübingen, 2005, S. 1214, sqq. 
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корен  ןוא  може да се прочете като  която дума вече има значение на , אֹון

„сила“, „ богаство“. Най-често думата ָאֶון се среща в книга Псалтир, в 

премъдростната (книги Иов и Притчи Соломонови) и пророческата 

литература (книга на пророк Исаия), като изразява действие, което 

причинява щета.63 Често пъти паралелно понятие на ָאֶון е  което , סָחָמ 

изразява идеята за насилие.  

2. С ָאֶון се изразява не само увреждащата ближния дейност, но също 

така негативните последици от подобно поведение (срв. Числ. 23:21; Иер. 

4:15; Пс. 90/89:10 и др.). Думата ָאֶון се използва най-вече за означаване на 

поведението на друг човек.64 Също така, във връзка със значението си 

„ощетявам“, „причинявам съзнателно вреда“, думата  ֶוןָא  се съчетава с 

думи, изразяващи идеята за заблуда, лъжа (ָׁשְוא - напр. Ис. 59:4). Заедно с 

понятия като ָׁשְוא („суета“, „нищо“, „ лъжа“) и ֶהֶבל („дим“, „пушек“, 

„нищо“, „ суета“) ָאֶון изразява нищожността на греха. В случая се има 

предвид не омаловажаването на злата постъпка, а това, че самото зло е 

суетно, нищо, че то не води към целта на човека – да бъде с Бога. 

                                                           
63 Bernhardt, K.-H. ָאֶון. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWT. B. I…, S. 153. 

64 Knierim, R. ָאֶון. – In: .Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I. München, 1971,  S. 82-83. 
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В не малко текстове ָאֶון се комбинира с думата ָמל ָ (работа, която 

донася мъка, измъчване, страдание) и така ָאֶון се явява в двете си основни 

значения: „дело, извършено във вреда на другия“, и „суетно, нищожно 

дело, което не принася нищо добро“.65   

В Кумран ָאֶון се противопоставя на понятията за съд, справедливост 

и святост, като изразява злонамереността, заблудата и враждата.66 Прави се 

ясно разграничение между това, което е свято (ְצָדָקה), и това, което е 

греховно (און). Тези, които правят און, заслужават Божието неободбрение 

и гняв, защото извършват действия, противни на Божиите дела (1QS 

XXI:30). 

 

3.2.2. Значение на понятието ָחָטא 

 

 Първичното значение на глагола  ָחָטא (в Kal) означава „пропускам 

цел“, „не улучвам“. Такова значение е видно от Съд. 20:16, където се 

говори за седемдесет безпогрешни стрелци, които могат да стрелят с 

прашка на косъм, без да пропуснат целта. Това „пропускане на целта“ в 

                                                           
65 Bernhardt, K.-H. Op. cit., S. 153. 

66 Zanella, F. ָאֶון. – In: Fabry, H.- J. (Hrsg.) ThWQ. B. I…, S. 136.    
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Свещеното Писание не се разбира само в буквален, но също в духовен 

смисъл.67 В книга Притчи Соломонови 19:2 премъдростно се установява:   

  א׃ִים חֹוֵט ְּבלֹא־ַדַ ת ֶנֶפׁש לֹא־טֹוב ְוָאץ ְּבַרְגלַ  ַּגם
  

Също така човек без познание не е добро и който бърза с краката си се 

обърква (греши). 

В Hifil значението на глагола ָחָטא е причинно (каквото значение по 

принцип има това наклонение по отношение на основното наклонение 

Kal) 68 : „ставам повод за това някой да съгреши“ или рефлексивно - 

„самозаблуждавам се“.  

Думата ָחָטא изразява извършването на простъпка, без обаче да се 

конкретизира нейният вид, като така дава възможност за широко 

приложение: с нея може да се опише действие или последствие от 

действие, което е неправилно и лошо. Така думата ָחָטא притежава широк 

спектър, който описва всякакви нюанси в извършването на греха.69 

Най-често се съгрешава спрямо някой член на обществото, с който 

човек е в тясна връзка (брат – Бит. 42:22; сънародник – 2/4 Царств. 21:17). 

Също така провинението е (с различни по тежест простъпки) спрямо 

Божията воля, изразена чрез Неговите слова и в Неговите заповеди.70 

Разбираемо е, че съгрешавайки спрямо ближните, човек неминуемо 
                                                           
67 Knierim, R. ָחָטא. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I…, S. 543. 

68 Gesenius, W. Hebräische Grammatik. Zürich, 1983, S. 152. 

69
 Knierim, R. ָחָטא…, S. 543.  

70 Koch, K. ָחָטא. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. II…, S. 859.  
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извършва грях спрямо Божия  Закон. При това, при по-леки простъпки не 

се отдава голямо значение на това дали грехът е извършен съзнателно, или 

не, а на греха като факт (Бит. 20:9; Числ. 22:34; Лев. 4-5 гл.). При тежки, 

съзнателни грехове (като богохулство, прелюбодейство, убийство и пр.) 

практикуваното наказание в старозаветно време е публично убиване на 

съгрешилия с камъни 71  след доказване на вината от двама или трима 

свидетели (Числ. 27:3; Втор. 19:15; 24:16; Числ. 35:16-21). 

Пророците особено акцентират на греха и на резултата от него, като 

подчертават, че при извършването на всеки грях човек сам се отделя от 

Бога (Иер. 3:25; 16:18).  

 Връщането към Бога след извършване на грях (ָחָטא), т. е. 

покаянието, не само е възможно, но е желателно; към него Сам Бог 

призовава (Лев. 26:31; Иоил 2:13 и парал.). Очистването на греховете се 

свързва с принасянето на жертва за грях (Лев. 4:28 и парал.), която се явява 

заместническа жертва. Но очистването от греха и прошката не стават 

поради броя на жертвите или техния вид, а поради Божията милост, ако 

има истинско отвръщане от греха.72  

   В Кумран с думата ָחָטא се описва цялата палитра на греховни 

нарушения на Тора (1QH IV:24). Конкретни престъпления, изразени чрез 

                                                           
71 Убиването с камъни е обичайният начин за изпълнение на смъртна присъда при доказани тежки 
грехове. В случай на извършено прелюбодеяние от дъщеря на свещеник смъртното наказание е изгаряне 
с огън на съгрешилата (Лев. 21:9). Повече за видовете наказания. Вж. Шиваров, Н. БА…, с. 355-358.  

72 Пак там, с. 462.  
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 напр. са лъжесвидетелството, нарушаването на правото на ближния ,ָחָטא

(4QIsa. XVIII:19), жаждата за печалба и измамата (1QHab. IX:1473).74  

Още при самото приемане за членство се прави изповед на греховете, 

като такава има при тържеството по случай празника Подновяване на 

Завета (CD75 XX:28 1QS I:25). 

Изкупление и опрощение трябва да има за неволните, несъзнателни 

грехове, а за волните простъпки спрямо Тора членовете се наказват с 

изключване, при което се поставя силен акцент на връзката на смъртта с 

греха. Окончателно освобождение от греховете ще има с настъпването на 

есхатона (11QPsApa III:7).76  

  

3.2.3. Значение на понятието  ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע  

 

 1. С глагола ָּפַׁשע (съотв. с отглаголното съществително ֶּפַׁשע) се 

изразява възмутителна постъпка, при която извършителят се възползва от 

обстоятелствата (Притч. 28:24). Често пъти извършената постъпка не само 

е възмутителна, но направо шокиращата. Така братята на Йосиф го молят 

                                                           
73 С 1QHab. се означава коментарът (принадлежащ към жанра пешарим) на пророк Авакум (Хабакук), 
произлизащ от 50 г. сл. Хр. Вж. Maier, J. Die Qumran-Essemer Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer. 
B. I…, S. 157.   
74 Schlenke, B. ָחָטא. – In: Fabry, H.-J. (Hrsg.) ThWQ. B. I. Stuttgart, 2011, S. 946. 

75 Това е т. нар. „Кодекс от Дамаск“ (CD), който е открит в Кумран. Той е известен още преди 1974 г. 
Юдейският учен Solomon Schechter през 1896 г. намира две копия от този документ в една гениза в гр. 
Кайро. Кодексът от Дамаск в Кумран се състои от две части: предупреждение от Бога и законодателна 
част. Вж. Kam, J. Einführung in die Qumranforschung. Göttingen, 1998, S. 77. Повече по този въпрос вж. 
Пиперов, Б. Правилникът на Новия съюз..., с. 328-329, както и Шиваров, Н. 50-годишен юбилей Кумран. 
Консенз, съмнения и хипотези. – В: БМ. Кн. 3. С., 1997, с. 14-15. 
76 Schlenke, B. Op. cit., S. 947. 
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за прошка поради това, че са извършили срещу него  ֶּפַׁשע , като са го 

продали в робство и са му причинили извънмерни страдания (Бит. 50:17).77 

В такъв случай, когато простъпката е извършена в рамките на семейството, 

тя може да остане без никакви правни последици. 

2. В книгата на пророк Амос е засвидетелствано друго измерение на 

греха, което се изразява с ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע : това са бруталните престъпления, 

които един народ извършва спрямо друг. В първа глава на своята книга (3, 

6, 9, 11,13; 2:1) пророкът описва престъпления като продажба на хора, 

депортиране, нарушаване на междудържавни заветни отношения, 

изгарянето на трупове на починали, покупката на беден за чифт сандали, 

сексуалните отношения на баща и син с една и съща жена.  

3. С  ֶּפַׁשע  /  עָּפַׁש освен извънмерни престъпления като 

гореописаните се означават различни видове правни постъпки (1 Сам./1 

Царств. 24:12), какъвто е случаят с отнемането на чужда собственост (1/3 

Царств. 8:21-22).  

4. Изразявайки едностранното нарушаване на заветните отношения, 

ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע отразява също престъпването на Завета между Израил и Яхве, 

което Израил почти постоянно извършва (срв. Ис. 1:2-3). Нарушаването на 

сключения Завет езиково най-често се изразява с думата ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע , 

придружена с предлога  ְּב (1/3 Царств. 8:50; Иез. 3:13).78 Като последица 

                                                           
77 Seebass, H. ָּפַׁשע. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. VI…, S. 795. 

78 Ibid., S. 797. 
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от отпадането на междузаветните отношения (независимо с хора ли, или 

спрямо Бога ) като ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע се окачествява опитът за противене на 

хора или на Бога (2/4 Царств. 8:20, 22). Така човек не само съгрешава, 

надига се и се противи на хората или Бога, но направо скъсва отношенията 

си с тях, като похищава (същевременно) тяхното право.79 

Размерите на престъпленията, окачествени като ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע , могат 

да имат отражение дори върху природата: грехът на жителите на Юдея 

докарва земята до треперене, клатене, разпадане, разделяне. Такава 

картина, следствие на греха, рисува текстът на Ис. 24:18-20, като описва 

греха в последното му измерение – като засягащ творението.80   

В Кумран понятието ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע е персонифицирано, като е 

представено в образа на жена – блудница, която всячески се опитва да 

съблазни бедните, за да ги накара да изоставят Бога и така да съгрешат.81  

Едно по-нататъшно развитие в кумранската общност търпи 

представата за т. нар. „грехове на младостта“ (която се основава на текста 

на Пс. 25/24:7), които в Кумран се свързват с „първите грехове“ (1QH IX:3, 

XVII:18).82 

 

 

                                                           
79 Knierim, R. ָּפַׁשע. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II. München, 1976, S. 493.  

80 Seebass, H. ָּפַׁשע..., S. 802.  

81 Ibid., S. 808.  

82 Ibid.  



39 

 

3.2.4. Значение на понятието ָׁשַגג /ָׁשָגה 

 

Думата се среща в две форми (ָׁשַגג/ָׁשָגה), между които няма 

семантична разлика. Като глагол и отглаголно съществително, ָׁשַגג /ָׁשָגה 

изразява неконтролираното движение, което човек извършва вследствие на 

опияняване с някаква спиртна напитка (Притч. 20:1). От това значение 

логично следва и другото, засвидетелствано предимно в псалмите и 

премъдростната литература: ָׁשַגג /ָׁשָגה означава „отдалечавам се“, 

„отклонявам се“ в нравствен смисъл. Затова са налице премъдростни 

предупреждения, които, от една страна, предупреждават за опасността 

човек да се отклони от Божиите слова, а от друга – описват състоянието на 

отдалечаване именно като отклоняване от „правия път“, „ заблуждение“ 

(Пс. 119/118:21, 118; Притч. 19:27).83   

В речта си срещу пастирите на Израил, отправена към тях чрез 

пророческото слово на Йезекиил (34 гл.), Яхве описва последиците от 

безпътицата, в която пастирите са изоставили стадото. Поради това, че 

пастирите са извършили такова престъпление, стадото се лута. Но Яхве 

Сам ще въстане срещу пастирите и ще постави нов пастир, подобен на цар 

Давид (1004-965),84 който ще бъде истински стопанин на стадото (Иез. 

34:24 и сл.; срв. Иоан 10 гл.).   

                                                           

83 Seide, T. ָׁשַגג /ָׁשָגה. – In: Fabry, H.- J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII…, S. 1059. 

84 Ползваната библейска хронология е по Шиваров, Н. БА.  
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Интересна употреба понятието ָׁשַגג /ָׁשָגה има в областта на култа, 

където то най-вече предава простъпките спрямо Тора, извършени по 

незнание, по невнимание, без какъвто и да било предварителен лош 

умисъл (Лев. 4:2, 27; 5:15; 15:27,29).85  Разбира се, въпреки че тези 

прегрешения в култово отношение са неволни, за тях също се изисква 

принасянето на жертва за грях (вж. Числ. 4 гл.), защото според 

старозаветните представи неволният грях поради незнание или 

заблуждение не означава по-малка вина или пък невинност.86 

В Кумран значението на ָׁשַגג /ָׁשָגה като описващо непреднамерени 

грехове, извършени поради незнание спрямо култовите предписания, се 

запазва (1QS VIII:24-IX:2). С цел предпазване на бъдещите членове на 

общността, а и на самата общност от извършване на подобни простъпки, 

на всеки новопостъпил кандидат-член на Кумранската общност се 

предоставя уставът на общността, за да може новоприетият да се запознае 

с устава, та да се избегнат несъзнателни грехове, най-вече спрямо 

култовата чистота и богослужението (1QS I:5).87  

 

 

 

 

                                                           

85 Seide, T. ָׁשַגג /ָׁשָגה…, S. 1060.  

86 Knierim, R. ָׁשַגג /ָׁשָגה. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II…, S. 870-871. 

87 Seide, T. ָׁשַגג /ָׁשָגה..., S. 1062. 
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3.2.5. Коментар на Бит. 3 гл. 

 

 Бит. 3 глава принадлежи към по-голямо редакционно цяло, което 

обхваща Бит. 2 и 3 глава и по този начин разглежда темите сътворяване на 

човека – съгрешение.88  

Две са най-важните теории, обясняващи произхода на редакционния 

комплекс Бит. 2-3 глава:  

1. W. Schmidt смята, че в Бит. 2:18-3:1-2 е налице цялостна единица, 

която е композирана с други, отделни разкази: за създаването на човека, за 

създаването на животните, на жената и пр., които разкази са събрани и 

редактирани още на устен стадий.89   

2. P. Weimar приема, че първо е съставен разказът за сътворяването 

на човека в Бит. 2 гл. (съотв. стихове), а след него, в хронологичен план, е 

историята за престъпването на Божията заповед в Бит. 3 гл. По-късно тези 

две истории са преработени от редактор, като крайната редакция е след 

Вавилонския плен (след 538 г. пр. Хр.). Промените, редакциите и крайната 

редакция не са станали на устен, а на писмен стадий на развитие.90  

Наистина, трудно е да се установи коя от двете теории има повече 

основания, защото при отделните текстове е различен процесът на преход 

от устен към писмен стадий на предаване. 91  Въпреки различните 

възможности тълкувателят (така или иначе) работи върху крайния, 

редактиран текст, както той е запазен в Свещеното Писание, затова 
                                                           
88 Dohmen, Ch. Op. cit., S. 17.  

89 Вж Schmidt, W. Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift. Neukirchen, 1967, S. 228-230, sqq. 

90 Weimar, P. Untersuchungen zur Redaktionsgeschichte des Pentateuches. Berlin, 1973, S. 130-133.  

91 Dohmen, Ch. Op. cit., S. 26.  
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различните варианти за възникването на по-голямата редакционна 

композиция Бит. 2-3 гл. нямат съществено значение за разбирането на 

текстовете. Фактът, че голямата редакторска композиция Бит. 2-3 гл. е 

претърпяла една последна редакция след Вавилонския плен, е виден от 

някои специфични изрази, употребени в текста.92  

В разказа за греха на праотците Бог е представен като Творец, Който 

наистина наказва за престъпването на заповедта Му, формулирана  в Бит. 

2:7 

  ּוֵמֵ ץ ַהַּדַ ת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל1 ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות׃  

   

 (А от дървото за познаване добро и зло да не ядеш от него, защото в деня 

на яденето ти от него с умиране ще умреш - Бит. 2:17), но при това остава 

милостив и милосърден.  

В най-съществения момент от разказа в Бит. 3 гл. Бог отправя реч 

(ст. 14-19), в която определя наказанието на всеки (змията, Ева и Адам), но 

същевременно проявява милостта Си към човека (Ева и Адам) с 

обещанието, което дава на жената в ст. 15. Също така, въпреки че Бог 

изгонва съгрешилите Адам и Ева от рая, Той не ги лишава от Своята 

                                                           
92 За наличието на тази редакция свидетелстват напр. думи като ָּתַפר (шия, ушивам – Бит. 3:7; Иез.13:18; 

Иов 16:15; Екл. 3:7), ירֹם ֵ (гол – 3:7; Втор. 28:48; Иез. 16:7, 22,39; 18:7,16; 23:29, ֵאיָבה (вражда – Бит. 

3:15; Числ. 35:21-22; Иез. 25:15; 35:5),  ׁשּוף (удрям, стъпквам – Бит. 3:15; Пс. 139/138:11; Иов 9:17), ֶצב ֶ 

(болка – Бит. 3:16; Пс. 127/126:2; Притч. 5:10; 10:22; 14:23), ְּתׁשּוָקה (ще  се стремиш Бит. 3:16; Песен. 

7:11), както и някои премъдростни изрази като напр. רּום ָ (хитър – Бит. 3:1; Притч. 12:16, 23; 13:16; 22:3; 

27:12; Иов 5:12), ַּתֲאָוה (желание, желано – Бит. 3:6; Притч. 10:24; 11:23; 13:12,19; 18:1; 19:22; 21:25-27; 

Пс. 10/9:3; 78/77:29-30), ַהְׂשִּכיל (знание, познание, разум – Бит. 3:6; Притч. 1:3; 10:5,19; 14:35; 15:24; 

/טֹוב ,(17:2,8 ;16:20,23 ָרע  (Бит. 3:5, 22; 1/3 Царств. 3:9; Притч. 4:22; 5:3; 17:13; 31:12; Пс. 34/33:15). Otto, 

E. Die Paradieserzählung in Gen. 2-3: eine nachpriesterliche Lehrerzählung in ihrem relogionshistorischen 
Kontext. – In. Keiser, O. (Hrsg.) BZaW. B. 241. Berlin, 1996, S. 174-175.  
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защита и подкрепа (Бит. 3:21), като продължава да промисля за тях и 

цялото по-нататъшно човечество.93   

В жанрово отношение Бит. 3 гл. е разказ (сага), което обаче не 

означава, че разказът може да се приеме като някаква измислена история, а 

в смисъл, че той съдържа историческа истина, но не е история в модерния 

смисъл на думата. 94 В разказа са налице антропоморфизми и символи 

(напр. ст. 1, 8-11, 21-22), както и етиологически мотиви, които ще бъдат 

отбелязани при самото тълкуване. Тези етиологически изяснения (Бит. 

3:14, 16-20) не са самоцелни, а водят към изясняването на изкушението на 

първите хора от змията и последиците от това изкушение за хората и 

земята (ст. 14-19, 23-24).95  

Текстовата единица започва в ст. 1 с разказа за диалога между змията 

и жената, като ст. 1. няма пряка текстова връзка с предходния ст. 25 на Бит. 

2 гл., но както бе отбелязано, има идейна връзка, защото Бит. 3 гл. предава 

по-нататъшната история на праотците Адам и Ева. Краят на литературната 

единица (в случая) съвпада с края на  Бит. 3 гл. (ст. 25), защото в Бит. 4:1 

започва разказът за Каин и Авел. 

 

 

 

 

                                                           
93 Schmidt, W. Die Schöpfungsgeschichte…, S. 79.  

94 Gunkel, H. Genesis.., S. XIII. Повече за жанра „разказ“ в Свещеното Писание на Стария Завет на 
български език. Вж. Шиваров, Н. Литературните жанрове в Стария Завет. – В: ГДА 1973-1974. Т. ХХІІІ 
(XLIX), с. 92.  

95 Срв. Schwegler, Th. Die biblische Urgeschichte. München, 1962, S. 108.  



44 

 

3.2.5.1. Диалогът между змията и жената (Бит. 3:1-5) 

 

 ּיֹאֶמרה ֱא"ִהים וַ הוָ ה ָ רּום ִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָ ָׂשה יְוַהָּנָחׁש ָהיָ 

 ן׃י־ָאַמר ֱא"ִהים לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵ ץ ַהּגָ ה ַאף ּכִ ִאָּׁש ֶאל־ָה 

ִאָּׁשה ֶאל־ַהָּנָחׁש ִמְּפִרי ֵ ץ־ַהָּגן נֹאֵכל׃ 2   ַוּתֹאֶמר ָהֽ

אְכלּו ִמֶּמּנּו ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו  ּוִמְּפִרי ָהֵ ץ 3 ֹֽ ֲאֶׁשר ְּבתֹו9־ַהָּגן ָאַמר ֱא"ִהים לֹא ת

 ֶּפן־ְּתֻמתּון׃

ִאָּׁשה לֹא־מֹות ְּתֻמתּון׃ 4  ַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל־ָהֽ

א"ִהי  5 יֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכֽ ם ִּכי יֵֹדַ; ֱא"ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵ ֽ

 יְֹדֵ י טֹוב ָוָרע׃

 

1. А змията беше по-хитра от всички полски животни, които Господ Бог 

създаде. И каза на жената: наистина ли каза Бог: не яжте от никое дърво на 

градината!  

2. И каза жената на змията: от плода на дървото на градината можем да 

ядем,  

3. а от плода на дървото, което е сред градината, каза Бог: не яжте от него и 

недейте да се докосвате до него, за да не умрете!  

4. И рече змията на жената: няма да умрете с умиране. 
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5. Защото Бог знае, че в деня на вашето ядене от него, ще ви се отворят 

очите и ще станете като Бога: знаещи добро и зло.  

 

Разказът започва в ст. 1, направо, без въведение и без обяснение коя 

е змията. Нещо повече, думата ָנָחׁש е с определителен член ( ַה), което 

свидетелства, че на слушателя/читателя на разказа е ясно за каква змия се 

повествува. Употребената дума за змия (ָנָחׁש) не изразява някакъв 

конкретен вид, а означава „змия“  изобщо. 96   От начина, по който е 

съставено изречението, и от ползването на определителния член става 

ясно, че главният действащ герой в този стих е змията.97 

Според повечето равински тълкувания змията (ст. 1 и сл.) не е 

персонификация на зъл принцип, на дявола, нито е сатанинско прикритие, 

защото изрично е подчертано, че змията е сътворена от Бога (Бит. 3:1а).  

Филон Александрийски смята, че змията е персонификация на 

желанието (hdonh) в човека, благодарение на което желание човек може да 

избира между добро и зло.98 

Във връзка с това юдейско виждане B. Jacob отхвърля възможността 

образът на змията да е заимстван от някой мит на околните на Израил 

езически народи и същевременно отбелязва, че християнското тълкуване 

на змията като Сатана не е основателно. 99 По неговото мнение змията е 

етична алегория и означава само и единствено богопротивната сила и 
                                                           
96 Вж. Картина № 2 в Приложение.  

97 Dohmen, Ch. Op. cit., S. 80.  

98 Soggin, J. Das Buch Genesis. Darmstadt, 1997, S. 79. 

99 Jacob, B. Op. cit., S. 101.   
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склонност към нарушаване на заповедите на Тора, която склонност е в 

самия човек. Причина за използването на образа на змията се кореняла в 

това, че това влечуго често пъти притежава силна отрова, потайно е, 

бързоподвижно и се появява неочаквано, изневиделица.100 

Въпреки това някои равини допускат възможността змията да се 

свърже със Сатаната, като се основават на юдейското предание, запазено в 

неканончната книга Премъдрост Соломонова: φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσµον (пък по завист от дявола влезе в този свят смъртта”   

(Прем. 2:24а).101  

Светите отци, които тълкуват Бит. 3 гл. (напр. св. Йоан Златоуст), 

коментирайки библейския текст, свързват змията в Битие 3 гл. със 

Сатаната.102 Основание за това светоотеческо мнение е вероятно както 

приведеното по-горе късно юдейско предание, записано в некаконичната 

книга Премъдрост Соломонова (2:24), така и (най-вече) новозаветните 

свидетелства за Сатаната.  

В Свещеното Писание на Стария Завет Сатаната (ָׂשָטן), като духовно 

същество се споменава пряко само в три текста след Вавилонския плен – 

Иов 1 гл., Зах. 3:1-2 и 1 Лет./1 Парал. 21:1-22:1, където се повествува, че 

Сатаната скланя Давид да направи преброяване на народа и по този начин 

да съгреши пред Господ, т. е. Сатаната се явява подбудител към грях.103. В 

Свещеното Писание на Новия Завет Сатаната напълно е разкрит като 

                                                           
100 Jacob, B. Op. cit., S. 102.  

101 Вж. Plaut, W. Op. cit., S. 92. 

102 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия.., с. 127 и сл.  

103 Hanhart, R. Dodekapropheton 7.1. Sacharja 1-8. – In: Hermann, S. (Hrsg.) BKAT. B. XIV/7.1. Nuekirchen-
Vluyn, 1998, S. 181. 
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изкусител (Мат. 4 гл.), баща на лъжата и човекоубиец (Иоан 8:44), който, 

подобно на „ревящ лъв обикаля, търсейки кого да погълне“ (1 Петр. 5:8). 

Съвременните коментатори имат най-различни позиции по 

отношение на змията, като тук ще бъдат споменати най-важните мнения. 

От началото на миналия век някои учени от протестантската традиция 

възприемат змията като заемка от някой мит, каквито вярвания имат 

съседните народи на Израил.104 H. Gunkel приема, че първоначално змията 

е била зъл демон, който в последствие е демитологизиран, а говоренето на 

змията е приказен мотив.105 

Изказват се също така виждания, че змията не е била възприемана 

първоначално като зъл демон, а като образ на злото, негов израз, подобно 

на разказите в приказките, където злото често се представя като някое 

животно.106 От G. von Rad насам107 повечето съвременни католически и 

протестантски библеисти не свързват змията със Сатаната, нито я смятат за 

символичен израз на зла сила, извън човека.  

В своя коментар на трета глава на книга Битие C. Westermann 

изброява доста тълкувания на змията108, като накрая приема, че злото е 

човешки феномен, който няма обяснение, а остава вечна загадка. По 

мнението на този учен Ева и Адам не представляват отделни личности, а 

цялото човечество, защото думата ָאָדם означава човек изобщо, и 

                                                           
104 Б. Пиперов прави кратък преглед на древноизточните и древногръцки представи за змията като 
отбелязва, че тя се възприема най-вече във връзка със земята – като израз на женското начало. Пиперов, 
Б. Символиката на змията…, с. 372-373. 

105 Gunkel, H. Genesis.., S. 15.  

106 Zimmerli, W. 1 Mose 1-11: Urgeschichte. – In: Schmidt, H. (Hrsg.) Zürcher Bibelkommentare. Zürich, 1991, 
S. 152.  

107 Rad, G. von Das erste Buch Mose. Genesis. – In: Weiser, A. (Hrsg.) ATD. T. 2/4. Göttingen, 1972, S. 61.  

108 Westermann, C. Genesis..., B. I. T. 1…, S. 323. 
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следователно в образа на праотците е представено типичното за всеки 

човек изкушение, което се поражда от забраненото.109  

 Според O. Steck след като змията не е израз на Сатаната и/или 

демонична сила, тя е избрана от Яхвист като образ на изкушението поради 

факта, че Палестина е известна с многото си отровни видове змии,110 с 

които древният жител (особено земеделецът) в Израил е трябвало 

постоянно да се бори. Според O. Steck има и друга причина Яхвист да 

избере точно змията като израз на изкушението – в Бит. 2 гл. човекът е 

описан като сътворен от Бога и надарен от Него, а в Битие 3 глава човекът 

е представен такъв, какъвто го виждаме днес: несъвършен и смъртен. За да 

може да се направи преход между първия човек и сегашния, се налага да се 

използва образът на змията.111  

За разлика от мнението на учени (като C. Westermann), които смятат, 

че в Бит. 3 гл. не е налице демитологизация на змията,112 понеже тя е 

представена като Божие творение, а злото е нещо изначално, 113 вътре в 

човека, ще се отбележи следното: 

1. Основание да се приеме, че в Бит 3 глава е налице 

демитологизация на змията, е фактът, че както в Месопотамия, Угарит, 

така и в Ханаан, змията е обожествявана и е свързвана с плодородието и 

живота:114 богинята Астарта, например, се изобразява като змия. В Рас 

                                                           
109 Westermann, C. Genesis..., B. I. T. 1…, S. 325.  

110 В Палестина има около 35 вида змии, като повечето от тях са отровни. Пиперов, Б. Символиката на 
змията…, с. 377.  

111 Steck, O. Die Paradieserzählung.., S. 100-101.  

112 Loretz, O. Schöpfung und Mythos. Mensch und Welt nach Anfangskapitel der Genesis. – In: Haag, H. (Hrsg.) 
StB. 32. Stuttgart, 1968, S. 117. 

113 Westermann, C. Genesis… B. I. T. 1…, S. 324.  

114 Soggin, J. Op. cit., S. 81. 
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Шамра е налице мит за сватбата на подземния бог Хорон с една 

неименувана богиня, като и двамата имат за свой символ змията. 115 

Както е известно, змията е особено почитана в древен Египет, и то в 

двоен аспект: като израз на хаоса, разрушението в лицето на божеството 

Апофис (Апоп)116, който е възприеман като противник на бог Ре (Ра),117 и 

обратно: като изява на раждащия се живот. Последната представа има 

връзка с факта, че змията сменя кожата си, което, според древните 

египтяни, е израз на нейната постоянно обновяваща се жизненост. 118 

Затова много египетски божества са изобразявани в образа на змии, като 

богът на земята (Геб) дори има змийска глава. Особено значение има 

уреята (кобрата) на короната на фараона като символ на окото на могъщия 

слънчев Бог Ре (Ра) и затова последната дори се явява с детерминатив за 

бог.119 

2. Свързването на змията с изкушението и последващото нарушаване 

на Божията заповед от страна на Ева и Адам може да се разбере като 

демитологизация, 120  която битиеписецът прави, защото в Свещеното 

Писание на Стария Завет не е налице положително представяне на змията 

като израз на живот или някоя добродетел.121 Такава демитологизация на 

змията на страниците на Свещеното Писание на Стария Завет е извършена 

                                                           
115 Soggin, J. Op. cit., S. 389-391. 

116 Вж. Картина № 1 в Приложение.  

117 Hornung, E. Apophis. - In: Helck, W. (Hrsg.) LÄ. B. I. Wiesbaden, 1975, S. 350-351. 

118 Störk, L. Schlange. – In: Helck, W. (Hrsg.) LÄ. B. V. Wiesbaden, 1984, S. 648-649.   

119 Fabry, H.–J. ָנָחׁש. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWT. B. V..., S. 390. 

120 Б. Пиперов отбелязва, че, от една страна, представите на Израил не биха могли да бъдат изолирани от 
тези на околните народи, но от друга, подчертава, че в целия древен Изток не е налице мит, съответстващ 
на разказа в кн. Бит. 3 гл. Пиперов, Б. Символиката на змията…, с. 380.  

121 Срв. Fabry, H.–J. ָנָחׁש…, S. 388. 
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във 2/4 Царств. 18:4, където се описва реформата на юдейския цар Езекия 

(727-689). Медната змия първоначално е издигната от Моисей като 

средство, чрез което Бог да изцери изкушаващите го в пустинята евреи 

(срв. Числ. 21:6-9) от хапещите, огнени змии (Числ. 21:6). Тази медна змия 

по времето на Езекия бива наречена 122ְנֻחְׁשָּתן
 като израз на презрение и 

бива унищожена като идол.  

3. Последващите събития, предадени от разказа в Бит. 3 гл., 

представят змията като подвеждаща, изкушаваща, мамеща, въз основа на 

което може да се сметне, че са налице основания да се приеме мнението, че 

под образа на змия в Бит. 3 гл. се явява Сатаната.123 Макар че това мнение 

може да се възприеме като „просветоотеческо“ и „догматично“, в подкрепа 

на него ще бъде добавен също така фактът, че преди светите отци да 

изтълкуват змията като образ на Сатаната, такова разбиране вече е налице:  

1. Бе споменато по-горе, че в юдейското предание, отразено в 

неканоничната книга Премъдрост Соломонова, смъртта се разглежда като 

неестествена и настъпила „по завист от дявола“ (Прем. 2:24). 

2. В Свещеното Писание на Новия Завет, във 2 Кор. 11:3, във връзка 

с лъжеучителите, които сами се препоръчват и които оказват влияние 

върху коринтските християни, се пише, че ап. Павел е сгодил коринтяните 

за Христос, подобно на чиста девица чрез истинското Христово учение (2 

Кор. 11:2). В следващия стих (3) се споменава опасността коринтяните да 

се вслушат в неверните учения, като отпадането им от вярата би могло да 

се сравни със съблазняването на Ева от змията: φοβοῦµαι δὲ µή πως, ὡς ὁ 

                                                           
122 Думата ְנֻחְׁשָּתן означава просто парче метал – мед или бронз. Fabry, H.-J. ְנֻחְׁשָּתן . – In: Botterweck, G. 

(Hrsg.). ThWAT. B. V…, S. 399, sqq. 

123 Срв. Пиперов, Б. Символиката на змията…., с. 383. 
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ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήµατα ὑµῶν ἀπὸ τῆς 

ἁπλότητος [καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν Χριστόν. (Но се боя да не би както 

змията с хитростта си измами Ева, така124 вашите мисли да се разрушат от 

простотата и чистотата, която е в Христа). 125  Това предупреждение 

препраща слушателите/читателите пряко към разглеждания текст на Бит. 

3:1, 3, като думите  ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ (поради простотата ѝ), могат да се 

възприемат като таргумна добавка към ст. 15 на Бит. 3 глава. 

По-нататъшно отражение на убеждението, че Сатаната се свързва със 

змията, е текстът в кн. Откровение 20:2, а в Откр. 12:9, във връзка с 

настаналата война на небесата между ангел Михаил, който още от книга 

Даниил се явява като защитник на юдейския народ (Дан. 10:13, 21; 12:1), и 

змея (дракона), змията окончателно е разкрита като образ на Сатаната.  Въз 

основата на късноюдейски и кумрански предания, ангел Михаил тук се 

представя като воюващ за Христовата църква срещу Сатаната. Последният 

бива буквално „хвърлен“ (ἐβλήθη) от Михаил:126 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ 

µέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος ∆ιάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν 

οἰκουµένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ᾽ αὐτοῦ 

ἐβλήθησαν (и беше хвърлен големият змей, древната змия, наречена дявол 

и Сатана, която заблуждава цялата вселена; беше хвърлен на земята и 

ангелите с него бяха хвърлени). Впечатление прави повторението на 

аористните форми на глагола βάλλω    (ἐβλήθη – беше хвърлен, съотв. 

ἐβλήθησαν – бяха хвърлени), с което се подчертава окончателността на 

победата над дявола. В този текст окончателно и ясно се изравнява 

                                                           
124 Думите, които са предадени с наклонен шрифт (Italic) не се съдържат непосредствено в текстовете, а 
са добавени за яснота при превода. 

125 Lang, Fr. Die Briefe an die Korinther. – In: Friedrich, G. (Hrsg.) NTD. B. 7. Göttingen, 1986, S. 335. 

126 Satake, A. Die Offenbarung des Johannes. – In: Koch, D.-A. (Hrsg.) KeKNT. B. 16. Göttingen, 2008, S. 285-
286. 
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„древната змия“ от рая със „Сатаната“, като се добавя, че последният 

заблуждава (отклонява от Бога) не само човека, но цялата Вселена.127  

 Змията в Бит. 3:1 се окачествява като хитра (רּום ָ), повече, 

отколкото останалите животни в рая. В таргум Онкелос,128 вероятно за да 

се подготви читателят за случилото се по-нататък в разказа, където змията 

се отделя от животните, са добавени думите „от всички диви животни“.129 

Прилагателното רּום ָ може да се разбира амбивалентно. То има значение 

на „умен“, „разумен“ (Притч. 12:16; 13:16), но също така има отрицателен 

смисъл, като изразява хитрост и лукавство (Иов 5:12; 15:5). От контекста 

на разказа може да се заключи, че в случая става дума за негативните 

значения на רּום ָ, които представят змията като лъжеща, мамеща, 

лукава.130  

 Именно като такава тя се обръща към жената с въпроса дали Бог 

наистина не е разрешил да се яде от всяко дърво в градината (ст. 1б).  

Равините обръщат внимание и на въпроса дали змията е говорила с 

глас (Бит. 3:1б), или говоренето е само алегория. Последното се приема от 

някои равини, като се смята, че е говорила не змията, а подтикът към зло, 

                                                           
127 Satake, A. Op. cit., S. 287.  

128 Повече за таргумите. Вж. Марковски, Ив. Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Общо 
въведение. Ч. I. Т. 2. С., 1932, с.  249-251. 

129 Grossfeld, B. The Targum Onqelos to Genesis. – In: Cathcart, K. (ed.) The aramaic Bible. v. 6. Edinburgh, 
1988, р. 45. 

130 В епоса за Гилгамеш (част от който текст ще бъде цитиран по-нататък) се повествува как Гилгамеш 
намира растение, чрез което може да избегне смъртта. За съжаление, докато той плува в едно езеро, идва 
лукава змия и поглъща растението, като така лишава Гилгамеш от възможността да бъде безсмъртен. 
Наистина, в книга Битие 3 глава е налице друг разказ, но има обще елементи: лукава змия, човек, 
растение и обещание за вечен живот. Вж. Wenham, G. Genesis 1-15. – In: Hubbard, D. (ed.) WBC. v. 1. 
Waco, 1987, p. 72 - 73. 
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който е в самия човек.131 Този подтик и до днес карал хората да нарушават 

заповедите на Закона (ּתֹוָרה). Образът на змия е картинно представяне на 

злия подтик, защото змията е потайна, бърза и често пъти притежава 

отрова.  

Abraham ibn Esra приема, че змията е говорила чрез знаци – отишла е 

при дървото за познаване добро и зло, изяла е един плод от него и по този 

начин е показала на жената, че и тя трябва да направи така.132 Повечето 

равини обаче приемат, че змията реално е говорела, подобно на човека.133 

Интересно е мнението на рави Гаон, който смята, че ангел, когото той 

нарича Шамаел и приема за един от предводителите на ангелите, говори 

чрез устата на змията.134 

В светоотеческото тълкуване вниманието се насочва не толкова към 

проблема как змията е говорила, защото се приема, че тя е прикритие на 

дявола. Затова отците посочват истинския проблем – това, че Ева говори 

със змията. 

Говоренето на змията се възприема от някои учени (като Fr. 

Delitzsch) като приказен мотив, като символ на злия принцип в човека, от 

който припцип по-късно е изведена идеята за Сатаната. 135 

Според W. Zimmerli във въпроса на змията не се съдържа лукавство, 

а интересът ѝ е породен от истинското ѝ незнание на Божията заповед.136 

                                                           
131 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 92. 

132 Ibid., S. 99. 

133 Ibid., S. 101.  

134 Ibid., S. 100.  

135 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 97.  

136 Zimmerli, W. Op. cit., S. 153. 
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Това мнение е неприемливо предвид следващите стихове, в които става 

ясно, че змията не само преднамерено започва разговора с жената, но 

изрича неистини.  

Някои по-ранни тълкуватели (като O. Proksch) приемат, че змията 

изкушава жената, защото жената е по-податлива на изкушение, отколкото 

мъжа.137 Последното мнение (по-скоро) е плод на предубеждение спрямо 

единия от двата пола (в случая женския). Вероятно, както отбелязва J. 

Soggin, змията се насочва към жената, защото тя не е чула Божията заповед 

пряко от Господа, а Божиите слова са ѝ предадени от нейния съпруг; 

следователно вероятността за успех на змията е по-голяма. Последното 

недвусмислено свидетелства за подмолните намерения на змията.138 

Бог показва благостта Си към Адам и Ева с това, че им дава 

възможност да консумират от плода на всички дървета с едно-единствено 

ограничение. Змията обаче чрез начина, по който поставя въпроса си към 

жената, а именно, като го формулира негативно („не яжте от никое 

дърво“), принуждава жената да отговори (ст. 2). Освен това, чрез тази 

формулировка змията иска да всее несигурност и колебание в Божиите 

намерения, като размие границата между позволено и забранено. 139 

Същевременно, така поставен, въпросът внушава по перфиден начин 

идеята, че Божията заповед е непосилна за изпълнение и несправедлива по 

същност.  

В ст. 3 дървото, от което не трябва да ядат Адам и Ева, се определя 

като „дървото, което е сред градината“. В първовачалния момент това 

                                                           
137 Proksch, O. Die Genesis. – In: Selli, E. (Hrsg.) KAT. B. I. Leipzig, 1924, S. 31. 

138 Soggin, J. Op. cit., S. 82.  

139 Drewermann, E. Strukturen des Bösen. – In: Bäumer, R. (Hrsg.) PThS. B. 4. T. 1. Paderborn, 1984, S. 56. 
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определение затруднява слушателя/читателя на текста, защото не става 

ясно кое дърво се има предвид. Това първоначално затруднение се 

получава, защото в Бит. 2:9 се пише, че в средата на райската градина се 

намират две дървета: дървото на живота и това за познаване на добро и 

зло.140 Но от Бит. 2:17 става ясно, че забранени за консумация са само 

плодовете на дървото за познаване на добро и зло (Бит. 2:17). Така в Бит. 

3:3 под „дървото, което е сред градината“, се има предвид дървото за 

познаване добро и зло.   

Между равините има дискусия по отношение на това какъв е видът 

на дървото за познаване добро и зло. Някои от тях приемат, че дървото е 

било смокиня, понеже се казва, че Адам и Ева след яденето на плода са си 

направили препасници от смокиня. Други са на мнение, че всъщност 

плодът е пшеница, защото пшеницата е най-насъщната храна, от която се 

прави хляб.141 Рави Заккай, във връзка с опиването на Ной от вино (Бит. 

9:20 и сл.) казва: „Всевишният, да е благословен Той, каза на Ной: ти си 

предупреден чрез Адам, прачовека, защото неговото загиване произлезе 

чрез виното... Трябва да се учи именно, че дървото, от което е ял Адам, 

както и рави Майр казва, е лоза, защото нищо не донася на човека такова 

страдание, както виното“. Рави Йехуда пък отвръща на това: „трябва да е 

било пшеница, защото детето не разбира майка си и баща си, докато не е 

вкусило от пшеницата“. Рави Неемия се аргументира: „трябва да е било 

смокиня, защото чрез плода, чрез който стана тяхното погубване, чрез него  

                                                           
140 Изразът ְּבתֹו9־ַהָּגן  (сред градината) има задача не толкова да определи географското местоположение 

на двете дървета, колкото да ги отдели от останалите като различни. Срв. Dohmen, Ch. Op. cit., S. 84. 

141 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 104. 
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те получиха добро, защото е казано: „И те си съшиха смокинени листа” 

(Бит. 3:7б – бел. м.).142  

Видът на плода на дървото за познаване добро и зло (Бит. 3:3) не 

представлява особен интерес в светоотеческото тълкуване. Отците 

отбелязват, че това дърво само по себе си е добро. Така свети Йоан 

Дамаскин пише, че плодът на дървото е добър, но само за съвършените, а 

дървото на живота е за достойните за вечен живот.143 Адам и Ева обаче 

още са на път към вечния живот и обожението, защото те не са били 

създадени безсмъртни, а с възможност за безсмъртие. 

Част от отците отбелязват, че дървото за познаване добро и зло е 

дадено като упражнение на свободата на Адам и Ева, та те да предпочетат 

съвършеното добро (Бога) пред тварното добро (плода на дървото за 

познаване добро и зло).144 Св. Григорий Богослов пише, че Адам и Ева, 

бидейки създадени за безсмъртие, преди греха са естествени, безизкусни 

(образно представено чрез тяхната голота – б. м.) и могат да бъдат 

окачествени като „други ангели (земни и небесни, видими и 

умосъзерцаеми, временни и безсмъртни)”. 145 Според св. Йоан Дамаскин 

праотците, като са „други ангели”, трябва да се наслаждават на най-

сладкия плод – съзерцаването на Бога.146  

                                                           
142 Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. VII. Berlin, 1925, S. 299. 

143 св. Йоан Дамаскин. Пос. съч., с. 148. 

144 св. Григорий Палама пише, че Адам и Ева, а следователно и ние сме отпаднали от божественото място 
на сладостта, като не сме пожелали да изпълним заповедта да обработваме и пазим рая (срв. Бит. 2:15), а 
сме се покорили на измамилия ни лукав съветник, който ни е прелъстил с красотата на познаването на 
добро и зло. Св. Григорий Паламы. Триада 1. Ч. 1:6.  – В: http://krotov.info/acts/14/2/palama_07.htm 

145 св. Григорий Богослов. Слово 38 на Богоявление или на Рождество Спасителя. – В: Творения. Т. I.  М., 
2000, с. 527. 

146  св. Йоан Дамаскин. Пос. съч.., с. 148. 
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Ева започва разговора със змията, цитирайки Божята заповед по 

отношение на дървото за познаване добро и зло, но при това добавя към 

Божиите слова думите  ְלֹא ִתְּגעּו ּבֹוו  (и не се докосвайте до него – ст. 3), 

които Бог не е казвал. Както според някои равини,147 така и според някои 

тълкуватели (Fr. Delitzsch)148 допълнението, което прави жената, е израз на 

недоверието ѝ към Бога. Това е знак, че Ева вече се е поддала на 

изкушението вследствие на думите на змията и възприема Божията повеля 

като нещо мъчително, тежко, несправедливо. Също така Ева започва да 

подозира Бога в това, че Той е изрекъл тази заповед не с добри 

намерения.149  Както се изразява G. von Rad „чрез своето преувеличаване тя 

(Ева – бел. прев.) сама на себе си дава закон“.150 

Други учени са на мнение, че думите, които жената добавя, са израз 

на уважението ѝ към Бога, на желанието ѝ да предаде максимално 

коректно Божията заповед,  която тя от респект се страхува да наруши.151 

Предвид това, че Бог не е заповядвал нищо по отношение на 

докосването до дървото, може да се допусне, че чрез добавянето на свои 

думи Ева намира Божията заповед за тежка и вследствие на това тя клони 

към нарушаването на словата на Господ. От тази несигурност на Ева се 

възползва змията, като я уверява, че след яденето от плода няма да я 

сполети никаква смърт (ст. 4). Изразът לֹא־מֹות ְּתֻמתּון  (няма да умрете с 

                                                           
147 Levenson, J. Op. cit., p. 16. 

148 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 97. 

149 срв. König, E. Die Genesis. Berlin, 1925, S. 238. 

150 Rad, G. von Das erste Buch..., S. 62. 

151 Drewermann, E. Op. cit., S. 58, S. 62. 
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умиране – ст. 4) е типична figura etymologica,152 която изразява сигурността 

на това, което ще се случи: според змията Адам и Ева няма да умрат.   

 Abraham ibn Esra пише, че понеже змията е била на дървото и не е 

умряла, то тя поради това е могла да съблазни жената, като я увери, че 

дървото не причинява смърт.153 

Свети Йоан Златоуст (+ 407 г.) поставя акцента другаде: на това, че 

Ева изобщо не е трябвало да започва разговор с неравнодостойно на нея 

същество, защото тя е създадена да общува със своя съпруг Адам и с 

Бога.154 Оттук започва грехът: Ева се вслушва в гласа на змията, Адам – 

също. 

Според H. Gunkel змията наистина знае тайната на дървото, т. е. има 

свръхпознание, което свидетелства, че в основата на образа на змията 

някога е било зло божество.155 Това дали змията (съотв. Сатаната) знае 

тайната на дървото, или не, не е от съществено значение, защото целта на 

змията е ясна: чрез посяване на съмнение в сърцето на Ева, а чрез нея и на 

Адам, праотците да не спазят Божията заповед.  

В Свещеното Писание се казва, че Бог отваря очите на човека, за да 

може да види (Бит. 21:19; 2/4 Царств. 6:17), или да прогледне изобщо 

(Йоан 9:14). В случая змията обещава, че очите на праотците ще бъдат 

отворени вследствие от яденето от плода на дървото и те ще станат „като 

Бога“ (ст. 5 - ֵּכא"ִהים).  

                                                           
152 Вж. Найденов, Ив. Figura etymologica като изразно средство при старозаветните писатели и по-
конкретно в книгата на пророк Йона. – В: Денев, Ив. (ред.) БМ. Кн. 3-4. С., 1999, с. 94. 

153 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 103.  

154 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия..., с. 129. 

155 Gunkel, H. Genesis…, S. 15. 
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В таргум Онкелос думите „ще станете като Бога“ са преведени с „ще 

станете като ангели“. 156  Същевременно това е най-разпространеното 

равинско мнение. Abraham ibn Esra пише, че както светът е сътворен чрез 

ангели (едно от равинските тълкувания на Бит. 1:26 – бел. м.), така и тук 

думата ֱא"ִהים (Бог) означава ангели.157 Това юдейско мнение е възприето 

в Корана, където Сатаната казва на Адам и Ева: „Вашият Господ ви 

възбрани онова дърво само за да не станете ангели или да не станете 

безсмъртни. И им се закле: „Наистина аз съм от доброжелателите!” (Сура 

Стената 7:20-21).158 

B. Jacob разбира Божията заповед да не се яде от дървото за 

познаване на добро и зло като задача човек да не се превъзнася и да не 

пожелава да е равен на Бога. Равенството на Бога, според него, би се 

изразявало в това, хората да могат да различават добро от зло (нравствено 

познание). В това да познават доброто и злото толкова, колкото Бога. А 

пък змията им казва, че ще станат подобно на божествени същества, които 

се наслаждават на небесна храна, за която се говори в Пс. 78/77:25.159  

В светоотеческото виждане проблемът не е в желанието на Адам и 

Ева да станат като Бога, защото те са създадени с възможност за 

богоподобие.  Но те пред Бога предпочитат създаденото от Него творение 

– дървото за познаване на добро и зло. По този начин, отбелязва св. 

Максим Изповедник (+ 662 г.), те погрешно приемат за Бог това, което не е 

Бог (плода на дървото), и по този начин се покланят на тварта. Заради това 

им покланяне на тварта с тях се случва описаното в Посланието до 

                                                           
156 Grossfeld, B. Op. cit., p. 46.  

157 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 104.  

158 Теофанов, Цв. (прев.) Превод на свещения Коран. С.,1997.  

159 Jacob, B. Op. cit., S. 105.  
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Римляни падение: „те като размениха истината на Бог с лъжа, се поклониха 

и послужиха на творението, а не на Сътворилия, Който е благословен во 

веки. Амин“ (срв. 1:25).160 

Отварянето на очите (Бит. 3:5) е свързано с представата за окото не 

само като физически орган, но като орган, свързан с личното наблюдение, 

виждане, осъзнаване и познание, а също така с афектите, желанията и 

копнежите на човека.161  

Безспорно изкушението, което змията предлага, е твърде голямо, 

защото змията казва на Ева: ֵּכא"ִהים  ִוְהִייֶתם  („ще станете като Бога”162 – 

ст. 5), а човекът е сътворен по Божи образ и за него е естествено да бъде 

подобен на Бога (Бит. 1:26б) като Негов съобщник и причастник. Затова 

копнежът на Ева и Адам да бъдат подобни на Бога (което е смисълът на 

думите „като Бога“) е разбираем. Грехът не е в това, че Адам и Ева 

пожелават да бъдат подобни на Бога и причастни на Него, а в това, че те не 

желаят да станат богоподобни от Бога и в Бога, като общуват постоянно с 

Него, а желаят това чрез някакъв плод, желаят това самостоятелно и 

независимо от Бога, отделяйки по този начин сами себе си от живителното 

богообщение.  

Под „знаещи добро и зло“ се разбира не толкова интелектуално, а 

най-вече практическо познание, защото глаголът ָיַדע  има богат спектър от 

значения, включващи както интелектуалното усилие за познание, 

                                                           
160  св. Максим Изповедник. Вопросоответы к Фалассию. – В: Творения преподобнаго Максима 
Исповедника. Кн. II. М., 1993, с. 23. 

161 Stendebach, F. ִין ַ. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. VI…, 1989, S. 36-37.  

162 Преводът в СП: „ще бъдете като богове” не може да се приеме поради факта, че според Свещеното 
Писание има само един-единствен Бог.  
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емоционалната обагреност на познанието, така и практическото 

приложение.163  

Познаването на „добро и зло“ изразява цялостност в знанието.164 С 

„добро“ и „зло“ не се има предвид нещо конкретно, а това човек да може 

да различава кое е добро и лошо за него, за да изпълнява (по този начин) 

своето предназначение.165 Това още повече засилва изкушението, защото 

Ева смята, че тя, заедно с Адам, чрез яденето на плода не само ще стане 

богоподобна, но че двамата ще могат сами да разпознават и определят кое 

е добро и зло за тях.  

В таргум Псевдо-Йонатан е налице коментар на поведението на 

змията: „В този момент (когато изрича думите на ст. 4 – бел. м.) змията 

изказа клевета срещу своя Създател“.166   

Между съвременните тълкуватели има различия дали змията 

съзнателно въвежда праотците в заблуда. Fr. Keil смята, че макар змията да 

лъже, че Адам и Ева няма да умрат, то наистина дървото за познаването на 

добро и зло може да дарува на човека знание и (само в този смисъл) 

богоподобие, чрез което човекът да избягва злото и да се стреми към 

доброто, т. е. към Бога.167  

Повечето съвременни учени (като O. Steck) смятат, че змията лъже 

индиректно, като си служи с полуистини. 168 Така (според H. Gunkel169 и  G. 

                                                           
163 Botterweck, G. ָיַדע. – In: Botterweck, G. (Hrsg) ThWAT. B. III…, S. 491, sqq. 

164 Rad, G. von Theologie…, S. 168.  

165 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 329. 

166 Maher, M. Targum Pseudo-Jonatan: Genesis. – In: Cathcart, K. (ed.) The aramaic Bible. v. 18. Edinburgh, 
1992, p. 25.  

167 срв. Keil, Fr. Genesis und Exodus. Gießen, 1983, S. 68. 

168 Steck, O. Die Paradieserzählung…, S. 103. 
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Wenham170) змията вярно и коректно предава същността на дървото: то 

наистина дава възможност за познаване на добро и зло. Полуистина в 

случая е това, че праотците, следствие от яденето от дървото, не ги постига 

внезапна смърт, но те наистина умират (Бит. 5:5).  

Някои учени (като E. König171 и C. Westermann,172) допускат, че 

битиеписецът заимства представи от митологията на съседните езически 

народи (напр. според C. Westermann това е заимствано от т. нар. мит за 

Адапа 173 ). Според тези вярвания боговете не желаят хората да са 

богоподобни. Затова се твърди, че змията в разказа от Бит. 3 глава 

всъщност представя истината, а тя е, че Бог желае да насочи хората в 

определена посока на знание, така че те да не са Му равни по познание и в 

такъв смисъл да не са Му подобни.  

Подобни допускания обаче нямат основание в библейския текст. 

Нещо повече:  

1. В мита Адапа се дават следните съвети: „…Ще ти предложат 

храна на смъртта: не яж от нея! Ще ти предложат вода на смъртта: не пий 

от нея! Ще ти предложат елей: помажи се с него! Заповедта, която ти 

дадох, не трябва да презираш! Словото, което ти заповядах, трябва да 

съхраниш в паметта си!“. Наистина са налице някои елементи, като 

                                                                                                                                                                                     
169 Gunkel, H. Genesis…, S. 17. 

170 Wenham, G. Op. cit., p. 73. 

171 König, E. Op. cit., S. 240. 

172 Westermann, C. Genesis…, B. I. T 1…, S. 337. 

173 Т. нар. мит Адапа е част от откритите от Winckler глинени таблици в кореспонденцията от Тел ел 
Амарна. За пръв път митът е издаден от самия Wickler, като става известен най-вече чрез Georg Smith и 
издадения от него т. нар. Chaldean Genesis, който представлява сборник от текстове във връзка със 
сътворението на света. Цитатът от т. нар. Мит за Адапа, както и целият текст на мита е преведен от 
немски език. Целитят текст на този мит е поместен в Приложение. Преводът е направен от немски език 
по Harper, E. Die babylonischen Legenden von Etana, Zu, Adapa und Dibbarra. Leipzig, 1892, S. 31.  
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предупреждение да се спази заповед, тя да се помни, да не се престъпва. 

Също така обща (с разказа в Бит. 3 гл.) е идеята за ядене на храна, 

причиняваща смърт. Но между двата текста са налице различия: Адапа 

няма своя съпруга, която да му дава плод от дърво; той е подканен да се 

качи на небето, а не е се намира в рая; Адапа не само не трябва да яде от 

предложената му храна, но дори не трябва да пие от питие. Въпреки тези 

предупреждения не се казва защо той не трябва да прави това, нито се 

описва какво би станало, ако Адапа би нарушил този съвет. Освен това, 

въпреки препоръката да не се консумира, на Адапа същевременно е 

заповядано да приеме одежда от боговете, както и помазване с елей. 

Следователно, въпреки наличните прилики, между двата текста (този на 

Бит. 3 гл. и този на мита Адапа) са налице съществени идейни разлики. 

Следователно текстът на Бит. 3 глава не може да бъде разглеждан като 

заимстван от мита Адапа. 

2. В Бит. 1:26 изрично се отбелязва, че човек е сътворен от Бога по 

свободно Божие решение и желание ( ֲ ֶׂשה  нека да сътворим, хайде да -  ַנֽ

сътворим). Сътворен е по Божий образ и е призован към богоподобие 

(  по Наш образ и по Наше подобие ), което се явява -  ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו

като заложена, естествена за човека задача, която той, общувайки с Бога, 

да може да изпълни.174 

3. Бог Сам предупреждава праотците, че яденето на плода за 

познаване добро и зло може да им даде познание, но престъпването на 

Божието слово ще ги доведе до смърт (Бит. 2:17). Последната, макар да не 

                                                           
174 Повече за Божия образ и подобие. Вж. Маринова, А. Сърцето в Стария Завет. С., 2013, с. 37- 54. Както 
и Шиваров, Н. Човекът като Божий образ и подобие и съхраняването на живота и ценността на 
творението – в светлината на Стария Завет. – В: Шиваров, Н. (състав.) Вечното в двата библейски Завета. 
ВТ., 1994 , с. 75-79.   
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настъпва веднага, наистина става факт (Бит. 5:5). Следователно Бог е Този, 

Който казва цялата истина, а не змията. Причината за смъртта не е в 

желанието за богоподобие, което имат праотците, а в начина, по който те 

пожелават да постигнат това богоподобие – не чрез и във Бога, а чрез 

плода. Ева се поддава на изкушението чрез змията, като предлага от плода 

на Адам, който също не устоява.  

 

3.2.5.2. Яденето от плода на дървото и голотата на праотците 

(Бит. 3:6-7) 

 

 ֲאָוה־הּוא ָלֵ יַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵ ץי ַתֽ י טֹוב ָהֵ ץ ְלַמֲאָכל ְוכִ ה ּכִ ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁש  6

ֹ ַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְרילְ   ל׃ִ ָּמּה ַוּיֹאכַ  ּהאַכל ַוִּתֵּתן ַּגם־ְלִאיָׁש ֹו ַוּת

ה ַוַּיֲ ׂשּו ַוִּתָּפַקְחָנה ֵ יֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵ יֻרִּמם ֵהם ַוִּיְתְּפרּו ֲ ֵלה ְתֵאנָ  7 

 ָלֶהם ֲחֹגרֹת׃

 

6. И жената видя, че дървото е добро за ядене, и че е желано за очите, и че  

е желано дървото, за да направи човека разумен; и взе от плода му и яде. И 

даде също на мъжа си, и заедно с нея яде и той.  

7. И се отвориха очите на двамата, и познаха, че са голи. След това си 

съшиха смокинени листа и си направиха престилки.  



65 

 

Abraham ibn Esra смята, че Ева е преценила със сърцето си 

качествата на дървото. 175  В равинското разбиране дървото е такова, 

каквото човек би могъл да желае да види – т. е. веднага след виждането му 

човек получава неустоим копнеж по него, следствие от думите на змията, 

че в дървото се съдържа божествено знание и познание на доброто и 

злото.176 

Изкушението започва с преценяването на качеството на дървото като 

добро за ядене, преминава в естетическо изкушение – желано за очите и 

накрая настъпва интелектуалното и практическото изкушение – плодът на 

дървото може да направи човека разумен.177 

Фактът, че Адам и Ева се изкушават от дървото за познаване на 

добро и зло, дава повод на равините да разсъждават по отношение на това 

как може да бъде разбирано изкушението. В това отношение в юдаизма 

съшествуват три основни тълкувателни насоки: 

1. Етична насока: Яденето от това дърво дава възможност както на 

Адам и Ева, така и на цялото човечество, да отсъждат между добро и зло и 

по този начин поставя всеки човек в състояние да може да съгрешава. 

Изгонването на първите хора от Еден178  означава, че човечеството никога 

не може да се върне в своето първоначално състояние на неразличаване 

между добро от зло. След вкусването от плодовете на дървото за познаване 

добро и зло хората, поддавайки се на злия подтик (urh rxy), имат 

възможност да го побеждават. Единственото средство за победа над злия 

                                                           
175 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 103. 

176 Jacob, B. Op. cit., S. 106-107. 

177
 Levenson, J. Op. cit., p. 21. 

178 В СП названието на градината е Едем, но Еден е четенето в МТ, поради това то е запазено. 
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подтик, от една страна, е контролирането му, а от друга – развиването на 

подтика към добро (bwf rxy) чрез спазването на Божия Закон.  

 2. Интелектуална насока: Плодът на дървото и яденето от него (Бит. 

3:6) се приема като извор на познание и интелектуални възможности, 

защото изразът „добро и зло” означава способност за познание на всичко 

(Втор. 1:39; 2 Сам./2 Царств. 19:35). След яденето от този плод човек не 

само се стреми към познание и опит, но дори може да поеме част от ролята 

на Бога по отношение на тварите.  

 3. Сексуална насока: Последната се основава на факта, че глаголът 

„познавам” (ָיַדע) и съотв. съществителното име „знание”, „познание” (Бит. 

3:5) означава също сексуален акт. Аргумент за тази равинска 

интерпретация са и думите, които описват състоянието на Адам и Ева след 

изяждането на плода: „И се отвориха очите на двамата, и познаха, че са 

голи.” (Бит. 3:7а). Така според това виждане не само Адам и Ева, но всеки 

човек в своя живот повтаря пътя от Еден в света: като дете той живее в 

градината на невинността, но когато порасне и открие своята сексуалност, 

завинаги напуска тази градина.179  

Подобна, близка до сексуалната, интерпретация на изкушението е 

направена в съчинението на Филон Александрийски „За сътворяването на 

света според Моисей“, където той пише, че змията е символ на 

наслаждението, а влечението, което възниква между мъжа и жената след 

яденето от плода, поражда телесно наслаждение и е начало на 

несправедливостта и всеки грях.180  

                                                           
179 Различните насоки, в които се тълкува дървото за познаване добро и дло са по Plaut, W. Op. cit., S. 93. 

180 Филон Александрийски. О сотворении мира согласно Моисею. 
http://krotov.info/spravki/persons/01person/filon.html 
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 От тези три интерпретативни насоки става ясно защо в юдаизма няма 

представа за грях на праотците, който води до повреда на човешката 

природа. Юдаизмът като религия има само някои основни постановки, 

които са задължителни, а в останалото допуска коренно различни и 

взаимно изключващи се богословски становища. Затова има равини, които 

обвързват смъртта на Адам и Ева с греха. Така рави Thaphra, от името на 

рави Аcha, казва: „Висшите същества са сътворени по Божи образ и 

подобие и те не се размножават, долните същества се размножават, но не 

са сътворени по образ и подобие Божие. Тогава Бог каза: Искам да сътворя 

човека по образа и по подобието на горните, а по отношение на 

размножаването – на долните същества. Като го създам по подобие на 

горните същества, тогава той ще живее вечно и няма да умре; ако го 

създам по подобие на долните, той ще умре и няма да живее вечно. Затова 

ще го създам според долните и според горните: ако той съгреши – ще умре, 

ако не съгреши –  тогава ще живее вечно”. 181 

Независимо от тези мнения няма виждане, което да говори за това, че 

човешката природа е повредена дотолкова, че човекът сам да не може да я 

изцери. Оттук следва и друго – в юдейството Месия не се обвързва с 

изкупление на праотеческия грях. Разбираемо е, че Месия още по-малко е 

този, който дарува на хората не само спасение от греха, но и обожение. 

Единствената връзка между Месия и греха е тази, че когато дойде той, 

хората ще се върнат в райското си състояние и повече няма да извършват 

грехове.182  

По отношение на отварянето на очите на праотците (Бит. 3:7а) 

Abraham ibn Esra смята, че Адам и Ева не са били слeпи, защото Адам е 

                                                           
181 Wünsche, A. Der Midrasch Bereschit Rabba. Hildesheim, 1967, S. 35. 

182 Plaut, W. Op. cit., S. 97. 
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могъл да даде имена на животните (Бит. 2:20), следователно 

първосъздадените на били слепи, но подобно на слепи, защото не виждали 

своята голота. Едва след яденето от плода те осъзнали факта, че са голи.183 

В светоотеческото виждане още с пожелаването за откъсване на 

плода Ева се е изкушила и мислено е склонила към греха. Поради това в 

нея се е породила похотта на плътта (дървото е добро за ядене), похотта на 

очите (дървото е многожелано за очите) и гордостта житейска (дървото 

може да направи човека разумен), които не са от Бога, а от този свят (срв. 1 

Иоан. 2:16).  

В тази връзка свети Максим Изповедник пише, че като пренебрегва 

Бога, Адам, по съвета на змията, смята за бог това, което според 

божествената заповед трябвало да смята за забранено. Така Адам става 

престъпник, защото не желае да познае Бога, а мислите и чувствата си е 

насочил към пагубно и страстно желание: към  познание на чувствените 

неща (дървото за познаване добро и зло) и по този начин, вместо да се 

уподоби на Бога, се уподобява на неразумните скотове (срв. Пс. 

49/48:13).184 Поради възникналата любов към тварното и чувственото в 

Адам и Ева, вместо богопознание и любов към Бога, се поражда 

самодостатъчност и самолюбие.185  

Св. Ириней Лионски (+202 г.) отбелязва, че заедно с яденето от 

плода на дървото праотците ги постига смъртта – първо духовна 

(разбирана като отдалечаване на човека от Бога), а после и телесна.186 

                                                           
183 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 103-104. 

184 Свети Кирил Александрийски пише, че Адам и Ева трябвало да владеят своите желания, а не 
желаинята им да владеят над тях, защото последното води до греха. Св. Кирил Александрийски. Пос. 
съч., с. 13. 

185 св. Максим Изповедник. Вопросоответы к Фалассию…., с. 23. 

186 Irinäus von Lyon. Adverses haereses... , B. 8/V. Freiburg im Breisgau, 2001, S. 177, sqq.  
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Освен това, грехът на Адам и Ева, освен техен личен грях, се явява 

причина за повреда на цялата човешка природа.187 Така след Адам и Ева 

всеки човек, макар да не е извършил техния грях и да не носи лична вина и 

отговорност за него, наследява тази повредена човешка природа. Поради 

това до Христос няма нито един праведен и без Христос не може да има 

нито един праведен не само в нравствен, но и в онтологичен смисъл.188 

Свети Максим Изповедник отбелязва, че макар природата ни да е една, тя 

се е разделила на части и поради повредата, когато се родим, ние сме 

склонни към безчислени страсти. Св. Симеон Нови Богослов (+ ок. 

1020/1022) изяснява, че последиците от греха на отците засягат цялата 

човешка природа, защото след греха тя не само е повредена, но не е 

облечена свише със силата на Светия Дух.189 Беше споменато, че една от 

последиците на греха е смъртта, но тя както за Адам и Ева, така и за хората 

след тях всъщност се явява Божия милост, защото е изход от възможността 

човек, бидейки грешен, да стане безсмъртен.190 

Оттук следва, че никой човек не може да възвърне за себе си или за 

другите райското състояние. Още по-малко би могъл със свои усилия и 

добри дела според дадения чрез Моисей Закон да постигне блаженото и 

неизказано общение с Бога (обожението). Това не е заради 

несъвършенството на дадени Закон, който е съвършен за целта си да бъде 

„детеводител към Христос” (Гал. 3:24), а поради греховете на хората, 

които с раждането си възприемат повредената природа; и когато лично 

                                                           
187 св. Кирил Александрийски. Пос. съч., с. 16. 

188 св. Августин приема, че грехът на прародителите се предава в потомството. Св. Августин. О книге 
Бытия. Кн. VI. – В: Творения. М., 1997, с. 65.  

189 св. Симеон Новый Богослов. Слово 36. Творения. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993, с. 301.  

190 св. Григорий Богослов. Пос. съч., с. 528. 



70 

 

съгрешат, стават причастници на греха, като се отделят от Бога и Неговата 

благодат.  

Светите отци тълкуват типологически действия на Адам и Ева, като 

ги противопоставят на служението на Господ Иисус Христос. Св. Симеон 

Нови Богослов изяснява, че за разлика от Адам и Ева, които се възгордяват 

и проявяват себедостатъчност, като пожелават да станат обожени без Бога, 

Христос е дошъл, за да се смири вместо Адам и действително Той смирява 

Себе Си дори до смърт кръстна (Фил. 2:5-7) и понася нашата клетва (Бит. 

3:17), защото в Свещеното Писание се казва: „проклет да е всеки, който 

виси на дърво” (Гал. 3, 13, срв. Втор. 21:23).191  

В този смисъл трябва да се отбележи, че Христос, воден от Светия 

Дух, доброволно отива в Юдейската пустиня, за да бъде изкушен от 

Сатаната (Мат. 4:1-11 и парал.). Важен момент, който привлича 

вниманието, е характерът на първото изкушение. Сатаната казва на 

Христос: „Ако си Син на Бога, кажи, та тези камъни да станат хлябове” 

(Мат. 4:3). Подобно е началото на изкушението към Адам и Ева – с храна 

(плода на познаване добро и зло). За разлика от Адам и Ева Христос 

предпочита даденото от Самия Него Божие слово (съвършеното добро) 

пред насищането с хляб (тварното добро): „Написано е: Не само с хляб ще 

живее човек, но с всяко слово, което излиза от устата на Бога” (Мат. 4:4). 

Така Господ, побеждавайки всички изкушения, не се явява само нравствен 

пример. Неговата победа няма характера само на някакъв морален образец 

и идеал, към който да се стремим. Тя има онтологично значение, защото 

Христос, приемайки нашата природа, победи там, където нашите праотци 

не устояха. Раждайки се от Него, чрез Кръщението в Църквата, всички 

получават не само възможността, но и властта да станат чада Божии (Иоан 

                                                           
191 св. Симеон Нови Богослов. Проповеди. http://krotov.info/acts/11/1/simeon_nb_07.htm 
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1:12), да побеждават всички сатанински изкушения, като по този начин 

стават причастници на победилия Сатаната Христос.192      

Свети Симеон Нови Богослов противопоставя (освен съгрешилите 

Адам и Ева на безгрешния Христос) дървото за познаване добро и зло на 

кръстното дърво, ръцете на праотците, които са се протегнали за вземат от 

плода на дървото, на разпнатите ръце на Христос. Адам и Ева вкусват от 

плода за познаване добро и злото, а заради техния грях Христос вкусва от 

виното, смесено с жлъчка (срв. Мат. 27:34). Адам и Ева умират духовно (в 

деня на яденето на плода), а след това телесно, поради греха си; Христос, 

бидейки безгрешен, като непорочен и чист Агнец (1 Петр. 1:19) умира, за 

да изкупи, изцери, преобрази и обожи човешкото естество. Адам и Ева 

съгрешиха в един ден, а Христос е в ада три дни, защото изкуплението и 

обожението е дело на Света Троица.193  

Свети Ириней Лионски не само тясно обвързва греха на праотците с 

кръстната смърт на Спасителя, но пише, че Адам и Ева съгрешават и 

умират духовно в същия ден, в който са сътворени, т. е. в шестия.194 

Именно затова, отбелязва св. Ириней, кръстната смърт на Христос е в 

шестия ден, а както знаем, според юдейския календар това е петък.195 

J. Soggin подчертава, че връзката на изкушението със змията дава 

възможност текстът да се тълкува като разказ за стремежа на човека към 

божественост, каквито разкази са налице в Сирия и Ханаан, където в 

церемонии за осигуряване на плодородие царят се явява като истински 

                                                           
192 срв. св. Йоан Златоуст. Толкование на святаго Матфея евангелиста. Т. 1. М., 1993, с. 130-133. 

193 св. Симеон Новый Богослов. Слово 36…, с. 301. 

194 Възгледът за сътворяването и падението на праотците в шестия ден, т. е. в самия ден на тяхното 
сътворяване, всъщност е едно от юдейските предания. Вж. Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 107.  

195 Irinäus von Lyon. Adverses haereses… , B. 8/III…, S. 243, sqq. 
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наследник на правата на първите хора, като представител на земята на 

оплодотворяващото и съхраняващо живота божество. Като близък до 

библейския разказ в Бит. 3 гл. той (а и други учени) приемат някои откъси 

от Епоса за Гилгамеш.196 По-долу ще бъде цитирана малка част от епоса, 

която, като идеи, е най-близко до библейския разказ за изкушението на 

Адам чрез Ева. В този откъс от епоса за Гилгамеш197 се описва как една 

жена-блудница изкушава героя Енкиду: 198 „(докато) Гилгамеш тълкуваше 

съня, Енкиду седи пред блудницата. Двамата флиртуваха един с друг; 45 

(и) [Енк]иду забрави къде е роден. Седем дни и седем нощи Енкиду имаше 

сношение с Ша[мкат].  

Блуд[ницата] отвори [устата] си и каза на Енкиду: „Аз те гледах, 

Енкиду: Ти си като бог! Защо излизаш с животните в степта наоколо? Ела, 

аз ще те заведа в Урук, големия, при [све]тия дом, жилището на Ану. 

Енкиду, виж, искам да те вадя към Е[ан]на,199 жилището на Ану….  

Той послуша словото й, съгласи се с казаното от нея, съветът на 

жената му допадна на сърцето “. 

В края на епоса жената бива проклета от Енкиду.200 

Fr. Delitzsch бележи края на приемането, че праотците са извършили 

грях, ядейки от плода за познаване на добро и зло.201 Повечето съвременни 

                                                           
196 Вж. Soggin, J. Op. cit., S. 84. 

197 Гилгамеш е един от най-известните герои на древния Изток. От него самия няма запазен писмен текст, 
но от неговия съвременник (Ен-) Мебарагеси, цар на Киш, има запазени надписи. От 26 в. пр. Хр. 
Гилгамеш е обожествен, като акадската традиция за Гилгамеш се разпространява през времето на 
Старовавилонското царство (19-17 в. пр. Хр.). Като автор или редактор на епоса, който е съхранен най-
добре в дванайсет таблици, се 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. III. Gütersloh, 1997, S. 646-647. 

198 Текстът е преведен от немски език по K. Hecker. Ibid., S. 650, sqq. 

199 Еана е къщата на небесния бог Ан, т. е. това е храм на Инана/Астарта в Урук.  

200 Вж. Приложение. Текстът е преведен от немски език по K. Hecker. Op. cit. S. 707, sqq.  
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библеисти или неглижират постъпката на Адам и Ева, или я отричат. Така 

грехът, който праотците извършват (според H. Gunkel), по-скоро е 

съмнение в Бога, но „в разказа не може да се говори за развито учение за 

греха“.202  Този учен приема, че поради яденето от плода на дървото хората 

правят голям скок в своето развитие. Преди греха първите хора са подобни 

на малки деца, които не знаят нищо. Без плода за познаване на доброто и 

злото на тях биха им трябвали години, за да осъзнаят своята голота, да 

придобият познание за добро и зло, подобно на това на Бога.  

Някои съвременни тълкуватели (O. Steck) са склонни да приемат, че 

яденето от дървото наистина отваря очите на Адам и Ева и че вследствие 

на това човек може да определя добро и зло, нещо, което преди това не е 

можел, но след вкусването на плода праотците само разбрали, че всичко 

без Бога не е полезно и не е добре за човека да бъде автономен, 

еманципиран по отношение на Бога. 203    

C. Westermann смята, че всичко, което се случва с Адам и Ева, не е 

някакво необикновено изкушение и не е нещо по-различно от случващото 

се в реалния живот и досега: Ева, като всеки човек, се поддава на 

изкушението да опита нещо, което е забранено. 204 При това нейното 

пожелание и самото пристъпване на Божията заповед е мотивирано както 

от съблазнителния наглед плод, така и от факта, че той е забранен. 

Следователно чрез разказа не се описвало някакво имащо последици 

грехопадение, а съвсем обикновеното, човешко и естествено изкушение. 

То се дължи най-вече на необходимостта човек, чрез прекрачване и 

                                                                                                                                                                                     
201 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 102.  

202 H. Gunkel, Genesis…, S. 17-18. 

203 Steck, O. Die Paradieserzählung…, S. 107. 

204 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 338 – 340. 
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престъпване на границите, сам да се трансцендира. Също така (според C. 

Westermann) за Яхвист е важно, че и мъжът, и жената могат заедно да 

изпълнят заповедта, но могат заедно да я нарушат, при което Ева не е 

изкушила Адам, а само му е предложила една възможност. Змията е 

използвана само като символичен образ, защото, както бе отбелязано, 

според Яхвист, за злото няма логично обяснение, затова змията поради 

нейните качества, заради които тя се възприема като отрицателен образ, е 

най-подходяща за изкусителка.205 

 В текста на Бит. 3:6 се повествува, че първо Ева, а после и Адам ядат 

от дървото за познаване на добро и зло, за което са получили Божието 

постановление да не ядат от неговите плодове (Бит. 2:16-17). Преди 

тълкувателния анализ на Бит. 3 глава бяха разгледани най-честите понятия 

в Свещеното Писание на Стария Завет, чрез които се изразява идеята за 

грях, поради факта, който бе отбелязан, че в Бит. 3 гл. не е налице отделна 

дума, означаваща „грях“, „ съгрешение“, а от друга страна беше поставена 

задачата да се разгледа дали все пак няма основание да се приеме, че Адам 

и Ева извършват грях.  

Някои от аргументите да се приеме мнението, че има основание да се 

смята, че грехът на Адам и Ева не е обикновена грешка, лична простъпка, а 

че той поражда грехопадение със значими последици, са:  

 1. От съдържанието на разгледаните съществителни и глаголи (с. 19 - 

27) може да се заключи, че Адам и Ева извършват грях. Нещо повече, този 

техен грях е многопластов. Той съдържа в себе си пропускането на целта 

(изразено чрез глагола ָחָטא), т. е. вследствие на греха праотците не само 

не стават „като Бога“, но се отдалечават от тази естествена за тях цел. 

                                                           
205 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 340, S. 349. 
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Освен това Адам и Ева, поддавайки се на изкушението, се 

самозаблуждават, 206 че с помощта на плода, а не на Бога, ще станат 

богоподобни, себеизмама, която се изразява в значенията на ָאֶון. Би могло 

да се каже, че прародителите извършват също ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע , защото те 

въстават срещу Бога и едностранно престъпват Неговата воля. 

2.  На основание на най-прекия цитат от Свещеното Писание на 

Новия Завет (1 Кор. 15:44-49) може да се каже, че Адам и Ева не само 

извършват личен грях, но грехът, извършен от тях, съдържайки в себе си 

множество грехове, се отразява и на техните потомци, т. е. на цялото 

човечество.  

Апостол Павел в Първото си Послание до Коринтяни (15:44-49) 

прави типологично тълкуване на личността на Адам, основавайки се на 

етимологията на библейската еврейска дума ~d'a'. Последната се извежда 

от съществителното hm'd'a], което означава червена земя (глина). Освен 

съществително име, ~d'a (човек) 207 е същевременно собственото име на 

първия мъж. По този начин значението на Адам като име на първия човек 

и като „човек” изобщо е това, че в Адам, като пръв човек, се съдържа 

цялото останало човечество.208 Оттук ~d'a' описва всички хора.209 Затова св. 

ап. Павел логично отнася думата ~d'a' до Господ Иисус Христос – 

истинския и нов Адам, Който е различен от първосъздадения: οὕτως καὶ 

                                                           
206 Срв. Soggin, J. Op. cit., S. 87.  

207 По този начин думата ~d'a' включва не само първия мъж, носещ собственото име Адам, но и жената, 
наречена по-късно Ева. Срв. Klein, H. Zur Gesamtbiblischen Theologie. Neukirchen, 2007, S. 104.  

208 Matthias, A. Der schöne Mensch im Alten Testament und im hellenistischen Judentum. Frankfurt am Main, 
1983, S. 53. 

209 Westermann, C. ~d'a.' - In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I. Gütersloh, 1994, S. 43.  
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γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰµ εἰς ψυχὴν ζῶσαν, ὁ ἔσχατος Ἀδὰµ 

εἰς πνεῦµα ζῳοποιοῦν. (точно така е написано: първият човек - Адам стана 

жива душа, последният Адам – животворящ дух). Под израза „първият 

човек“ се има предвид праотецът Адам, като при това коректно е предаден 

текстът на Бит. 2:7 според традицията на Septuaginta. С 

противопоставянето на думите ψυχὴν ζῶσαν (жива душа) - πνεῦµα 

ζῳοποιοῦν (животворящ дух) ап. Павел подчертава разликата между Адам 

и Христос. Адам е Божие творение, докато Христос е животворящ дух, т. е. 

Бог, Който, подобно на Адам, преминава през смъртта, но за разлика от 

него възкръсва и освен това може да оживотворява всички починали.210 

Поради факта, че съгрешилият Адам е баща на цялото човечество, 

като следствие от греха на Адам, също така е възможно обаче 

изкуплението: ἐπειδὴ γὰρ δι᾽ ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι᾽ ἀνθρώπου ἀνάστασις 

νεκρῶν. (защото както поради човека е смъртта, и чрез Човека е 

възкресението от мъртвите - 1 Кор. 15:21). При това ап. Павел изхожда не 

толкова от философски размишления, колкото от библейския еврейски 

начин на мислене, при който се смята, че в бащата (в случая – Адам) се 

съдържа цялото негово потомство, което споделя участта му.211  В текста 

не се споменава директно грехът на праотците, но той се има предвид, 

защото смъртта е последица от нарушаването на Божията заповед в Бит. 

2:17, което нарушаване, от своя страна, е описано в Бит. 3 гл. 

Христос става новият Адам, за да могат всички хора (потомци на 

праотците), които са в Христос, да са Негови чада, чада на новия Адам и 

следователно нови творения. 212  Тази възможност и реалност ясно е 

                                                           
210 Lindemann, A. Der erste Korintherbrief. Lindemann, A. (Hrsg.) HNT. B. 9/I. Tübingen, 2000, S. 361. 

211 Lang, Fr. Op. cit., S. 222. 

212 Lang, Fr. Op. cit., S. 344.  
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изразена в думите: ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰµ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ 

ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται. (защото точно както в Адам всички 

умряха, точно така и в Христа всички ще бъдат оживени - 1 Кор. 15:22).  

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 човешката природа и 

смъртта) се унаследяват от всички хора („както в Адам всички умират, 

така и в Христос всички ще бъдат оживени” - 1 Кор. 15:22), така и 

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

раждането им от Христос (1 Кор. 15:21-22) в Кръщението, в Христовата 

църква. Св. Григорий Богослов, разглеждайки текста на 1 Кор. 15:22, 

пише: „Господ се въплъти и дойде при хората, за да се преселим (или по-

точно казано), за да се върнем при Бога, да отхвърлим стария човек и да се 

облечем в новия (Еф. 4:22-23). И както сме умрели в Адам, така и ще 

живеем в Христос (1 Кор. 15:22), като се раждаме, разпъваме, спогребваме 

и съвъзкръсваме с Христос”.213 

В Посланието до Римляни (5:12-21), разглеждайки темата „грях“ – 

„оправдание“/„ благодат“, ап. Павел подчертава необходимостта грешното 

човечество да бъде примирено с Бога (Рим. 5:10), т. е. с Бог Отец. Това 

примиряване на човечеството с Отец извършва Иисус Христос чрез Своята 

смърт (Рим. 5:10).214В следващите стихове на  посланието (ст. 12 и сл.) се 

изяснява разпространението на греха на Адам и Ева и неговите последици.  

Стих 12, във връзка с предходните стихове (10-11), изяснява 

навлизането на греха: ∆ιὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁµαρτία εἰς τὸν 

                                                           
213 св. Григорий Богослов. Пос. съч., с. 523.  

214 Текстовият откъс Рим. 5:11-21 като тематика (грях, благодат, примирение, смърт, живот) е пряко 
свързан с 6-8 глави на същото послание.    
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κόσµον εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁµαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους 

ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥµαρτον· (Поради това както чрез един човек 

грехът влезе в света и чрез греха – смъртта, и  така смъртта премина във 

всички човеци, поради когото всички съгрешиха).  Това навлизане на греха 

в света се представя като дължащо се на съгрешението на един човек (δι᾽ 

ἑνὸς ἀνθρώπου). В случая, в началния за текстовата единица ст. 12,215 не е 

необходимо да се пише кой е този човек, защото за 

слушателите/читателите на посланието е разбираемо, че става дума за 

Адам. Грехът на Адам и Ева  се разкрива като засягащ света (τὸν κόσµον), т. 

е. цялото творение, следователно съгрешението на праотците (Бит. 3 гл.) е 

по-различно от всички грехове, които човечеството е извършило в 

последствие, защото те първи са съгрешили и по този начин първи са 

въвели греха, дали са му начало и по-нататъшна възможност той да засяга 

творението. Следователно грехът има универсално въздействие и 

последици.216 Както отбелязва U. Wilckens, за съвременния читател остава 

необяснимо и неразбираемо как грехът, който навлиза в света чрез Адам, 

засяга всички хора. За апостол Павел и неговото богословие обаче фактът, 

че всички хора съгрешават (Пс. 51/50: 7; Рим. 3:23), се обяснява именно с 

греха на Адам и Ева. Това не означава, че апостолът оправдава всички 

останали грешници, но че изяснява коя е началната причината, довела до 

положението, в което преди Иисус Христос няма човек, който да не 

съгреши.217   

                                                           
215 В СП към 12 стих стои пояснението: „Втората част на сравнението, което не е налице, трябва да се 
подразбере така: „така чрез един Човек сега влиза в света оправданието, а чрез оправданието – животът и 
по такъв начин животът влиза във всички люде чрез един Човек, в Когото всички се оправдаха“.  

216 Wilkens, U. Der Brief an die Römer. – In: Blank, J. (Hrsg. ) EKKNT. B VI/I. T. 1. Neukirchen-Vluyn, 1978,  
S. 315. 

217 Wilkens, U. Op. cit., S. 316-317.  
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Същевременно смъртта е посочена като пряка, съществена 

последица от греха и засяга всички хора, независимо че те лично не са 

вкусили от плода на дървото за познаване добро и зло. Подчертаването на 

всеобщността на смъртта, която смърт не може да избегне никой човек, 

поставя допълнителен акцент върху греха на отците: на неговата 

всестранност и всеобхватност. Това разпространение на греха става както 

преди даването на Закона (ст. 13), така и след неговото постановяване: 

Законът (תֹוָרה), който е свят, справедлив и добър, изкарва наяве греха, 

явява, че грехът е грях, осъжда греха и осъждайки го, известява съд за 

греха и грешниците (срв. Рим. 7:7 и сл.), но не може да ги изцери от греха, 

да ги освободи от него и последиците му. Грехът на праотците е преди 

Закона, а от тука следва, че праотеческият грях обхваща всички хора, 

независимо дали те са под Закона (евреи), или са езичници, които са 

живели без Закон (тема, подробно развита в цялото послание на св. ап. 

Павел до Римляни, а също така засегната в Посланието до Галатяни): 

всички, като чада на Адам и Ева, са причастни на Адамовия грях.218 

Именно най-вече на св. ап. Павел и това негово изяснение се основава 

църковното учение за праотеческия грях и неговата същност, което учение 

вече е тема на догматическата трактовка на библейските текстове, и в 

часност на коментирания текст.    

Ст. 14 на Рим. 5 гл. потвърждава и продължава тезата на предходния 

стих:  ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰµ µέχρι Μωϋσέως καὶ ἐπὶ τοὺς µὴ 

ἁµαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁµοιώµατι τῆς παραβάσεως Ἀδὰµ ὅς ἐστιν τύπος τοῦ 

µέλλοντος. (но смъртта се възцари от Адам до Моисей над тези, които не 

съгрешиха с  престъпление, подобно на Адам, който е образ на бъдещия) – 

                                                           
218срв. св. Йоан Златоуст.  Беседы на послание к Римлянам. Т. 9. Кн. 2., СПб., 1903,  с. 594. 
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смъртта, като следствие от греха, също властва от Адам до Моисей над 

всички хора, независимо че Законът още не е даден. За описание на греха 

на Адам св. ап. Павел използва специфичната дума παράβασις (съотв. 

текстовата форма παραβάσεως), която означава „вървя покрай нещо“, 

„пристъпвам покрай нещо“, „престъпвам“, и се използва специфично: за да 

означи греховете във връзка с нарушаването на предписанията на Тора. 

Наистина, Законът е даден чрез Моисей, но според ап. Павел, Адам и Ева 

нарушават Божия заповед, изразена с думите : „А от дървото за познаване 

добро и зло да не ядеш от него, защото в деня на яденето ти от него с 

умиране ще умреш“ (Бит. 2:17). Следователно, с употребяването на думата 

παράβασις, която се отнася към Моисеевия Закон, ап. Павел отново 

подчертава  греха на Адам и Ева. Последният е равносилен на грях спрямо 

Божия Закон и поради това подлежи на наказание и има такива значими 

последици.219 

Но Бог не оставя човечеството в греха, а го избавя (ст. 15):  Ἀλλ᾽ οὐχ 

ὡς τὸ παράπτωµα, οὕτως καὶ τὸ χάρισµα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώµατι οἱ 

πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ µᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ 

ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. (Но дарът не е 

като прегрешението: защото, ако чрез прегрешението на един умряха 

мнозина, много повече Божията благодат и дарът, чрез благодатта на един 

човек, Иисус Христос, преизобилства у мнозина). Наистина, Адам и 

Христос са хора, но те са коренно различни. Подчертаването на тази 

разлика става чрез антитезата παράπτωµα  –  χάρισµα    (прегрешение – 

благодатен дар): Адам извършва прегрешение, Христос дарува благодатен 

дар. 220  Така ап. Павел известява и същевременно подчертава дара на 

благодатта: той се състои в оправданието, което стана благодарение на 
                                                           
219 Schneider, J. παράβασις. – In: Friedrich, G. (Hrsg.) ThWNT. B. V. Stuttgart, 1954,  S. 736.  
220 Lohse, E. Der Brief an die Römer.  – In: Koch, D.-A. (Hrsg.) KeKNT. B. IV. Göttingen, 2003, S. 180.  
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земното служение и кръстната смърт на Иисус Христос и превишава и 

праотеческия, и всеки човешки грях. Тази благодат, дарувана от Христос, 

не е дело на праведни според Закона човеци, а е Божий дар, следствие от 

кръстната смърт, следователно оправданието на всеки човек е даром.221  

В следващия стих (16) се подчертава разликата между греха и 

благодатния дар, който дава оправдание: καὶ οὐχ ὡς δι᾽ ἑνὸς ἁµαρτήσαντος τὸ 

δώρηµα· τὸ µὲν γὰρ κρίµα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριµα, τὸ δὲ χάρισµα ἐκ πολλῶν 

παραπτωµάτων εἰς δικαίωµα. (и дарът не е като съгрешението, защото 

съденето води от един грях към осъждане, а пък дарът – от много 

съгрешения към оправдание).  

Единият, извършен от Адам и Ева, грях става причина да се породят 

множеството следващи прегрешения – греховете на цялото човечество, а 

извършеният грях води до осъждане (κατάκριµα). За разлика от това едната 

благодат, благодатта на Бога, довежда от множеството грехове до едно-

единствено, съвършено оправдание в Господ Иисус Христос.222 Адамовото 

престъпление засяга цялото човечество и твар и носи отделяне от Бога и с 

това – осъждане. Христовата жертва, напротив, донася неизмерно повече 

от изкупление и премахване на греховното проклятие: тя дарува благодат и 

оправдание.223 Същото се случва и със смъртта, породена от греха (ст. 17): 

чрез Адам и Ева смъртта царува, могъщо властвайки над всички хора. Сега 

в Христос всички получават преизобилието на благодатта (περισσείαν τῆς 

χάριτος). Последната поражда не само оправдание, което отменя действието 

на греха, но побеждавайки смъртта, донася царуване в живот (ἐν ζωῇ 

                                                           
221 Wilkens, U. Der Brief an die Römer…B VI/I. T. 1…, S. 323.  

222 Св. Йоан Златоуст отбелязва, че понеже дяволът и грехът не могат да се сравнят с всесилния Бог, 
затова благодатта на Господ Иисус Христос надвишава неизмерно греха и смъртта. св. Йоан Златоуст. 
Беседы на послание к Римлянам…, с. 594.  

223
 Lohse, E. Op. cit., S. 181. 
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βασιλεύσουσιν) в Господ Иисус Христос.224 Стих 18 се явява повторение, 

синтез и същевременно отново поставя съществения акцент: чрез едно 

само съгрешение на един човек (Адам) настъпва осъждане, но също така 

чрез едно праведно дело, чрез една праведност – тази на непорочния и чист 

като Агнец (срв. 1 Петр. 1:19) Господ Иисус Христос, се поражда истински 

и непреставащ живот. Това, което е направил Адам, и това, което е 

извършил Господ Иисус Христос, е изразено чрез употребата на 

противоположните понятия: παρακοή - ὑπακοῆς (непослушание – 

послушание). Адам и Ева чрез своето непослушание  пораждат 

споменатите тежки последици за себе си и цялото човечество (Рим. 

5:19).225 Чрез пълното, доброволно послушание на Господ Иисус Христос 

на Бог Отец (Йоан 5:30; 6:38; Мат. 26:42 и парал.) мнозина стават и ще 

станат праведни (Рим. 5:19). Както грехът на Адам реално прави всички 

негови потомци, т. е. всички хора, подвластни на греха, така Господ Иисус 

Христос прави всички, които са в Него, реално оправдани и 

оживотворени. 226  Думите δίκαιοι κατασταθήσονται (ще станат праведни) 

свидетелстват, че веднъж завинаги принесената Христова жертва (Рим. 

6:10; Евр. 7:27; 9:12; 10:10) е напълно достатъчна за изкуплението и 

спасението на всички хора, от всички времена. Адам и Христос са 

представители на двете възможни поведения спрямо Бога – непокорство и 

покорство. И понеже Адамовото непокорство внася греха и смъртта, на 

мястото на Адам идва новият, истиски Адам (срв. 1 Кор. 15:22 и сл.), 

Който чрез Своето послушание дори до кръстна смърт (Фил. 2:8) по 

благодат дарува изкупление, оправдание и вечен живот на тези, които са в 

                                                           
224 Schlier, H. Der Römerbrief. – In: Wickenhauser, A. (Hrsg.) HThKNT. B. VI. Freiburg im Breisgau, 1977,  S. 
170-171. 

225 Lohse, E. Op. cit., S. 182.  

226 Schlier, H. Op. cit., S. 174.  
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Него. 227  Законът явява, изобличава, осъжда греха (ст. 20-21), докато 

Божията благодат прощава, оправдава, освещава. Това не означава, че 

старозаветният Закон е несъвършен. Напротив, Божиите заповеди, дадени 

на Моисей, са съвършени, но именно чрез тях се установява фактът, че 

никой човек не може да спази Моисеевия закон поради слабостта на 

човешката природа, което е следствие от греха на праотците. Божиите 

заповеди в старозаветния Закон са съвършени, защото водят към целта на 

Закона – известяването на изкупителя Господ Иисус Христос (срв. Гал. 

3:24, където Законът е изяснен като детеводител към Христос). Той е 

единственият, Който, от една страна, изпълнява Божия Закон, даден на 

старозаветния Израил, а от друга – донася освобождение от клетвата на 

Закона, изкупление и спасение.228 Тези реалности са основната тема на 

Посланието на св. ап. Павел до Римялни (напр. Рим. 3  - 8 гл.), както и на 

цялостното богословие на св. ап. Павел.  

Старозаветнитe и новозаветните изяснения, които бяха приведени 

по-горе, дават основание да се приеме, че християнската интерпретация и 

разбиране на греха на Адам и Ева имат своите основания в текста на Бит. 3 

глава. 

В юдейското тълкуване на Бит. 3 глава това, че праотците виждат 

своята голотата и се срамуват от нея (направата на престилки от 

смокинови листа и опитът им да се скрият от Бога - ст. 7б-8а), не се 

възприема като чувство за вина от сторен грях. Според B. Jacob вината на 

Адам и Ева по-скоро се състои в това, че са си казали: „аз имам нещо, 

което да скрия от очите на Този, Който е постановил заповедта“.229Именно 

поради това праотците, осъзнавайки, че са голи, предпочитат да не се 
                                                           
227 срв. Lohse, E. Op. cit., S. 184.  

228 срв. св. Йоан Златоуст. Беседы на послание к Римлянам…, с. 596.  

229 Jacob, B. Op. cit., S. 107.  
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появяват пред Бога, като за свое прикритие избират листата на смокинята, 

понеже те са най-големи сред листата на всички палестински дървета. 

Според повечето от отците на Църквата (напр. св. Симеон Нови 

Богослов), пристъпвайки Божията заповед, Адам и Ева вместо да станат 

богоподобни, стават тленни (което е изразено в думите „познаха, че са 

голи”); и като стават тленни, стават смъртни.230 В светоотеческото виждане 

преки следствия от греха са: голотата на Адам и Ева (Бит. 3:7а), 

съшиването от тях на престилки от смокинови листа и опитът им да се 

скрият от Бога (Бит. 3:7б). Тези постъпки свидетелстват за това, че Адам и 

Ева вече не са така причастни на естествената за тварите Божествена 

благодат, а на греха. Този грях поради факта, че в него се проявяват всички 

грехове (гордост, себедостатъчност, егоизъм, недоверие към Бога, похот на 

очите и др.), като отделя Адам и Ева от Бога, поставя преграда (изразена 

образно чрез престилките от смокинови листа – Бит. 3:7) не само между 

тях и  Бога, но и между самите тях. По думите на св. Максим Изповедник 

задача на Адам и Ева е да преодолеят всички разделения – между тварния 

човек и нетварния Бог, между творението и човека, както и разделението 

по пол. Това би било възможно, ако Адам и Ева не биха предпочели 

тварното пред нетварния Бог и Неговата нетварна благодат.231 Адам и Ева 

„събличат” от себе си славната одежда на Божията благодат и с греха се 

обличат в смъртта.  

Повечето католически и протестантски учени (напр. E. König) 

приемат, че Адам и Ева може да изпитват вина, затова че са нарушили 

Божията повеля, но че това чувство за вина не поражда у тях съзнание за 

                                                           
230 св. Симеон Новый Богослов. Слово 1. - В: Проповеди. http://krotov.info/acts/11/1/simeon_nb_07.htm 

231 св. Максим Изповедник. Peri diaforwn aporiwn. Ambiguorum liber. 1304 D – 1305 B. - In : Migne, J.-P. 
(ed.) PG 91. Т. 2. Paris, 1860.    
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извършен грях, гузна съвест и не ги кара да чувстват необходимост да се 

покаят за стореното.232 

Според повечето съвременни библеисти това, което змията казва 

относно плода, се оказва вярно: Адам и Ева виждат нещо, което до този 

момент не са забелязвали – това е тяхната голота. Виждайки голотата си, 

те разбират, че голотата е нещо лошо за тях и затова решават да поправят 

този недостиг чрез направата на прикритие. Но това прикритие не ги 

скрива от Бога и Адам и Ева откриват, че Бог ги вижда зад смокиновите 

листа. Именно последното, според C. Westermann, поражда в праотците не 

чувство за вина, а едно ново, непознато чувство, чувството за срам. Чрез 

пристъпването на заповедта е загубено нещо, което не може да се върне – 

невинността, в която хората са се намирали, неосъзнавайки голотата си. 

Това, което преди е било вярно, сега е погрешно. Според същия учен това 

не е съзнание за грях или измъчване на съвестта: в чувството за голота и 

срам има нещо позитивно – това е социалното и културно развитие, 

ознаменувано от дрехите.233 

Осъзнаването на голотата от страна на Адам и Ева в контекста на 

разказа, предвид последиците от постъпката им, трудно може да се 

възприеме само като проблем на осъзнаването на собствената голота и 

притеснението, породено от това ново състояние. Голотата, която 

праотците установяват, не е само физическа. Техните отворили се очи 

осъзнават духовната им голота: факта, че вместо да станат подобни на 

Бога, са излъгани и излъгали се и, така да се каже, са останали само с „голи 

надежди“, като са се отделили от живителното общение с Бога. 

Именно затова Бог Сам търси скрилите се Адам и Ева.  
                                                           
232 König, E. Op. cit., S. 242. 

233 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 340-341.  
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3.2.5.3. Бог търси скрилите се Адам и Ева. Божият диалог с праотците 

 (Бит. 3:8-13) 

 

ָאָדם ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת־קֹול ְיהָו֧ה ֱא"ִהים ִמְתַהֵּל9 ַּבָּגן ְלרּוַ< ַהּיֹו 8  ם ַוִּיְתַחֵּבא ָהֽ

 ן׃ץ ַהּגָ ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני יהוה ֱא"ִהים ְּבתֹו9  ֵ 

ָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה׃ 9  ַוִּיְקָרא יהוה ֱא"ִהים ֶאל־ָהֽ

 ַוּיֹאֶמר ֶאת־קְֹל1 ָׁשַמְ ִּתי ַּבָּגן ָוִאיָרא ִּכי־ֵ ירֹם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא׃ 10

ְל1 ִּכי ֵ ירֹם ָאָּתה ֲהִמן־ָהֵ ץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי1 ְלִבְלִּתי ַוּיֹאֶמר ִמי ִהִּגיד  11

ְלָּת׃  ֲאָכל־ִמֶּמּנּו ָאָכֽ

ְתָנה־ִּלי ִמן־ָהֵ ץ ָוֹאֵכל׃ 12 ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִ ָּמִדי ִהוא ָנֽ ָאָדם ָהֽ  ַוּיֹאֶמר ָהֽ

ִאָּׁשה ַהָּנָחׁש ַוּיֹאֶמר יהוה ֱא"ִהים ָלִאָּׁשה ַמה־ּזֹאת ָ ִׂשית ַוּתֹאֶמר ָהֽ  13

 ִהִּׁשיַאִני ָוֹאֵכל׃
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8. И чуха гласа на Господ Бог, ходещ в рая по вечерната хладина. И 

Адам и жена му се скриха от лицето на Господ Бог сред дърветата на 

градината.  

9. И извика Господ Бог Адам и му каза: Къде си?  

10. И каза Адам: чух гласа Ти в градината и се убоях, защото съм гол 

и се скрих.  

11. И каза Господ: кой ти каза, че си гол? Нима си ял от дървото, за 

което ти заповядах да не ядеш от него?  

12. И рече Адам: жената, която Ти ми даде с мене, тя ми даде от 

дървото и ядох.  

13. И рече Господ Бог на жената: какво е това, което направи? И 

рече жената: змията ме съблазни и ядох. 

 

Ст. 8 започва развитието на ново действие, но пряко и логически 

свързано с предишните стихове. 234  В поетичните антропоморфизми в 

началото на ст. 8 някои равини виждат Божието отношение към човека, 

изразено от факта, че Бог Сам търси човека. От желание да се разреши 

проблемът как така Адам и Ева не са умрели веднага след като са 

нарушили Божията заповед, Abraham ibn Esra смята, че този ден, за който е 

казано „в деня на яденето ти от него“ (Бит. 2:17), е продължил хиляда 

години. Именно заради това Бог е оставил Адам да живее 930 години (срв. 

Бит. 5:5), а останалите 70, които не достигат, за да се получи цифрата 

хиляда, Адам оставил за своите синове.235   

                                                           
234 Dohmen, Ch. Op. cit., S. 94.  

235 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 107. 
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Божията благост и грижа за съгрешилите Адам и Ева също се 

отбелязват от някои от отците на Църквата, като тази милост и безпределна 

Божия любов се изразяват в това, че Самият Бог търси праотците. Те са се 

скрили поради факта, че съвестта ги изобличава за сторения от тях грях, 

който ги лишава от дарената им нетленна слава.236 

За описване на Божието ходене по вечерната хладина                                

(букв.  ַהּיֹום  по време на дневния вятър), е употребена причастната – ְלרּוַ<  

форма 9ִמְתַהֵּל (в наклонение Hithpael), която, по отношение на Бога, се 

използва най-вече в смисъл на реалността на Божието присъствие сред 

народа (Втор. 23:15) и в скинията/храма (2 Сам./2 Царств. 7:6), което може 

да доведе до заключението, че битиеписецът преднамерено указва едно 

специфично, непосредствено Божие присъствие в рая, сред праотците.237 

Последното не е някаква идилична детска представа, за каквато я 

възприема H. Gunkel,238 а реално и животворящо общение, към което Бог 

благоволи и което търси. Искайки това общение с човека, Бог извиква: 

„Къде си?“ (ст. 9). 

В някои юдейски виждания Бог пита човека „Къде си?“, защото след 

като човекът е поставен за пазител на градината, той не е на своя пост. 

Следователно въпросът на Бога се възприема като реторичен. Интересен е 

възгледът на рави Abba bar Kahana, който пише, че шехина (hnykc - 

Божията слава) отначало е долу (на земята), но след като първият човек 

съгрешава, тя се вдига в първата област (на небето – бел. м.), когато Каин 

                                                           
236 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия…, с. 140.  

237  срв. Wenham, G. Op. cit., p. 76. 

238 Gunkel, H. Genesis...., S. 19.  
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съгрешава, се вдига във втората, по времето на Енох – в третата, по 

времето на потопа – в четвъртата, по времето на разрушаването (на 

Вавилонската кула (Бит. 11 гл. – бел. м.) – в петата, по времето на 

содомците – в шестата, а по времето на престоя на Авраам в Египет – в 

седмата. За да възпрепятстват оттеглянето на Божията слава в седемте 

области, се издигат седем праведни мъже – Авраам, Исаак, Яков, Леви, 

Кехат, Амрам и Моисей, които с действията си правят така, че шехината 

постоянно да се спуска. 239    

В съвременните тълкувания се среща мнението, че въпросът на Бога 

към Адам и Ева не е реторичен, а действителен: Бог наистина не знае къде 

са Адам и Ева и затова ги пита, като научава от самите праотци къде са те. 

Също така Господ е в неведение относно голотата и разбира за нея от 

Адам, който Му казва, че е гол и се е скрил, след като чува Божия глас (ст. 

10). Господ не бил наясно и че първосъздадените са престъпили заповедта 

Му и отново научил това от тях.240  

Последното е трудно приемливо, както отбелязва Fr. Delitzsch. Бог 

търси пратоците не защото не знае къде са те, а защото, така да се каже, ги 

е загубил от общението Си , но желае да бъде с тях.241 

На Божия въпрос Адам отговря, че жената е причината той да 

наруши Божията повеля. От своя страна, жената постъпва по същия начин: 

обвинява змията за изкушението.  

В равинското и светоотческото изяснение с право се обръща 

внимание, че думите на Адам „която Ти ми даде с мене“ са  израз не само 

                                                           
239 Wünsche, A. Op. cit., S. 84-85. 

240 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 347. 

241 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 104.  
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на това, че Адам обвинява своята жена, а че той обвинява Бога, Който му е 

дал тази жена.  

Преди да яде от плода за познаване на добро и зло, Адам е оценил 

жената като най-ценното същество, точно съотвестващо му за разлика от 

другите твари (Бит. 2:22-24), но сега той просто се опитва да прехвърли 

вината си върху нея.242 

Докато някои от съвременните коментатори приемат, че Адам и Ева 

са виновни, че като следствие от вината им се разтройват отношенията 

помежду им,243 то други са на мнение, че човекът (мъжът и жената) се 

защитава срещу Божието обвинение в грях, че Бог в милостта Си Сам е дал 

възможност на човека да се обръща срещу Бога. 244 

Наистина, съгрешилите Адам и Ева не само не признават вината си, 

но прехвърлят отговорността си. Именно това дава още едно основание да 

се приема, че в Бит. 3 глава е налице не просто някакъв разказ за детинско 

или човешко поведение на нарушаване на някаква забрана и  

повествувание за детски срам и криене, а история на прародителите, 

разказваща за греха, който причинява дълбока промяна, засягаща ги 

цялостно. Тази дълбока, същностна промяна се проявява както в 

отношенията на Адам и Ева към Бога (избягване и нежелание за естествено 

общение с Бога, обвинение за простъпката), така и в отношенията помежду 

им: докато преди прародителите са били, по израза на битиеписеца, който 

израз предава неповторимостта и уникалността на близкото им общение, 

„една плът“ (ְלָבָׂשר ֶאָחד – Бит. 2:24), то сега Адам се оправдава със своята 

                                                           
242 Jacob, B. Op. cit., S. 111.  

243 Zimmerli, W. Op. cit., S. 167-168. 

244 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 364-365.  



91 

 

точно съотвестваща му досега помощница: „жената, която Ти ми даде…“ 

(Бит. 3:12), като по този начин ословесява разрушаването на неразушимата 

връзка между мъжа и жената.245  

Понеже не е налице покаяние, Бог изрича Своето решение спрямо 

змията, първопричината на изкушението, както и определя наказание на 

жената и мъжа.  

 

3.2.5.4. Божиите наказания и Божието обещание 

 

(Бит. 3:14-19) 

 

 

 ֶאל־ַהָּנָחׁש ִּכי ָ ִׂשיָת ּזֹאת ָארּור ַאָּתה יםַוּיֹאֶמר יהוה ֱא"ִה  14 

 י1׃י ַחּיֶ ָפר ּתֹאַכל ָּכל־ְימֵ 9 ְו ָ ַהָּׂשֶדה ַ ל־ְּגחְֹנ1 ֵתלֵ  תל־ַהְּבֵהָמה ּוִמּכֹל ַחּיַ ִמּכָ 

ִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲ 1 ּוֵבין ַזְרָ ּה הּוא ְיׁשּוְפ1 רֹאׁש  15 יְנ1 ּוֵבין ָהֽ ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּבֽ

 ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָ ֵקב׃ ס

ְרָּבה ַאְרֶּבה ִ ְּצבֹוֵנ9 ְוֵהרֵֹנ9 ְּבֶ ֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים ֶאל־ָהִאָּׁשה ָאַמר ַה  16 

 ְוֶאל־ִאיֵׁש9 ְּתׁ֣שּוָקֵת9 ְוהּוא ִיְמָׁשל־ָּב9׃ ס

                                                           
245 Срв. Drewermann, E. Op. cit., S. 71. 
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ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי־ָׁשַמְ ָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּת1 ַוּתֹאַכל ִמן־ָהֵ ץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי1  17

ֲאָד  אֲכֶלָּנה ּכֹל ְיֵמי ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ֲארּוָרה ָהֽ ֹֽ ֲ בּוֶר1 ְּבִ ָּצבֹון ּת ָמה ַּבֽ

 ַחֶּיי1׃

 ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַ< ָל9 ְוָאַכְלָּת ֶאת־ֵ ֶׂשב ַהָּׂשֶדה׃ 18

ְּבֵזַ ת ַאֶּפי1 ּתֹאַכל ֶלֶחם ַ ד ֽׁשּוְב1 ֶאל־ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת  19

 ָּתׁשּוב׃ ִּכי־ָ ָפר ַאָּתה ְוֶאל־ָ ָפר

 

14. И рече Господ Бог на змията: задето си сторила това, си проклета 

сред всички влечуги и всички полски животни. По корема си ще се 

движиш и ще ядеш прах през всички дни на живота си. 

15. И ще поставя вражда между тебе и жената, между твоето семе и 

нейното семе. То ще те порази по главата, а ти ще го поразиш в петата.  

16. На жената каза: ще увелича твърде болките ти и бременността ти. 

С болка ще раждаш синовете си и ще се стремиш към мъжа си, и той ще 

владее над теб.  

17. А на Адам каза: задето послуша гласа на жена си и яде от 

дървото, за което ти заповядах, като казах: не яж от него!. Проклета да е 

земята поради тебе! С тежка работа ще ядеш семето й през всички дни на 

живота си.  

18. Тръни и бодли ще произрастват за теб, и ще ядеш тревата на 

земята.  
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19. С пот на ноздрите си ще ядеш хляба си, докато се върнеш в 

земята, защото от нея си взет. Защото ти си пръст и в пръстта ще се 

върнеш. 

 

Има различни равински мнения какво означават Божиите думи, 

отправени към змията (ст. 14). Според някои проклятието към нея 

намалява продъжлителността на живота ѝ.246 Други (като Осия Велики) 

приемат, че преди змията да изкуши праотците, тя се е движела права, на 

два крака, а след изкушението е започнала да пълзи.247  

  Съвременни юдейски тълкуватели приемат, че в движенията на 

змията не е настъпила никаква промяна, а че Бог просто казва: „такава си и 

такава ще си останеш, човекът ще те възприема като проклятие, защото ще 

си спомня твоето дело“. На равините прави впечатление, че змията не бива 

питана защо е изкушила Ева, но това е поради факта, че змията е образ на 

злия подтик. Също така животното змия не може да е наказано, защото 

никое наказание в Тора не започва с думите „проклет/а да си!“.  248 

Според светоотеческото виждане проклятието, изразено с думите 

„задето си сторила това, си проклета сред всяко влечуго и всички полски 

животни. По корема си ще се движиш и ще ядеш прах през всички дни на 

живота си” (Бит. 3:14), е отнесено не толкова към змията, която по 

мнението на св. Йоан Златоуст е наказана като оръдие на Сатаната, но най-

вече към самия Сатана.249 

                                                           
246

 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 110.  

247 Wünsche, A. Op. cit., S. 82. 

248 Jacob, B. Op. cit., S. 111.  

249 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия..., с. 147 и сл. 



94 

 

В по-ранните съвременни тълкувания се приема, че змията не бива 

питана защо е изкусила праотците, защото е ясно, че змията е символ на 

демитологизирано зло божество. 250  Друго съвременно тълкувателно 

виждане, изразено от C. Westermann, е, че змията не е лично същество и 

затова не може да бъде питана, а истинската причина за изкушението 

остава неизяснена: разказвачът на Бит 3 гл. не представя Бог като задаващ 

въпрос на змията, защото злото е част от битието на човека, а не нещо, 

възникнало в последствие.251 

Би могло да се приеме, че проклятието на змията констрастира със 

създаването на животните (Бит. 2:19). Наказанието на змията съответства 

на греха ѝ: тя е изкусила хората да се възвеличат, затова сега е унизена.252 

Но не толкова самото животно змия е наказано. Може да се приеме, че на 

база на разказа в Бит. 3 глава змията е израз на злото.253 Тя е проклета в 

смисъл на екскомуникация от всички други животни заради нейното 

поведение, което уврежда човешката общност (отношенията на човека с 

Бога и между хората) и променя отношението между животните и 

човека.254 Клетвата към животното змията означава, че тя е отделена от 

животните, но клетвата може да се отнесе към този, който използва змията 

като свое прикритие – т. е. към Сатаната,  който се е отделил от Бога. 

Думите за начина на придвижване на змията представляват 

етиологическо изяснение и не означават, че змията преди това е имала друг 

начин на придвижване, а просто поставят акцент върху пълзенето ѝ.255 

                                                           
250 Gunkel, H. Genesis…, S. 20. 

251 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 349. 

252 Keil, Fr. Op. cit., S. 71. 

253 Dohmen, Ch. Op. cit., S. 114. 

254 Steck, O. Die Paradieserzählung..., S. 110. 

255 Срв. Westermann, C. Genesis… B. I. T. 1…, S. 353. 
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Също така яденето на прах от страна на змията не се приема буквално, а 

като израз на унижението на змията. Последният се използва в целия 

древен Изток най-вече като проклятие към враговете, като изразява 

тяхното унижение (Пс. 72/71:9; Ис. 49:23; Мих. 7:17).256  

Чрез специфичния израз ֶמר יהוה ֱא"ִהים ֶאלַוּיֹא  (И каза Господ Бог 

на…) в стих 14 и 16 (в ст. 16 е налице само предлогът ֶאל   - към, на) 

писателят на разказа насочва вниманието към това какво ще се случи с 

човека.257  

В таргум Онкелос по отношение на змията се пише: „Аз (Бог – бел. 

прев.) ще помня какво извърши в древно време и ти и потомството ти ще 

се изхранваш трудно“.258 Следователно думата  ֶזַרע (семе) е синекдоха на 

всички поколения на змията.  

В стих 15, според равините, не става дума за окончателна победа на 

някой от потомците на Адам и Ева над змията. Думите за семето на жената 

(съотв. на змията) се разбират в буквален смисъл. Според равинското 

изяснение тези думи предават постоянната вражда между хората и змиите, 

като всяка от страните се опитва и ще се опитва винаги да нанася 

поражение на другата, защото волята на Твореца е да има постоянна 

преграда между човека и животното.259  Затова както винаги ще има змии,  

така в човека ще е налице злият подтик и в този духовен смисъл змията е 

израз именно на злия подтик, който кара човека да престъпва заповедите 
                                                           
256 Wenham, G. Op. cit.,  p. 79. 

257 Dohmen, Ch. Op. cit., S. 102.  

258 Grossfeld, B. Op. cit., р. 46. 

259 Jacob, B. Op. cit., S. 115. 
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на Тора. 260 Борбата със злия подтик продължава през целия живот на 

човека: „Ездра учеше за злия подтик: „Още Адам имаше зло сърце и затова 

той съгреши. И както Адам, така и неговите потомци имат зло сърце и 

болестта продължила. Но не грехът е породил злия подтик и той е свързан 

не с тялото, а със сърцето”.261 Човек бива освободен от злия подтик само 

по Божия милост, след смъртта си.  

В таргума Псевдо-Йонатан в ст. 15 се пише: „Ако децата на жената 

спазват заповедите на Закона, то те ще ударят по главата (на змията – бел. 

прев.), но когато изоставят заповедите на Закона, то те ще бъдат наранени 

в петите. За тях ще има лекарство, но за тебе (за жената – бел. м.) няма да 

има лекарство и те (децата – бел. м.) ще направят така, че накрая ще има 

мир, в дните на царя-месия“.262   

В светоотеческото тълкуване стих 15 се изяснява като указващ 

Христовата победа на кръста над Сатаната и по този начин се отнася до 

изкуплението на цялото човечество. Свети Ириней Лионски, който пръв 

нарича ст. 15 „протоевангелие“ (първо Евангелие), тълкувайки го, пише, че 

света дева Мария се явява втора и истинска Ева. Тя за разлика от първата 

напълно приема и изпълнява Божията воля. Така Христос е нов и истински 

Адам, по чийто образ праотецът Адам е сътворен.263 Света Богородица 

става причина за нашето изкупление, спасение и обожение точно както 

първата Ева за повредата на човешката природа. Раждането на Христос от 

девица, което е известено в пророческото слово на Исаия (7:14), също е 

изяснено от отците на Църквата във връзка с Адам. Св. Василий Велики 

                                                           
260 Jacob, B. Op. cit., S. 114. 

261 Bousset, W. Die Religion des Judentums im Späthellenistischen Zeitalter. Tübingen, 1966, S. 405. 

262 Maher, M. Op. cit., р. 27. 

263 Irinäus von Lion. Adverses haereses…,. B. 8/III…, S. 153. 
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отбелязва, че както Адам не е роден от връзка на мъж и жена, а е взет от 

земя, така и Христос не се ражда от мъж и жена, а от „чиста, свята 

пренепорочна девица, която, след като става майка, пребъдва в девство”.264             

Обръщайки внимание първо на буквалния смисъл на текста, учени 

като Fr. Keil,265 Fr. Delitzsch266 отбелязват, че думата ְזַרע  („семе”) може да 

означава една личност и че като кулминация от всички потомци на жената 

се явява единият Потомък, едното семе – Господ Иисус Христос, Който 

идва да разруши делата на дявола (1 Иоан 3:8).  

  В по-съвременните коментари на католически и протестанстки 

учени е налице друго разбиране, според което думата ְזַרע („семе”) не може 

да има индивидуално, а само колективно значение.267 В такъв случай ст. 15 

се възприема само като етиологически разказ, обясняващ причината за 

вечната вражда между змиите и хората. Някои тълкуватели допускат, че в 

стиха има отглас от митологични представи и че змията първоначално е 

била израз на някой от демоните на околните на Израил народи.268 Други 

учени (като W. Zimmerli) подчертават, че тълкуването на това място като 

отнасящо се до кръстната смърт на Христос, до победата над Сатаната и 

съотв. до изкуплението от греха и смъртта, е изцяло раннохристиянска 

интерпретация (Откр. 12:9, 14), и то догматична, в подкрепа на учението за 

греха и изкуплението,  която интерпретация не се основавала на текста на 

                                                           
264  св. Василий Велики. Толкование на книгу пророка Исаии. – В: http://lib.eparhia-
saratov.ru/books/03v/vasily/tolkovanie/23.html 

265 Keil, Fr. Op. cit., S. 73. 

266 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 104.  

267 König, E. Op. cit., S. 248. 

268
 Proksch, O. Op. cit., S. 35.  
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Бит. 3 гл. 269 Като аргумент за тези виждания се подчертава, че думата ְזַרע  

(„семе”) може да се разбира като синекдоха и че думата ֵאיָבה (вражда) е 

много специфична, защото изразява продължителна вражда, а не 

еднократно враждебно действие.270  

 Има основания да се смята, че ст. 15 е етиологически разказ за 

враждата между хората и змиите, където думата ֵאיָבה (вражда) има 

значение на продължителен конфликт (напр. военен – Из. 23:22). Но в 

акадаския език (ajjabu), а и в Свещеното Писание (1 Сам./1 Царств. 18:29), 

 може да означава персонална вражда. Като такава напр. е определена ֵאיָבה

враждата между цар Саул (1012-1004) и Давид (1 Сам./1 Царств. 19:17; 

24:5, 20). Наистина враждата между тях е дълготрайна, но също така 

персонална. 271  Значението на ֵאיָבה като лична вражда не изключва 

основателната възможност текстът на Бит. 3:15 да се отнесе към Господ 

Иисус Христос и към  Сатаната. От Свещеното Писание на Новия Завет 

знаем, че в началото на земното служение на Христос Сатаната Го 

изкушава в Юдейската пустиня (Мат. 4:1-11 и парал.), като в Евангелието 

според Лука (4:13) се отбелязва, че след изкушенията в пустинята Сатаната 

отстъпва от Христос ἄχρι καιροῦ. (до определено време), което означава, че 

Сатаната може отново да Го е изкушавал.272 

                                                           
269 Zimmerli, W. Op. cit., S. 172. 

270 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 353. 

271 Ringgren, H. ֵאיָבה.  – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. I..., S. 228-230.   

272 Grundmann, W. Das Evangelium nach Lukas. – In: Fascher, E. (Hrsg.) ThHNT. III. Berlin, 1971, S. 117. 
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Също така думата ְזַרע (семе) би могла да се разбере като изразяваща 

всички потомци на жената и на змията. Същевременно за отбелязване е, че 

в текста на Бит. 3:15 се говори не за семе на мъжа, а за семе на жената, 

което дава възможност тази дума да се разбере в смисъл на конкретна 

личност, конкретен потомък на жената, а оттук - Господ Иисус Христос.  

 В ст. 15 глаголът ׁשּוף създава проблем при разбирането на текста. 

Той е употребен двукратно в стиха, като първия път описва действието на 

семето на жената спрямо змията, а втория път - това, което змията 

причинява в петата на семето. В първия случай глаголът изразява 

„стъпкване с крак“. Това значение е засвидетелствано само на това място в 

Библията (hapax legomenon), но в акадския език то има точно съответствие. 

Вероятно битиеписецът е пожелал в двата случая да използва един и същ 

глагол, за да предаде картинност на описаното и по-ясно да 

противопостави семето на жената на това на змията. 

Основание да се отнася Бит. 3:15 към кръстната смърт на Христос 

може да се намери в това, че в текста на Septuaginta, който е основен 

превод за Източната църква,273 глаголите τηρήσει (ще стъпче) и τηρήσεις (ти 

ще стъпчеш) могат да изразяват еднократност на действието.274 Същото се 

отнася до библейския еврейски глагол  1ְיׁשּוְפ (ще те порази) и ְּתׁשּוֶפּנּו (ти 

ще го поразиш). 275  Така Господ Иисус Христос, семето на жената, 

еднократно и веднъж завинаги (срв. Евр. 9:12) порази и стъпка главата на 

змията, т. е. съкруши Сатаната, като със Своята смърт (описана чрез 
                                                           
273  Марковски, Ив. Въведение в Свещеното Писание..., Ч. I. Т. 2…, с. 232. 

274 Милев, Ал. (съст.)  Учебник по гръцки език за духовните училища. С., 1976,  с. 147. 

275 Grether, O. Hebräische Grammatik für den akademiscneh Unterricht. München, 1955, S. 92-95. 
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еднократното поразяване в петата от страна на змията) го победи.  

Поразена е главата на змията, защото главата (според старозаветните 

представи) е средоточие на живота в биологичния смисъл на думата.276  

Така стих 15, описвайки причината за враждата между змиите и хората, 

дава надежда за избавление и изкупление от греха чрез семето на жената. 

След думите към змията Бог се обръща към Ева като първата, която 

яде от плода за познаване на добро и злото, а  после към Адам, нейния 

съпруг. 

Според текста на ст. 16 наказанието на жената се състои в раждане с 

болка на децата ѝ и в подчиненото ѝ спрямо мъжа положение. Понеже 

бременността и раждането на деца (в Свещеното Писание на Стария Завет 

и в равинските мнения) се възприемат като израз на Божия благословия, а 

безплодието – като Божие наказание (срв. Бит. 49:25), то, според  Abraham 

ibn Esra, наказанието на жената се състои в болките ѝ при първия полов 

акт, по време на бременността и раждането на детето.277 

Св. Кирил Александрийски разглежда болките при раждането на 

деца, с които е наказана Ева, както и тежкия труд по обработването на 

земята, с който е наказан Адам, като пряка последица от греха, чието най-

пагубно следствие, разбира се, е смъртта.278 

 Някои тълкуватели приемат, че жената е подчинена на мъжа още 

преди греха на отците, но че нейното положение се утежнява още повече 

                                                           

276 Beuken, W. רֹאׁש. - In: Fabry, H.–J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII…, S. 280. 

277 S. Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 112. 

278 Св. Кирил Александирйски. Пос. съч., с. 17. 
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след извършването на греха. 279  Други учени смятат, че подчиненото 

положение на жената не е изначално, а е следствие на съгрешението.280 

Ст. 16 може да бъде разбран като етиологически разказ, обясняващ 

общото неразположение и проблеми по време на бременността и особено 

болезненото раждане, 281  като думата, използвана за означаване на 

бременността, е  ֵהָריֹון  и е hapax legomenon.   

 На жената е казано, че тя ще се стреми към мъжа си (9ְּתׁשּוָקֵת), като 

този стремеж не се разбира в романтичен смисъл, а описва подчиненото 

положение на жената спрямо мъжа.282 Вместо жената да е съотвестваща на 

мъжа (Бит. 2:21-22), сега тя е подвластна на съпруга си. Следователно 

подчинението на жената на мъжа и нейното неравноправно положение в 

патриархалното общество не е изначално състояние - то е следствие от 

греха.283 След изкуплението, което извършва Господ Иисус Христос, се 

заличават 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” (Гал. 3:28), и макар мъжът да е глава на жената 

(Еф. 5:23), то отношенията между мъжа и жената в брака би трябвало да са 

като тези между Христос и Църквата (Еф. 5:22-33).    

Бог се обръща към Адам с думите: „проклета да е земята поради 

тебе“ (ст. 17), като се обосновава с това, че макар Адам лично да е получил 

заповедта от Него, той е предпочел да се вслуша в съблазнилата се Ева. 

                                                           
279 Keil, Fr. Op. cit., S. 75. 

280 Proksch, O. Op. cit., S 36. 

281 Westermann, C. Genesis…, B. T. 1…, S. 356. 

282 Cassuto, U. A commentary  on the book of Genesis. Part I. Jerusalem, 1989, p. 165-166.  

283 Вж. Keel, O. Schöpfung: Biblische Theologien im Kontext altorientalischer Religionen. Göttingen, 2002, S. 
148.  
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Според някои равински изяснения проклятието над земята се свързва 

с проблеми с прехраната, защото Адам е престъпил Божията заповед чрез 

яденето на плода на дървото за познаване добро и зло.284 Самото проклятие 

над земята (поради написаното в 18 ст. относно тръните и бодилите) се 

разглежда като намаляване на добива, който дава почвата. 

    В съвременното тълкуване под проклятието над земята се разбира  

тежкият труд и тръните, които земята ще ражда. Те, от своя страна, пък 

още веднъж подчертават, че за човека работата вече става особено 

трудоемка и дори непосилна, а не е благословение, каквото тя е била в 

райската градина.285 

 В ст. 17-19 отново е налице етиологически мотив, но предвид 

контекста не може да се приеме твърдението, че от самото начало трудът 

на Адам е бил тежък и изпълнен със страдание.286 Трябва да се подчертае, 

че не самата земя е проклета. Както бе отбелязано донякъде в ст. 15, идеята 

за проклятие в Свещеното Писание на Стария Завет не съвпада със 

съвременните ни представи, в които ние (често пъти) свързваме 

проклятието със зло, отмъщение и пр. Думата ָארּור (съотв. текстовата 

форма в ст. 17 - ֲארּוָרה) е израз на силно дистанциране от страна на този, 

който я изрича. Също така тя изразява намаляване или ограничаване на 

живота в дадени тесни рамки и е реакцията на дадена личност (в случая на 

Бога) спрямо извършено тежко престъпление.287
 Бог, изричайки, от една 

страна, клетва, се дистанцира от постъпката на Адам, а от друга – посочва 

                                                           
284 Cassuto, U. Op. cit., p. 169.  

285 Gunkel, H. Genesis..., S. 22. 

286 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 361. 

287 Scharbert, J. ָארּור. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. I…, S. 440, S. 442.  
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на самите Адам и Ева една от последиците на тяхното престъпване на 

Божието слово –  не само отношенията между тях, но и отношението им 

към животните се е променило. За тази промяна в отношенията между хора 

и животни свидетелства буквалният, исторически смисъл на Бит. 3:15. 

 Бог дава на човека да осъзнае, че поради постъпката му е настанало 

разграничение между това, което без греха не би могло да се разграничи:  

между Адам и това, от което Адам е взет –  самата земя.288  

Между праотците и растителността, между тях и самата земя също 

настъпва дълбока, коренна промяна, изразяваща се в тежката работа (ст. 

17б), тръните и бодлите, които ще намаляват добива (ст. 18) и ще довеждат 

човека до труд, извършван „с пот на чело“ (ст. 19а), за да може да се 

набави необходимото препитание, изказано със синекдохата „хляб“.289  

Така човек сам себе си проклина, т. е. отделя се от цялото, поверено 

му за  труд и грижа, творение и вече не може да го приведе към Бога (Бит. 

2:15). 

В тази насока св. ап. Павел в Посланието си до Римляни тълкува 

греха на отците, като изяснява мащабите на тяхното съгрешение: ἡ γὰρ 

ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται. τῇ 

γὰρ µαταιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ᾽ 

ἑλπίδι  ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν 

ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. οἴδαµεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις 

συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν· (защото тварите нетърпеливо очакват 

откриването на синовете на Бога. Защото творението бе поставено под 

суета, не по желание, но чрез подчинилия ги, с надежда, че и самите твари  

                                                           
288 Zimmerli, W. Op. cit., S. 176. 

289 Както отбелязва Fr. Keil, тръните и бодилите на полето са в противовес с дърветата в рая, от които 
Адам и Ева са имали право да ядат, и то без да полагат тежък, непосилен труд (Бит. 2:16-17). Keil, Fr. Op. 
cit., S. 76. 



104 

 

ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение 

на Божиите чада, защото знаем, че цялото творение състрадава до сега - 

Рим. 8:19-22). 

В ст. 18 на Рим. 8 глава ап. Павел уверява християните, че сегашните 

страдания не могат да бъдат сравнени със славата, която ще им бъде 

дадена. Основание за тази надежда е връзката на християните с Господ 

Иисус Христос, Който им дарява сила и ги укрепява (срв. Рим. 6:4). Тази 

утеха продължава в следващите стихове (Рим. 8:20 и сл.). Преди да бъде 

дадена утехата, ап. Павел описва сегашното състояние на Божиите твари, 

т. е. на цялото творение, в ст. 19, като стихът пряко се отнася към Бит. 

3:14б-16.290 Бог е подчинил творенията на суетата, т. е. на смъртта и 

тлението, без самите те да са извършили грях: тяхното страдание е поради 

греха на праотците. Адам и Ева са венец на цялото творение, те 

възвестяват Бога на тварите. Нещо повече: чрез човека творението влиза 

във връзка с Бога и Божията благодат се предава на всичко сътворено чрез 

хората. Естественото за Адам и Ева състояние, което се явява и дадена им 

от Бога задача, е да бъдат богоподобни. А бидейки такива, праотците биха 

се съединили с Бога и съединявайки се с Него, биха Му принесли цялото 

творение, което би било оличностено чрез човека. Именно това естествено 

състояние, това призвание Адам и Ева не могат да изпълнят поради греха, 

който са извършили.291 

Според апостол Павел смъртта и тлението на тварите не е 

безнадеждно положение: те ще бъдат отново освободени от това 

състояние, когато обаче Божиите чада бъдат прославени. Освобождението 

на тварите вече е започнало чрез смъртта и възкресението на Господ Иисус 

                                                           
290 срв. Wickens, U. Der Brief an die Römer. – In: Blank, J. (Hrsg.) EKKNT. B. VI/2. Neukirchen-Vluyn, 1980, 
S. 153. 

291 Вж. Лосский,  В. Очерк мистическаго богословия Восточной Церкви. М., 1991, с. 102. 
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Христос и това преобразяване напълно ще завърши с настъпването на 

Божието царство.292  

Това Божие обещание, което ще се изпълни, е открито до известна 

степен още на съгрешилите Адам и Ева с казаното в ст. 15 на Бит. 3 гл.  

Смъртта, в равинските разбирания, е нещо, което е изначално: Адам 

още при самото си сътворяване е бил смъртен и следователно смъртта не е 

следствие от извършеното нарушаване на Божията заповед да не се яде от 

плода на дървото. Неспазването на това Божие постановление се разбира 

само като вид непокорство на пратоците, което засяга само и единствено 

тях като личности, без да се отразява на следващите поколения.293  

Както вече бе споменато, в светоотеческото разбиране грехът на 

праотците поражда смърт, и то засягаща цялото творение, всички живи 

твари. Адам, бидейки пръв и баща на всички човеци, става причина за 

тяхната смърт, а Христос, бидейки нов Адам – причина за изкупление и 

вечен живот.294  

Смъртта се приема като последица от греха само от някои 

съвременни учени.295 Повечето смятат, че смъртта не е наказание, а е 

естествено следствие от сътворяването на Адам и Ева, т. е. и без да ядат от 

плода за познаване на добро и зло, Адам и Ева са щели да вкусят смърт.296 

В този дух L. Köhler отбелязва, че според Стария Завет смъртта на човека 

не е наказание и е съвсем естествен завършек на неговия земен живот.297  

                                                           
292  Wickens, U. Op. cit., 155.  

293 Jacob, B. Op. cit., S. 120. 

294 срв. Св. Кирил Александрийски. Пос. съч., с. 19.  

295 Zimmerli, W. Op. cit., S. 178. 

296 Rad, G. von Das erste Buch…, S. 68. 

297 Köhler, L. Theologie des Alten Testaments. Tübingen, 1953, S. 153. 
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Предвид ясното предупреждение към Адам по отношение на смъртта 

(Бит. 2:17), предвид факта, че в стихове 15-19 на Бит 3 гл. се говори за 

Божии наказания спрямо праотците, към които същевременно Бог 

проявява и Своята милост, може да се заключи, че смъртта е крайната и 

най-трагична последица от греха на Адам и Ева, която обхваща не само 

човешкия род, но и всички живи твари. Нещо повече, този грях се отразява 

на цялата природа, независимо дали жива, или нежива. Без Бога човек 

наистина е просто пръст, която не може да изпълни своята задача: да 

приведе творенията към Бога.298  

 Ценен поглед към разказа за греха на праотците предлага 

древнохристиянският апокриф 4 книга Ездра,299 където в седмото видение 

се пита: „Ах, Адаме, какво направи? Когато съгреши ти, падението не 

дойде само за тебе, но за всички нас, твоите потомци! Защото какво ни 

помага това, че ни е обещана вечността, когато сме извършили делата на 

смъртта?“ (VII,118-120).300 

Въпреки греха на отците Бог постъпва с тях по милостта Си, като не 

само не ги лишава от Своето общение,301 но им дава надежда с думите за 

семето на жената, а също така веднага след извършения грях, още в 

райската градина, проявява към тях Своята грижа. 

 

                                                           
298 Срв. Drewermann, E. Op. cit., S. 95. 

299 Книга 4 Ездра представлява християнски апокриф от края на 1 в. сл. Хр., но с определено юдейска 
основа. Вероятно първоначалният език на написване е бил арамейски, но книгата скоро е преведена на 
гръцки и чрез този език получава своето по-нататъшно разпространение. Книга 4 Ездра е запазена в 
латински, сирийски, етиопски, арменски и два арабски превода. Текстът на апокрифа е ползван от също 
така апокрифните книги Апокалипсис на Ездра и Апокалипсис на Седрах. Повече за 4 Ездра Вж. Gunkel, 
H. Das 4. Buch Esra. – In: Kautzsch, E. (Hrsg.) Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. B. 
II. Tübingen, 1900, S. 331, sqq.  

300 Ibid., S. 377.  

301 Loretz, O. Op. cit., S. 119. 



107 

 

 

 

3.2.5.5. Божията грижа за съгрешилите праотци 

(Бит. 3:20-21) 

 

ְיָתה ֵאם ָּכל־ָח  20  ָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה ִּכי ִהוא ָהֽ  י׃ַוִּיְקָרא ָהֽ

 ַּיַ ׂש יהוה ֱא"ִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם׃ פוַ  21

 

20. След това Адам нарече жена си с името Ева, защото тя стана 

майка на всички живи. 

21. И направи Господ Бог кожени препасници за Адам и жена му, и 

ги облече в тях. 

 

Според Abraham ibn Esra името на Ева ( ַחָּוה ) произлиза от гл.     

 но за да може да се различава жената от всички животни, те ,(живея)  ַחָּיה

на библ. еврейски се обозначават с израза ֶנֶפׁש ַחָּיה  (живи същества).302 

Не малко коментатори  (U. Cassuto,303 O. Proksch304) изясняват името 

 във връзка с арамейската дума  aywj, която означава „змия“. Рави Аха ַחָּוה

                                                           
302 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 115.  
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казва: „Змията беше за тебе (Ева) змия (т. е. съблазнителка), а ти си змия за 

Адам (т. е. съблазнителка на Адам – бел. м.)“.305 H.  Gunkel идентифицира 

името на първата жена с това на финикийската богиня Hwt, която се 

възприема като прамайка и от която са произлезли хората.306 

От по-съвременните коментатори S. Schoer смята, че името Ева 

 е във възможна връзка с предизраилска богиня-майка Chebat или (ַחָּוה)

Chepat, която е почитана в Асирия и чийто култ започва да се 

разпространява още от второто хилядолетие пр. Хр. най-вече в 

икономически значими градове като Алепо, Ебла, Мари, Алалах и на др. В 

Йерусалим култът към нея може да се проследи  до 1000 година пр. Хр., 

като той се поддържа предимно от хетските жители на града. Името на 

тази богиня стои във връзка с това на един от влиятелните градски 

началници на Йерусалим – Abdi Cheoрa (служител на Chepa), който е 

управлявал града по времето на царството в Тел ел Амарна (1390-1350 пр. 

Хр.).307 

Името ַחָּוה освен лично име, представлява глоса, която е поставена и 

ползвана вероятно поради първоначална неяснота в значението на това 

име. Стих 20 същевременно е етиологически, понеже изяснява от коя жена 

е родено цялото човечество.308 

                                                                                                                                                                                     
303 Cassuto, U. Op. cit., p. 170.  

304 Proksch, O. Op. cit., S. 39. 

305 Мнението е цитирано по Cassuto, U. Op. cit., p. 171. 

306 Gunkel, H.  Genesis…, S. 23. 

307 Хронологията на царството Тел ел Амарна също е по S. Schroer. Schoer, S. Eva – Mutter alles 
Lebendigen. Freiburg, 2010, S. 5. Повече за Тел ел Амарна на български език Вж. Шиваров, БА., с. 40-41. 

308 Срв. Dohmen, Ch. Op. cit., S. 142. 
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Дори да се предположи, че Ева е заимствано от име на езическа 

богиня, важно е какво съдържание в това име влага свещеният писател. В 

случая битиеписецът го изяснява и поставя във връзка не с някаква 

митология, а с началото на човешкото потомство, като заедно с това го 

представя като обещание за живот на по-нататъшното човечество. 309 

Според W. Schmidt Адам нарича жена си Ева (живот), като по този начин 

желае да се противопостави на Божиите проклятия,310 но в самия текст 

нищо не показва някакво противене на Адам на Бога, а само се констатира 

липсата му на покаяние.   

За потомството на Адам и Ева, но първо за самите съгрешили 

праотци, промисля Сам Бог. Тази Негова най-първа грижа е изразена в ст. 

21, където се описва как Господ прави кожени хитони за Адам и Ева и ги 

облича. 

Различни са равинските мнения каква кожа Бог е употребил, за да 

облече голите прародители. Рави Елиезер смята, че кожата, с която Бог 

облича отците, е взета от свалена кожа от самата змия в рая.311 Abraham ibn 

Esra отбелязва разбирането на някои юдейски тълкуватели, които твърдят, 

че имало животно, подобно на човека, на което Бог заповядва да си свали 

кожата, за да бъдат облечени Адам и Ева. Други равини приемат, че в 

случая се касае за кожи от овци или кози, или хермелин, като подчертават, 

че облеклото е повече от нещо, което пази от студ, както и повече от 

украшение.312 Дрехите са първият израз на обществено съзнание. Те са, 

които отличават хората от животните. Фактът, че Бог сам прави дрехи на 

                                                           
309 Eberhard, G. Gottes Nähe im Alten Testament. –  In: Liess, K. (Hrsg.) StB. S. 24. Stuttgart, 2004, S. 24.   

310 Die Schöpfungsgeschichte…, S. 218. 

311 Мнението на рави Елиезер е цитирано по Abraham ibn Esra. Op. cit., р. 116. 

312 Abraham ibn Esra. Op. cit., р. 116. 
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първите хора, се разбира от B. Jacоb като красноречиво доказателство, че 

тези дрехи подчертават човешкото достойнство. 313  В случая този 

тълкувател най-вероятно се основава на текста на таргум Онкелос, където 

за дрехите се пише, че Бог е направил „одежди на честта за кожата на 

плътта“.314  

В отеческото разбиране се приема, че Бог облича Адам и Ева с 

кожени хитони  (ст. 21), които представляват сегашните човешките тела. 

Тези тела, за разлика от телата на праотците преди греха, са податливи на 

болести, смърт и тление.315 Отците обаче отбелязват и нещо друго: че чрез 

Светото кръщение вярващите се обличат в Христос (Гал. 3:27) като в 

нетленна и славна одежда и биват възсъздадени чрез Божията благодат. В 

Господ Иисус Христос се  съблича старият човек заедно със страстите и 

похотите и се става нова твар – християните стават богоносци: „затова, ако 

някой е в Христос, той е нова твар; старото премина, ето – всичко стана 

ново” (2 Кор. 5:17).316  

 Равинското мнение, че Бог е приготвил на хората одежди от 

животни, се приема от някои западни тълкуватели. 317  Други учени, 

коментирайки думите за кожените одежди, ги възприемат като сегашната 

човешка кожа. 318  Въпреки различните разбирания по отношение на 

характера на дрехите, коментаторите на разказа отбелязват, че личното 

                                                           
313 Jacob, B. Op. cit., S. 123. 

314 Grossfeld, B. Op. cit., р. 46. 

315 св. Григорий Богослов. Пос. съч., с. 640. 

316 Срв. св. Никола Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. М., 1874, с. 52. 

317 Keil, Fr. Op. cit., S. 78. 

318 König, E. Op. cit., S. 256. 
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отношение на Бога по приготвянето на дрехи за праотците изразява 

Неговата бащинска грижа.319 

 Може да се приеме, че въпреки че Адам и Ева престъпват Божията 

заповед и се отделят от живителното богообщение, Бог още след греха им 

проявява Своята любов и грижа към тях, като не само ги зове и намира, но 

покрива голотата им с кожа, за да направи възможен живота им при новите 

реалности, с цел да ги защити.320  

Погрижвайки се за тях по този начин, Бог изгонва праотците от 

райската градина, понеже те, бидейки отделени от Него, не биха могли да 

продължат да блаженстват с Него в непосредственото Му близко общение. 

 

3.2.5.6. Бог изгонва съгрешилите праотци от рая 

(Бит. 3:22-24) 

 

 22  ֹ ְוַ ָּתה  עים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַ ת טֹוב ָוָר ה ֱא"ִה יהו אֶמרַוּי

 ם׃ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ֵמֵ ץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹלָ ח ֶּפן־ִיְׁשלַ 

 ְיַׁשְּלֵחהּו יהוה ֱא"ִהים ִמַּגן־ֵ ֶדן ַלֲ בֹד ֶאת־ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם׃ 23  ַוֽ

ָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן־ֵ ֶדן ֶאת־ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב  24 ַוְיָגֶרׁש ֶאת־ָהֽ

ַחִּיים׃ ס  ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשֹמר ֶאת־ֶּדֶר9 ֵ ץ ַהֽ

                                                           
319 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 366. 

320 Steck, O. Paradieserzählung…, S. 104. 
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22. И рече Господ Бог: ето, Адам стана като един от Нас, да познава 

добро и зло. И сега да не протегне ръката си, и да вземе също от дървото 

на живота, и да яде и да заживее вечно. 

23. И го изпрати Господ Бог от градината Еден да обработва земята, 

защото беше взет от там.  

24. След това изгони Адам, и постави на изток от градината Еден 

херувими и огнен меч, който се въртеше, за пазене на пътя към дървото на 

живота. 

 

Бог казва за Адам „ето, Адам стана като един от Нас“, което в 

равинското изяснение се отнася към небесните, ангелските същества, 

какъвто е случаят с едно от равинските разбирания на множественото 

число в Бит. 1:26 („Нека да създадем…“). 321 B. Jacob отбелязва, че тези 

Божии слова не могат да съдържат някаква ирония, а че Адам и Ева с 

яденето от плода за познаване на добро и зло наистина са станали 

богоподобни, станали са като небесните същества.322 За да не заживеят 

вечно, Бог изгонва праотците, като ги поставя на изток от рая, в страната 

Нод (срв. Бит. 4:16). 

Вероятно за да избегне трудността, която създават думите „като един 

от Нас“, Таргум Онкелос дава съвсем друг вариант: „ето, Адам стана 

единственият в света, който може да различава добро от зло“.323  

                                                           
321 Abraham ibn Esra. Op. cit., p. 118. 

322 Jacob, B. Op. cit., S. 126. 

323 Grossfeld, B. Op. cit., p. 46.  
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Интересни размишления относно дървото на живота и Закона 

предлага таргумът Псевдо-Йонатан: „Той (Бог – бел. м.) установи 

градината Еден за праведните, та те да могат да ядат и да се наслаждават с 

плодовете на дървото. Той се погрижи да се продължи животът им чрез 

предписанията на Закона в този свят и чрез изпълнение на изискванията 

му. За грешните Той установи гената, като двуостър меч. С това Той 

постанови огнените пламъци и горещите въглени, с които да осъди 

грешните, които през живота си са въставали срещу указанията на Закона. 

Законът е добър за този, който се труди в него, и то повече, отколкото 

дървото на живота. Законът, който е Божият глас, е установен да се спазва, 

така че хората да могат да устоят и да ходят в пътя на живота в бъдещия 

век“.324  

В светоотеческото изяснение се поставя акцент не толкова върху 

първата част на стих 22, колкото върху втората, където се говори за 

забраната за ядене от дървото на живота (Бит. 3:22б), от което Бог не 

позволява да ядат на съгрешилите Адам и Ева. Причината Бог да не 

разреши това ядене не е поради зла воля от страна на Бога.  

Според св. Максим Изповедник дървото за познаване на живота 

съответства на съзерцанието на Божията премъдрост в творението, 

следването на Неговите заповеди и причастността към Божията слава. 

Следователно ако праотците бяха устояли на изкушението да не 

консумират от плодовете, то Бог Сам би им разрешил да ядат от дървото 

на живота. След греха Адам и Ева вече не могат непосредствено да 

съзерцават Бога, защото те доброволно, чрез престъпването на Божията 

заповед се отделят от Него. Следователно те вече не могат да достигнат до 

мъдрост, нито да получат обожение. В такъв случай, ако Бог би позволил 

                                                           
324 Maher, M. Op. cit., p. 30-31.  



114 

 

праотците в това състояние на повреждане на природата  да ядат от 

дървото на живота, то те биха станали подобни на злите демони, които не 

умирайки, винаги са зли.325  

Някои от отците на Църквата свързват дървото на живота или с 

кръста на Христос (напр. св. Дидим Александирийски)326, или, тълкувайки 

Пс. 1:3, където се говори за праведника като посадено сред потоци дърво, 

наричат Христос „дърво на живота“. 327 Следователно следствие от 

невъзможността Адам и Ева да останат в рая е изгонването им от там (Бит. 

3:23), което в светоотеческото виждане не е израз на Божия гняв, а на 

неспособността Адам и Ева да бъдат причастници на Божията благодат, от 

която сами са отстъпили.328  

Св. Ефрем Сирин (+ 373) пише, че след изгонването Адам и Ева са 

поселени по Божията милост в долина в близост до рая, но по-късно те и 

техните потомци продължават да съгрешават и именно следствие на това е 

разсеянието на хората (срв. Бит. 11 гл.).329   

Според Fr. Keil това, че Бог не дава възможност на съгрешилите 

праотци да ядат от дървото на живота, се разбира като желание Бог да 

сложи край на греха, защото ако човекът, бидейки причастник на греха, 

беше ял от дървото за познаване на живота, то той щеше да заживее вечно, 

носейки греха и отделянето си от Бога.330  

                                                           
325 срв. св. Максим Изповедник. Вопросоответы к Фалассию…, с. 113.  

326 Дидим Александрийски. Eiı yalmoı. col. 1157 – In: Mign. J.-P. (ed.) PG. v.  39. Paris, 1858.  

327 св. Атанасий Александрийски. Толкования на псалмы. http://www.wco.ru/biblio/books/afanv2/Main.htm 

328 срв. св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия..., с. 159.  

329 св. Ефрем Сирин. О рае. Т. 3. http://krotov.info/acts/04/socrat/sirin_005_ray.htm 

330 Keil, Fr. Op. cit., S. 78. 
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В някои по-съвременни коментари се отбелязва, че под                 

думите „Адам стана като един от Нас“ (ст. 22) Бог има предвид ангелските 

същества. 331  Някои учени (като G. von Rad) възприемат като ирония 

Божиите думи в ст. 22 по отношение на това, че хората станали като Бога, 

защото не можело да има сравнение между Бога и хората.332 

C. Westerann приема, че в текста на стих 22 отново е налице отглас от 

митологични мотиви, в които боговете завиждат на хората за това, че 

последните се оказват по-способни, отколкото боговете са очаквали. 

Подобно, според този учен, е Божието поведение, когато изгонвайки Адам 

и Ева от рая (ст. 23), всъщност препятства хората да преодолеят смъртта и 

да заживеят вечно.333 

Би могло да се приеме, че изразът „Адам стана като един от Нас“ (ст. 

22) означава, че донякъде човек, чрез яденето от дървото, придобива 

познание за доброто и злото и само в такъв смисъл той става като Бога. 

Следователно думите на Бога „Адам стана като един от нас“ в такъв 

смисъл не са ирония. Но предвид самия разказ не може да се каже, че Адам 

и Ева са станали богоподобни и че Бог констатира този факт, защото, както 

бе отбелязано, чрез греха, предпочитайки тварното добро пред Бога, 

праотците пропускат своята цел: богоподобието (срв. Бит. 1:26). Така че 

единственото знание, което Адам и Ева получават след яденето на плода 

на доброто и злото, е действителността такава, каквато тя е след греха: 

праотците осъзнават греха си и неговите последици.334 

                                                           
331 König, E. Op. cit., S. 257. 

332 Rad, G. von Das erste Buch…, S. 69. 

333 Schmidt, W. Die Schöpfungsgeschichte..., S. 212. 

334 Ibid. 
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 По отношение на дървото на живота може да се отбележи, че в 

древния Изток има представи за дърво, което дарува живот. Така напр. 

божеството Тамуз се асоциира с дърво на живота. Идея за дърво на живота 

съществува в Шумер, при което като такова се възприема лозата.335 

Интересна интерпретация по отношение на дървото на живота 

представлява написаното в Откр. 22:2. Описвайки новия Йерусалим, в 

който ще пребъдват спасените от Господ Иисус Христос (Откр. 21 гл.), 

авторът на книга Откровение споменава дървото на живота:  ἐν µέσῳ τῆς 

πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταµοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς 

δώδεκα, κατὰ µῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου 

εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. (в средата на улицата и от двете страни на потока 

(от едната и от другата) имаше дърво на живота, чиито плодове дават 

плодове дванайсет пъти и всеки месец даващо своя плод, и листата на 

дървото са за изцерение на народите – Откр. 22:2). Топографските 

описания затрудняват разбирането, но това може да е следствие от 

преработка на първоначален текст, в който са съществували указания за 

повече от едно място. Първата част на ст. 2 на Откр. 22 глава е препратка 

към Бит 2:9, където се споменава, че дървото на живота е сред рая. От тук 

става ясно, че в текста на Откровение дървото на живота съотвества на 

това в рая. 336 Понеже, все пак, в книга Откровение не става дума за 

райската градина, а за нов град, то дървото на живота има ново място: то се 

намира по средата на главната градска улица.  

 В Откр. 22:2 е описано, че дървото е по средата на улицата, но също 

така се отбелязва, че то е и в двата края на същата улица. Топографската 

неяснота, която се създава по този начин, може да се обясни с факта, че 

                                                           
335 Ebeling, E. Baum. – In: Ebeling, E. (Hrsg.) RLA. B. I. Berlin, 1928, S. 435. 

336 Satake, A. Op. cit., S. 416.  
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авторът на Откровение не цитира буквално текста на Бит. 2:9, а обогатява 

дървото на живота с нова представа: последно дава плод дванадесет пъти 

(всеки месец) и листата му служат за изцерение. Макар че не се споменава 

директно за възможност за ядене от плодовете на дървото на живота, все 

пак трябва да се отбележи, че тази пълнота от плодове не е случайна, а е 

именно поради възможността обитателите на новия Йерусалим да ядат от 

дървото на живота.337 

Представата за дървета от двете страни на река в Откровение е 

почерпана от текста на Иез. 47:7.338 Така авторът на Откровение комбинира 

творчески Бит. 2:9 с Иез. 47:7, за да подготви слушателите/читателите за 

първата част на следващия стих (Откр. 2:23а), където се подчертава, че 

вече няма да има нищо проклето, което контрастира с клетвата спрямо 

змията и земята, изречени от Бога след греха на Адам и Ева (Бит. 3:14; 17). 

Разбира се, може да се каже, че най-сладкият плод на рая и на новия 

Йерусалим, на новото небе и земя не е плодът от дървото на живота, нито 

то само по себе си оживотворява, а най-сладкият плод е самото неизказано 

и постоянно блажено богообщение (Откр. 22:4).  

Въз основа на написаното в Откр. 2:22-23а може да се заключи, че 

дървото на живота, поставено посред рая, е било приготвено от Бога за 

храна на праотците, но при условие че те устоят на изкушението чрез 

змията и изпълнят заповедта да не ядат от плодовете за познаване на добро 

и зло. 

Текстът на Бит. 3:22-24 не дава основание да се мисли, че Бог 

завижда на праотците. Напротив, Той изпитва искрена любов и 

състрадание към тяхното положение, в което те сами, поддали се на 

                                                           
337 Giesen, H. Die Offenbarung des Johannes. – In: Eckert, J. (Hrsg.) RNT. Regensburg, 1997, S. 474. 

338 Satake, A. Op. cit., S. 417.  
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съблазънта чрез змията, се оказват. Те са завладени от греха и отделили се 

от Бога. Именно поради това не биха могли повече да бъдат в общение с 

Господа, поради което се налага да излязат от рая, независимо къде (в 

географско отношение) се намира това място.  

След като Бог изгонва Адам и Ева от рая, Той поставя на изток 

херувими и огнен меч (ст. 24).  

Според Abraham ibn Esra Бог поставя херувимите на изток от рая, 

защото там е вратата на градината, а градината е вторият, среден свят, 

обхащащ ангелите и звездите, прамястото на човешките души.339 Равинът 

B. Jacob отбелязва, че на всички места, където се споменават херувими, те 

винаги са описани в непосредствена близост до Бога (Изх. 25:19; Иез. 1 

гл.). От това се прави изводът, че херувимите (най-често) се явяват като 

пазители на нещо, което е посветено на Бога, или се представят като Божия 

колесница (2 Сам./2 Царств. 22:11). В Бит. 3:24 те имат задачата да пазят 

дървото на живота, та то да не е достъпно за хората, подобно на Светая 

светих. 340  Според U. Cassuto херувимите пазят дървото на живота 

посредством силен вятър и светкавици.341 

Св. Ефрем Сирин във връзка с това, че Бог по милостта Си не 

допуска Адам и Ева да ядат от плода на дървото на живота, за да станат 

безсмъртни, пише, че херувимите и огненият меч стоят като пазачи, за да 

препятстват евентуално ядене от дървото на живота.342 

                                                           
339 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 121-122.  

340 Jacob, B. Op. cit., S. 129. 

341 Cassuto, U. Op. cit., p. 176.  

342 св. Ефрем Сирин. Пос. съч.   
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Някои тълкуватели от началото на развитието на тълкуването като 

наука свързват херувимите с египетските сфинксове.343 Според H. Gunkel 

те и огненият меч изначално нямат общо помежду си, като херувимите са 

заемки от митологиите на околните народи, а огненият меч е отделно 

същество, някакъв вид демон.344 Последната теза, че херувимите нямат 

общо с огнения меч и че той е израз на отделно същество, се доразвива от 

C. Westermann, който смята, че огненият меч е заемка от шумерски 

митологични представи, в които често пъти се говори за оръжия, които се 

възприемат като самостоятелни същества. На базата на това C. Westermann 

прави заключението, че трите основни неща в стих 24: дървото на живота, 

херувимите и огненият меч, са митологични представи.345  

Наистина поставянето на херувими346 (поне два) и огнен меч, които 

пазят пътя към рая, затруднява разбирането на тяхната задача.  

Етимологията на думата ְּכרּוִבים / ְּכרּוב  има близост с акадската 

дума karibu/kuribu, която в определени контексти може да означава „моля 

се“, „благославям“, „поздравявам“. 347  С тази дума в акадския език се 

означават божества от по-нисш ранг, които се застъпват за благото на 

хората пред по-висшите божества. В целия древен близък Изток са налице 

изображения на такива същества, които имат най-различен вид, но най-

често са изобразявани с тела на лъвове/бикове и човешки глави. Поставяни 

                                                           
343 Keil, Fr. Op. cit., S. 79. 

344 Gunkel, H. Genesis…, S. 25. 

345 Westermann, C. Genesis…, B. I. T. 1…, S. 374. 

346 В СП стои „херувим“ в ед. ч., но в библейския еврейски текст думата е в мн. ч. (ְּכרּוִבים) и би следвало 

да се преведе „херувими“. 
347 Freedman, D. ְּכרּוב. –  In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV…, S. 324. 
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са на входовете на храмове и палати, като идеята е, че те пазят тези важни 

сгради.348  

В Свещеното Писание херувимите се явяват като: 

1. Пазители на Божията градина (Бит. 3:24; Изх. 18:14, 16). 

 2. Носители на Яхве (паралелно с вятъра и с облаците – 2 Сам./2 Царств. 

22:11; Пс. 18/17:11) и на Божия престол (Иез. 9:3; 10:1-22; Пс. 80/79:1).349   

3. Явяват се във връзка с ковчега на Завета, поставени на неговия капак 

(Изх. 25:18-22; 37:7-9), а също в Соломоновия храм (1/3 Царств. 6:23-28; 2 

Лет./2 Парал. 3:10-13) като вид Божий трон.350 

 В текста на Бит. 3:24 се забелязват следните особености. 

1. Предлаганият в Septugainta текст е по-обстоятелствен от МТ: καὶ 

ἐξέβαλεν τὸν Αδαµ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ 

ἔταξεν τὰ χερουβιµ καὶ τὴν φλογίνην ῥοµφαίαν τὴν στρεφοµένην φυλάσσειν τὴν 

ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς (и изгони Адам, и го посели да обитава срещу 

райската градина, и постави херувими и въртящ се огнен меч, за да пазят 

пътя към дървото на живота). Впечатление прави това, че Septuaginta 

представя Адам като обитаващ срещу рая (ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς 

τρυφῆς), като по този начин вероятно допълнително засилва акцента, че 

преди греха праотците са били в рая, докато сега те са срещу него - не само 

като местоположение, но и в духовен смисъл.  

                                                           
348 Michеl, J. Engel II. – In: Klauser, Th. (Hrsg.) Reallexikon für Antike und Christentum. B. V. Stuttgart, 1962, 
S. S. 63. Вж. Картина № 3 в Приложение.  

349Вж. Драгомирова, Я. Външният вид на херувимите…, с. 336. 

350Freedman, D. Op. cit., S. 329. 
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 2. Херувимите, за които се споменава в ст. 24, са представени с 

определителен член като позната величина. Освен това текстът представя 

херувимите по специфичен начин351: 

- Не става ясен броят на херувимите, но множественото число 

определено свидетелства за поне два херувима. 

- Не е ясно дали херувимите и огненият меч са обитавали рая, 

подобно на змията, която е сред райските животни, или не са.  

- Макар че херувимите са представени като пазители, те не пазят 

входа на рая или пък самото дърво от посегателство, а само пътя към рая, 

като заедно с тях тази функция има и въртящият се меч.352 

- От текста не става ясно дали херувимите имат някакво отношение 

към въртящия се меч, или обратно, но пазенето на пътя към рая е 

обединяващата задача на херувимите и огнения меч.  

Възможно е донякъде представата за херувимите като пазители да е 

заимствана от древноизточните представи (особено от Месопотамия), но в 

Свещеното Писание на Стария Завет не е налице идеята, че те са полу-

божествени същества, а са представени само като поставени от Бога 

пазители на рая, като носещи Бога и имащи отношение към Божията слава. 

Огненият меч също е разбиран само като средство за пазене на пътя 

към рая. В библейския текст няма намек, че мечът е символ на някакво 

живо същество. Интересен е възгледът на O. Proksch, който приема, че 

мечът е подобен на светкавица и по този начин прави алюзия с ангелите 

серафими (срв. Ис. 6:2).353 

                                                           
351 Freedman, D. Op. cit., S. 326.  

352 Я. Драгомирова отбелязва, че според някои тълкуватели наличието на пламенния меч предполагало 
представата за ръце при херувимите. Драгомирова, Я.  Външният вид на херувимите..., с. 337.  

353 Proksch, O. Op. cit., S. 41.  
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Макар, че не би могло да се отговори на въпроса дали и каква връзка 

има между херувимите и огнения меч, споменатото в Бит. 24 ст. дава 

възможност по-ясно да се онагледи реалността, че за Адам и Ева не е 

възможен обратният път към рая. В такъв случай херувимите и огненият 

меч нямат задача да пазят входа на рая или дървото от евентуално 

посегателство, а стоят като знаци за отделянето на праотците от Бога и 

прякото им общение с Него. 

Някои съвременни коментатори локализират рая в Месопотамия на 

базата на това, че от гледна точка на Палестина на изток се намира 

Месопотамия.354 Но топографското местонахождение на рая няма такова 

значение, значение има фактът, че Адам и Ева вече не могат да го 

обитават. 

 Битие 3 глава повествува за греха на праотците Адам и Ева, които 

престъпвайки Божията воля, вместо богоподобни, стават грешни, като 

грехът засяга не само отношенията им с Бога, помежду им, но и цялата 

природа. Една от тези преки и тежки последици е умножаването на греха и 

това, че той засяга не само личностите на Адам и Ева, но разстройвайки 

човешката природа, засяга потомците на праотците. Това е очевидно от 

следващия разказ, който битиеписецът поставя в логическа връзка с Бит 3 

гл., а именно разказа за Каин и Авел (Бит. 4:1-16).   

 

 

 

 

                                                           
354 Drewermann, E. Op. cit., S. 105.  
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4. Каин и Авел. Първото братоубийство като  

последица от греха на праотците 

(Бит. 4:1-16) 

 

Битие 4 глава има пряка текстова и тематична връзка с Бит. 3 глава. 

В композиционно текстово отношение Бит. 4 глава е построена по същата 

схема, по която Бит. 3 гл: налице са разказ за случващото се събитие (Бит. 

3:1-8; Бит. 4:1-5), диалог на Бога с хората (Бит. 3:9-13; Бит. 4:6-7, 9-10), 

наказание и проклятие (Бит. 3:16-19; Бит. 4:11-12). В двете глави (3 и 4) 

могат да бъдат онагледени следните общи изрази355: 

Бит.4:7 – владея, господарувам – Бит. 3:16а. 

Бит. 4:9 – къде е брат ти? – Бит. 3:9 – къде си? 

Бит. 4:10 – какво направи? – Бит. 3:13 - какво е това, което направи? 

Бит. 4:11 – проклятие от земята – Бит. 3:17 - проклятие на земята. 

Бит. 4:14 - Ти ме прогонваш – Бит. 3:24 - Бог пропъжда Адам и Ева. 

Бит. 4:16 – на изток от Еден – Бит. 3:24 - на изток от Еден.356 

В тематично отношение Бит. 4 глава представя и акцентира греха 

срещу ближния (в случая срещу брата), който грях е последица от 

описаното в Бит. 3 глава.357 

                                                           
355 Seebass, H. Genesis. Urgeschichte (1,1-11,26). B. I. Neukirchen-Vluyn, 1996, S. 147.   

356 По отношение на композиционните съответствия също Вж. Witte, M. Die biblische Urgeschichte. 
Redaktions- und theologische Beobachtungen zu Gen. 1,1 – 11,26. – In: Kaiser, O. (Hrsg.) BZaW. B. 265. 
Berlin, 1998, S. 167 – 168.  

357 Schüle, A. Der Prolog der hebräischen Bibel. Der literar- und theologigeschichtliche Diskurs. Blum, E. 
(Hrsg.) ATANT. B. 86. Zürich, 2006, S. 191.  
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Текстовата единица Битие 4:1-16 има тематична близост също с 

текста на Битие 25 гл.:358 

Бит. 4:1-2а - раждане на двама синове – Бит. 25:24-26.  

Бит. 4:1-2а – даването на имена на двамата синове (Бит. 25 гл.). 

Бит. 4:2б – препитанието на двамата синове - Бит. 25:27. 

Разбира се, както бе отбелязано, разказът в Бит. 4 глава има своята 

специфична тема и особеност: 1. В разказа се разглежда братоубийството, 

което, от своя страна, е грях спрямо Бога. Така този грях се представя 

първо като нарушение на междучовешките, междусемейните отношения и 

поради това като нарушение на вложения от Бога порядък. 2.  В Бит. 3:17-

18 е изказано проклятие над земята, която, за разлика от тази в райската 

градина, няма вече да доставя сама необходимото за живота на хората. В 

Бит. 4:11-12 земята страда поради пролятата от Каин невинна кръв и няма 

вече да му дава силата си, т. е. ще е неплодна за Каин.359 

Първото братоубийство е разказано в най-общи линии, като не са 

налице подробности относно начина на извършване на престъплението. То 

е представено като имащо значими последици за Каин и неговия начин на 

живот.360 Последното е дало основание на някои учени да формулират една 

хипотеза: че Каин е събирателен образ, а не конкретна историческа 

личност. Затова по-долу ще бъде приведена синтезирано тази хипотеза. 

                                                           
358 Westermann, C. Genesis. – In: Hermann, S. (Hrsg.) BKAT. B. II. T. 2. Neukirchen-Vluyn, 1999, S. 399. 

359 Schüle, A. Op. cit., S. 192.  

360 Би могло донякъде да се приеме тезата на C. Westermann, който смята, че повествуванието в Бит. 4:1-
16 представлява разказ/история за живота на Каин, защото Авел се явява като пасивен в разказа. 
Вниманието на битиеписеца наистина е насочено повече към Каин, но това е логично предвид факта, че 
Каин е този, който извършва братоубийството. Westermann, C. Genesis…, B. II. T. 2…, S. 397. 
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 Учени като H. Gunkel,361 E. Drewermann362 и др. приемат, че Каин е 

събирателен образ на цяло племе и по-точно на това на т. нар. кенейци. 

Етимологически наименованието „кенейци“ произлиза от ָקִין: „човек, 

обработващ метали“, „ ковач“. Вероятността етимоголията на племенното  

наименование да е свързана със занаята им се подкрепя от факта, че данни 

за племето на кенейците са налице от местности, в които има находища на 

мед (Негев, Синай). За кенейци се споменава още в египетски и 

месопотамски извори от 19-18 в. пр. Хр.363 Според Свещеното Писание 

кенейците са племе, свързано с евреите чрез Моисеевия тъст – Йотор (срв. 

Съд. 1:16; 4:11). Цар Саул оказва милост на кенейците, като ги изключва от 

числото на амаликците, с които воюва (1 Сам./1 Царств. 15:6). Давид е в 

добри отношения с кенейците и ги присъединява към царството си (1 

Сам./1 Цраств. 30:29). Така те постепенно се претопяват сред евреите. 

Според G. von Rad364 Каин в текста на Бит. 4 гл. се явява събирателен образ 

на всички кенейци, понеже те вярват в Яхве, но не са уседнали, а се явяват 

в земите на Израил и като номади се занимават предимно с плячкосване.  

Те, от една страна, първоначално са изключени от Завета на Яхве с Израил, 

понеже не са част от израилското общество, но от друга – имат близост до 

Бога и затова впоследствие стават част от Божия народ.365 

 Според разказа в кн. Битие 4 глава Каин е реална и конкретна 

личност, син на Адам и Ева. Наистина, разказвачът предава един от 

                                                           
361 Gunkel, H. Genesis…, S. 46.  

362 Drewermann, E. Op. cit., S. 113. 

363 Шиваров, Н. БА., с. 124.  

364 Rad, von G. Das erste Buch Mose…, S. 78- 79. 

365 В 1 Парал./1 Лев. 2:55 с кенейците се свързват т. нар. рехавити, но все пак такова отъждествяване е 
малко вероятно. Повече по този въпрос Вж. Шиваров, Н. БА., с. 520.  



126 

 

изначалните и вечни конфликти: този между двама братя, но въпреки това 

Каин може да се разглежда като историческо лице. Аргументи за това са 

следните: 

1. Както Адам може да се разбере като „човек изобщо“ и като личността 

Адам, първия мъж, така Каин е станал знак на всички братоубийци, но това 

не изключва възможността зад името Каин да стои конкретният пръв 

братоубиец. С въпроса Си „Къде си?“ (Бит. 3:9) Бог се обръща към 

конкретния съгрешил, към Адам. Подобно е обръщението към Каин: „Къде 

е Авел, брат ти?“ (Бит. 4:9). 

2. Убийството следва класическа схема: причина, извършване на 

убийството и желание виновникът да не понесе отговорност. 366То е 

представено като убийство на конкретна личност – Авел. Ако Каин би бил 

колектив, то Авел би следвало също да бъде такъв.  

3. Каин е проклет и наказан, като същевременно Бог проявява милостта Си 

към него, като му поставя защитен знак (Бит. 4:11, 14, ). Понеже 

проклятието на даден човек означава отделянето му от другите хора, от 

обществото, то тогава клетвата би могла да се отнесе само до личност, но 

не до колектив.367 Също така, макар че се споменава за много хора, които 

биха могли да убият Каин, никъде в текста не се споменава, че 

потенциалните убийци на Каин са някаква организирана група, племе, още 

по-малко народ (Бит. 4:15). Защитният знак, който Бог поставя на Каин, 

трудно би могло да се разбира като племенен защитен знак, който да 

                                                           
366 Срв. Westermann, C. Kain und Abel, die biblische Erzählung. – In: Illies, J. (Hrsg.) Brufermord zum Mythos 
von Kain und Abel. München, 1975, S. 15. 

367 Westermann, C. Genesis…, B. II. T. 2…, S. 417.  
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запазва дадено племе (според хипотезата – кенейците) от другите племена, 

за да не го унищожат те.368  

 

4.1. Раждането на Каин и Авел и техните дейности  

(Бит. 4:1-2) 

 

יׁש ָאָדם ָיַדע ֶאת־ַחָּוה ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת־ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי אִ ְוָה 

 ה׃ ֶאת־יהו

ד רֵֹ ה צֹאן ְוַקִין ָהָיה עֹבֵ  ְיִהי־ֶהֶבלֶבל וַ ַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת־ָאִחיו ֶאת־ָה  2

 ה׃ֲאָדָמ 

 

1. И Адам позна жена си, Ева и тя забременя, и роди Каин и каза: придобих 

мъж от Господа. 

2. И продължи, и зачена брат му Авел. След това Авел стана пастир, а 

Каин – обработващ земята. 

 

 Стих 1 предава раждането на Каин като следствие от неговото 

зачатие. Глаголът  ָיַדע е богато семантичен 369, като в случая изразява 

сексуалните отношения между Адам и Ева.  

                                                           
368 Срв. König, E. Op. cit., S. 301. 
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Някои юдейски коментатори (U. Cassuto370 ), основавайки се на 

сексуалната интерпретация на яденето от дървото за познаване на добро и 

зло, приемат, че сексуалните отношения между Адам и Ева са пряка 

последица от вкусването на плода на това дърво. Според известния 

средвовековен равин Шломо бен Исаак Раши (+ 1105) зачатието на Каин е 

станало, преди неговите родители да извършат греха в рая.371  

Въпреки че по отношение на начина на забременяването и раждането 

между хората и животните (най-вече бозайниците) няма различие, в 

Свещеното Писание на Стария Завет гл. ָיַדע не се употребява за изразяване 

на сексуалите отношения между животните, което подчертава духовната 

страна на сексуалния акт при хората, като акт, следствие на обич между 

мъжа и жената.372  

 В стих 1името на Каин (ַקִין) се обяснява с думите на Ева ָקִניִתי ִאיׁש  

(придобих човек), но това име не може да се изведе от гл. ָקָנה поради 

различие в радикалите. Следователно в случая се касае за народна 

етимология.373 Глаголът ָקָנה, който народната етимология свързва с името 

на Каин, е доста специфичен. Той изразява придобиването на някакво 

благо чрез покупка (Лев. 25:14-15; Втор. 28:68; Ис. 24:2; 2 Сам./2 Царств. 

21:21, 24). В кн. Притч. 8:22 се употребява, за да опише сътворяването на 
                                                                                                                                                                                     
369 Повече за етимологията на гл. ָיַדע Вж. Bergman, J.  עָיַד . – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. III…, S. 

482, sqq.    

370 Cassuto, U. Op. cit…, p. 197. 

371 Мнението е цитирано по Levenson, J. Op. cit., S. 18.  

372 Delitzsch, Fr. Op.cit., S. 116.  

373 Drewermann, E. Op. cit., S. 118.  
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света, в Пс. 139/138 – живота на ембриона в майчината утроба, а във Втор. 

32:6 – създаването на народа, т. е. приемането на евреите като собствен 

народ на Бога. 374  E. Drewermann приема, че в ст. 1 са налице 

митологически мотиви за божествено сътворяване чрез зачатие, 

заимствани от Угарит: Ева е възприела ролята на угаритската богиня 

Атирап, която ражда боговете. 375  

В ст. 1, а и в разглежданата тестова единица, няма основания да се 

твърди, че Каин се възприема като имащ какъвто и да било божествен 

произход или че самият той е бог. Глаголът ָקָנה е използван, за да се 

изрази благодарността на Ева към Бога, Който изпълнява обещанието Си, 

като я дарява с рожба (Бит. 3:15-16).376  По отношение на самата 

етимология на името „Каин“ най-приемливо е изяснението, което W. 

Gesenius дава: „ковач“, „ човек, занимаващ се с обработването на 

метали“.377  

Краят на стих първи в МТ създава трудности при превода, защото в 

текста е налице двоен акузатив:  היׁש ֶאת־יהוָקִניִתי ִא . Така буквалният 

превод гласи: „придобих мъж, придобих Яхве“.  

 Още в древност е осъзнат този проблем и за неговото разрешаване са 

предлагани различни преводни варианти. В таргума Онкелос е даден 

вариантът  ֵמֵאת (от). Тази форма е засвидетелствана също в ръкопис 3 от 

                                                           
374 Lipinski, E. ָקָנה. – In: Fabry, H.-J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII…, S. 63. 

375 В угаристския език Ашера, майката на боговете, бива наричана  qnyt ̓ ilm (родителка на боговете). Вж. 
Cassuto, U. Op. cit, p. 197.  

376 Св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия…, с. 161. 

377 Gesenius, W. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch… 
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генизата на синагогата в гр. Кайро. В Самарянското петокнижие е налице 

само предлог-представката  В .ֶאת без акузативната частица ,(от)  ִמן

Septuaginta стоят думите διὰ τοῦ θεοῦ (чрез Бога/от Бога), а в преводите на 

Ориген и Симах - εν θεᾤ (в/чрез Бога). 

Fr. Keil378 и някои учени предпочитат превода „придобих мъж с 

Яхве“, като смятат, че с този превод се изразява началото на изпълнението 

на Божието обещание към Ева, че от нейното семе ще се роди Богочовекът 

Господ Иисус Христос (Бит. 3:15).  

Повечето съвременни учени (напр. K. Budde) предлагат варианта „от 

Бога“.  379 При този превод като възможни се предлагат две тълкувания: 1. 

При раждането на човека е налице Божията сила (Fr. Delitzsch380) и 2. Бог 

осиновява Каин, подобно на адоптацията на царете (K. Budde381).  

  Както бе отбелязано, още Septuaginta предлага превода „чрез/от 

Бога“. 382  Повечето съвременни коментатори също предпочитат това 

разбиране, което, предвид контекста, се явява логично. Така Ева с думите 

„придобих мъж от Господа“ изразява радостта и същевременно 

благодарността си към Бога, Който дава надежда за бъдещото раждане на 

Изкупителя, за Неговата милост, проявена в придобиването на първата ѝ 

рожба383 .  

                                                           
378 Keil, Fr. Op. cit., S. 82. 

379 Budde, K. Op. cit., S. 184.  

380 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 116.  

381 Budde, K. Op. cit., S. 184. 

382 СП следва Septuaginta и предлага превода: „придобих човек от Господа“. 

383 Schwegler, Th. Op. cit., S. 132. 
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 След Каин Ева ражда неговия брат, Авел. Името на Авел, за разлика 

от това на Каин, не е изяснено етимологически. То произлиза от думата 

  която означава „дъх“, „дихание“.384 ,ֶהֶבל

Въпреки че името Авел може да се разбере като нарицателно, то все 

пак би следвало да е име на конкретен човек, на брата на Каин, защото, 

както бе отбелязано по-горе, Каин също е конкретна личност.385 Името 

Авел надали е било вторично редактирано, по-скоро редакторите не са 

сметнали за необходимо да го изяснят, защото то подсказва на читателите 

на разказа за неговата скорошна смърт.  

Авел е представен като овчар, а Каин – като обработващ земята, 

дейност, която Бог пряко заповяда на човека още в райската градина (Бит. 

2:5; 3:23). Разбираемо, това не означава, че дейността на Авел не е 

благословена от Бога, а стих втори представя първото разделение между 

труда на хората – разделението на земеделие и скотовъдство.386  

 

4.2. Каин и Авел принасят жертви.  

Божият отговор и реакцията на Каин 

(Бит. 4:3-5) 

 

ֲאָדָמה ִמְנָח וַ  3  ה׃יהוה לַ ְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֽ

                                                           
384 Някои учени (напр. G.Wenham,) допускат, че името Авел може да произлиза от акадското име aplu, 
което означава „син“, „ потомък“. Wenham, G. Op. cit., p. 102. 

385  Westermann, C. Kain…, S.16. 

386 Drewermann, E. Op. cit., S. 119.  
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ה ֶאל־ֶהֶבל ַׁשע יהוֶחְלֵבֶהן ַוּיִ ֹו ּוֵמ ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם־הּוא ִמְּבכֹרֹות צֹאנ 4

  ְוֶאל־ִמְנָחֽתֹו׃

ה ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹא  5 יו׃ד וַ ְוֶאל־ַקִין ְוֶאל־ִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָ ֑  ִּיְּפלּו ָּפָנֽ

 

3. И се случи в края на дните така, че Каин принесе жертва на Господа от 

плода на земята,  

4. а Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината им. 

И Господ погледна към Авел и към жертвата му, 

5. но към Каин и към жертвата му не погледна. Тогава Каин твърде се 

възпламени и падна лицето му. 

 

Каин и Авел принасят жертви на Бога. От контекста, в който се 

споменават тези жертви, може да се заключи, че жертвоприношенията на 

двамата братя са израз на убедеността и същевременно на благодарността, 

че Бог е Този, Който им осигурява съответното препитание – плодородие 

на земята и стадото.  

Изразът „в края на дните“ в таргум Онкелос е изяснен като период от 

няколко дни, 387 а в Псевдо-Йонатан е представен като указващ датата 

тринадесети нисан, т. е. един ден преди богослужебното честване на 

Пасха, което започва на четиринадесети нисан (Изх. 12:18).388   

                                                           
387 Grossfeld, B. Op. cit., p. 48. 

388 Вж. също Шиваров, Н. БА., с. 504 и сл. 
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В. Jacob смята, че периодът, който указва разглеждания израз, е една 

година (Лев. 25:29; 1 Сам./1 Царств. 1:21).389  Повечето съвременни 

коментатори (като напр. U. Cassuto) разбират думите „в края на дните“ 

като край на определено време. В случая интересът на битиеписеца е 

насочен към акта на жертвопринасянето, а не към времето, което е 

изминало, или към това, в което се принася жертвата.    

Каин принася своята жертва от земните плодове (ст. 3б), т. е това е 

безкръвна жертва (срв. Лев. 2 гл. и парал.), а Авел – от първородните на 

стадото си от малък добитък (צֹאן), т. е. от овците и козите (ст. 4а). 

Принасането на първородните от стадото (Изх. 23:19; 34:19; Числ. 18:17), 

както и принасянето на цялата мазнина (Лев. 3:15-16; 7:22) в жертва на 

Бога, е постановление на Закона. Следователно редакторите 

недвусмислено са представили жертвата на Авел като отговаряща на 

жертвените предписания.  

Някои коментатори (Fr. Delitzsch)390 приемат, че под думата  ןֶחְלֵבֶה  

(букв. мазнината им) освен самата мазнина, трябва да се имат предвид 

мазни парчета месо, като най-доброто, което Авел може да принесе от 

стадото си в дар на Бога. Разбира се, самият текст не навлиза в такива 

детайли. 

 Думите „и Господ погледна“  (ст. 4) предават Божието благоволение 

към Авел и принесената от него жертва, докато към жертвата на Каин Бог 

не поглежда, т. е. не благоволи (ст. 5а).  

                                                           
389 Jacob, B. Op. cit., S. 136.  

390 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 119. 
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 Въпросът защо Бог благоволи към жертвата на Авел, а тази на Каин 

не приема, се поражда не само поради желание текстът да се разбере, 

(съотв. да се изтълкува), а най-вече поради практически причини: да се 

разбере Божието основание за реакция спрямо двамата братя.  

 Таргумът Псевдо-Йонатан не само превежда, но от името на Каин 

коментира, че причина за неприемането на Каиновата жертва е 

съществуващата несправедливост: „Зная, че светът е сътворен с милост, но 

не е управляван според плодовете на добрите дела, а има пристрастие в 

съда. Заради това твоята жертва бе приета, а моята не беше“.391  

Abraham ibn Esra смята, че Каин е принесъл жертва от по-ниско 

качество.392 H. Gunkel, пише, че Яхве обича овчарите и техните дарове от 

стадата (месо, мазнина), но не обича жертви от плодовете на земята.393 

Това не може да се аргументира със Свещеното Писание. Нещо повече, 

Самият Яхве пита риторично: „Ям ли Аз месо от юнци и пия ли кръв от 

козли?“ (Пс. 50/49:13); а в текста на Ос. 6:6 Господ заявява: „Защото 

милост искам, а не жертва, и познание на Бога повече, отколкото 

всесъжения“. Следователно за Бога няма значение видът на жертвата. 

Самата жертва като такава също не е необходима на Бога, но на 

старозаветното човечество, което и чрез жертвите получава Божията 

прошка, милост, благословение.394 

                                                           
391 Maher, M. Op. cit., р. 32. 

392 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 135. 

393 Gunkel, H. Genesis…, S. 43. 

394срв. Шиваров, Н. БА., с. 462.  
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За праведността на Авел свидетелства Господ Иисус Христос в 

критиката Си към книжниците и фарисеите, които избиват пророците, 395 

изпратени от Него (Мат. 23:34-36).396 Макар че съвременните книжници и 

фарисеи, които Господ Иисус Христос критикува, не са пряко отговорни за 

убиването на старозаветните пороци, тяхното отношение към изпратените 

от Христос апостоли и хора с пророчески или учителски дар397 е същото, 

каквото на техните бащи към пророците на Израил: книжниците и 

фарисеите не само не приемат Христовите вестители, но ги прогонват, 

измъчват, убиват (Мат. 23:29-32). Поради всичко това книжниците и 

фарисеите носят отговорност за тези деяния (Мат. 23:35) : ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ 

ὑµᾶς πᾶν αἷµα δίκαιον ἐκχυννόµενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵµατος Ἅβελ τοῦ 

δικαίου ἕως τοῦ αἵµατος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε µεταξὺ τοῦ ναοῦ 

καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. (за да дойде върху вас цялата праведна кръв, която е 

проляна на земята: от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син 

на Варахия398). Разбира се, алюзията, която прави Господ Иисус Христос, и 

                                                           
395 Чрез думите ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑµᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραµµατεῖς· ( Аз ви изпращам пророци 
и мъдреци и книжници) Иисус Христос явява Божественото Си достойнство, защото в Свещеното 
Писание на Стария Завет пророците са Божии, а не човешки пратеници (напр. Ис. 1:2; Йер. 1:1; Йез. 1:1, 
3; Зах. 12:1; 2 Петр. 1:21). Вж. Марковски, Ив. За пророческото служение изобщо и за старозаветното 
пророчество. – В: ГБФ 1942-1943. Т. XX, 1., с. 7 и сл. 

396 Мат. 23:34-36 по своята форма жанрово наподобява на пророческите слова за неблагополучие: Налице 

е въведение (ст. 34а), обосноваване (ст. 34в,г), заплашително известявавне, въведено с думата ὅπως (за да 

- ст. 35) и потвърждение на известеното, изречено с  ἀµὴν λέγω ὑµῖν ( истина ви казвам - ст. 36). Luz, U. 
Das Evangelium nach Matthäus. – In: Brox, N. (Hrsg.) EKKNT. B. I/3. Neukirchen-Vluyn, 1997,  S. 367.  

397 Luz, U. Op. cit., S. 370.  

398 Личността на Варахия предизвиква дискусия сред екзегетите. Налице са три възможности: 1. Под сина 
на Варахия се има предвид прор. Захария (Зах. 1:1) и един споменат в Ис. 8:2 Захария, които обаче не са 
били убити. 2. 2 Лет./2 Парал. 24:20-22 споменава свещеник Захария, който е убит в притвора на храма от 
цар Йоас (836-798), но неговият баща не се казва Варахия, а Йодай. 3. В съчинението си „За юдейската 
война“ (4,334-344) Йосиф Флавий споменава за праведен и благочестив йерусалимски благородник на 
име Захария, син на Барай или Барух, който е убит „сред храма“от зилотите през 66 г. сл. Хр.. Най-
вероятно Иисус Христос има предвид Захария, за когото се споменава във 2 Лет./2 Парал. 24:20-22, 
защото в ст. 19 се говори за изпращане на пророци. 2. В ст. 22 на 2 Лет./2 Парал. Захария моли Бога за 
наказание на престъпниците, което пасва доста добре с образа на убиеца Каин в Бит. 4:10., а в по-късните 
юдейски предания именно този Захария е окачествен като пророк. Името Варахия може да се обясни със 
сместване на името на Йодай с името на Варахия, което е по-известно поради факта, че Варахия е баща 
на прор. Захария. Luz, U. Op. cit., S. 373-374.     
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същевременно пророчеството, което изказва, е, че книжниците и 

фарисеите ще убият и Него, Праведника. Те ще направят това от завист и 

злоба, точно както Каин убива Авел, който се явява предобраз на Иисус 

Христос.399  

Едно изяснение на причината, поради която Бог приема, съотв. не 

приема, жертвоприношението на Каин, е дадено в Послание до Евреите, 

където писателят на посланието коментира (Евр. 11:4): Πίστει πλείονα 

θυσίαν Ἅβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκεν τῷ θεῷ, δι᾽ ἧς ἐµαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, 

µαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ. (С 

вяра Авел принесе на Бога по-добра жертва от Каин, чрез която бе 

засвидетелствано, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му, 

и чрез тази (вяра), макар умрял, още говори). Така в ст. 4 на Евр. 11 гл. 

започва дълга поредица от свидетели за вярата. Авторът на Послание до 

Евреите ползва текста на Septuaginta, където в Бит. 4:7, както ще се 

отбележи по-долу, Бог риторично поставя въпроса дали Каин извършва 

жертвоприношението правилно. На базата на този вариант на Бит. 4:7 е 

възможна интерпретацията в Евр. 11:4, че жертвата на Авел е по-добра 

както в количествено отношение, така и в качествено, което, от своя 

страна, свидетелства за вътрешното намерение и вяра на Авел. Поради 

това Авел се явява праведник, който дори след смъртта си e жив и 

свидетелства за отдадеността си на Бога. 400  Алюзията е, че Авел, 

принасяйки жертвата си от вяра и усърдие, от сърдечно желание и бидейки 

невинно убит, е предобраз на жертвата на Господ Иисус Христос, Който 

                                                           
399 срв. св. Йоан Златоуст. св. Йоан Златоуст. Толкование на святаго Матфея евангелиста. Т. 2. М., 1993, 
с. 746.  

400 Grässer, E. An die Hebräer. – In: Brox, N. (Hrsg.) EKKNT. B. XVII/3. Wien, 1997, S. 112. 



137 

 

доброволно принесе Сам Себе Си в жертва за греховете на цялото 

човечество.401 

На това тълкуване, направено в Послание до Евреите, се основават 

някои от отците на Църквата (напр. св. Йоан Златоуст), като приемат, че 

Авел съзнателно, с доброто си вътрешно намерение е избрал по-добрите 

дарове за Бога, отколкото Каин, затова „Бог е отхвърлил безразсъдството 

на Каин“.402  

 Някои учени от 19-20 в. (като напр. Е. König) също продължават тази 

тълкувателна линия, като изясняват причината за различната Божия 

реакция спрямо жертвите с различното сърдечно намерение на Каин и 

Авел.403 

 H. Seebass404 и A. Schüle405, от една страна, приемат, че Авел по-

старателно се е отнесъл към жертвоприношението, отколкото брат си 

Каин, но същевременно отбелязват, че при условие че все още няма 

жертвени изисквания и установления, то намерението на Авел не може да е 

предимство. В тази връзка A. Schüle пише, че в разказа е налице типичният 

мотив за избраничеството на по-малкия брат пред по-големия, който мотив 

се среща на много места в Свещеното Писание на Стария Завет (напр. в 

Бит. 21:12 – Исаак, Бит. 24:31 и сл. – Яков; Бит. Йосиф Бит. 37-48 гл.), но 

като пряк паралел на избирането на Авел A. Schüle сочи епизода, описан в 

1 Сам./1 Царств. 16:11, където най-малкият син на Йесей – Давид е избран 

от Бога. Давид, подобно на Авел, също пасе стадо от дребен добитък.406  

                                                           
401 Strobel, A. Der Brief an die Hebräer. – In: Stuhlmacher, P. (Hrsg.) NTD.  T. 9/2. Zürich, 1991, S. 142. 

402 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия…, с. 164. 

403 König, E…, S. 282. 

404 Seebass, H. Genesis…, S. 152. 

405 Schüle, A. Op. cit., S. 178 . 

406Schüle, A. Op. cit., 182. 
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 Както бе споменато по-горе, редакторите на разказа за първото 

братоубийството са отбелязали избора на Авел, който принася възможно 

най-добър дар. Това, от една страна, както отбелязва още коментаторът в 

Послание до Евреите (11:4), би могло да свидетелства за намерението на 

Авел да даде най-доброто на Бога. От друга страна, може да се приеме 

тезата на W. Zimmerli, който подчертава факта, че в самия библейски текст 

(ст. 5 и сл.) намерението на Каин не е разбрано като непременно лошо.407 

Също трябва да се отбележи фактът, че по времето на Авел и Каин не 

е имало закон, постановяващ правилното жертвоприношение, спрямо 

който жертвен закон може да се оцени начинът на жертвопринасяне на 

двамата братя. Истинският проблем, както отбелязва C. Westermann, не е в 

това, че Бог не приема жертвата на Каин, защото всъщност Бог, макар да 

не благоволи към жертвата му, не го лишава от Своята милост и общение. 

Стих 6 на Бит. 4 гл. свидетелства за това, че Бог се обръща към Каин. 

Проблемът е в реакцията на Каин спрямо Божието решение.408 

 Тълкувателите имат различни мнения за това как Каин разбира, че 

Бог не благоволява към жертвата му. При разясняването на този въпрос 

има две възможности: 

  1. Теодотион в своя превод по отношение на жертвоприношението 

на Авел употребява глаголната форма enepurisen, която описва 

пояждащия огън от жертвата, който възлиза на небето. Идеята е почерпана 

от Лев. 9:24 и Съд. 6:21. Fr. Keil също допуска, че приемането на жертвата 

от страна на Бога се е изразявало с някакъв видим знак.409 

                                                           
407 Zimmerli, W. Op. cit., S. 212. 

408 Westermann, C. Kain…, S. 19. 

409 Keil, Fr. Op. cit., S. 84. 
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 2. Някои учени (C.Westermann) акцентират на духовните измерения 

на неприемането на жертвата: Каин разбира, че Бог не е приел жертвата 

му, поради отдръпналото се Божие благословение.410  

Двете тълкувателни възможности не се изключват взаимно, така че 

Каин може да е разбрал Божието неблаговоление както видимо, така и 

духовно.411   

 Каин обаче не се обръща с въпрос към Бога защо неговото 

жертвоприношение не е прието, а предпочита да завиди на брат си и да се 

озлоби към него.412 Както отбелязва W. Zimmerli, Каин е трябвало да даде 

правото на Бога да приеме или не неговата жертва, при което, както е 

видно от текста, неприемането на жертвата не означава пълно отхвърляне 

на Каин.413 

 Именно поради Своята грижа Бог се обръща към Каин. 

  

4.3. Божието наставление към Каин за владеене над греха 

(Бит. 4:6-7) 

 

ֹ וַ  6   ה ֶאל־ָקִין ָלָּמה ָחָרה ָל9 ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶנֽי1׃אֶמר יהוּי

ֲהלֹוא ִאם־ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ ְוֵאֶלי1  7

  ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל־ּֽבֹו׃
                                                           
410 Westermann, C. Kain…, S. 17. 

411 Seebass, H. Genesis…, S. 152.  

412 Westermann, C. Kain…, S. 20. 

413 Zimmerli, W. Op. cit., S. 212. 
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6. И каза Господ на Каин: Защо се възпламени и защо падна лицето ти?  

7. Ако извършваш добро, можеш да издигаш (лицето си), но ако не правиш 

добро, то грехът е лежащ и дебнещ при отвора и ти се стремиш към него, 

но ти владей над него! 

 

 Стих 6 недвусмислено изразява Божието благоволение към Каин 

въпреки неприемането на жертвата му. Бог е Този, Който не само 

продължава общението Си с Каин, но се грижи и за вътрешното му 

състояние.  

 Последното е предадено не само с познатото „пламване“ на лицето 

като израз на възмущение, но със специфичния картинен семитски израз 

ֶנֽי1ָנְפלּו פָ   (падна лицето ти). В старозаветните представи за лицето се 

поставя допълнителен акцент на факта, че лицето изразява вътрешното 

състояние на човека. В случая падането на лицето предава дълбоката 

скръб, покруса, гняв, озлобение, които изпитва Каин вследствие на 

неприемането на даровете му.414  

 Въпреки това свое състояние Каин все още може да възвърне 

обичайното си братско отношение. Св. Августин (+ 430 г.) отбелязва, че 

Каин е трябвало да се измени, подражавайки на доброто на брат си.415  

Фактът, че Бог се обръща към Каин, означава възможността и 

съответно задачата която Каин има: той трябва да се противопостави на 

                                                           

414 Срв.  Simian – Yofre, H.  ָּפִנים. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. VI…, S. 634.  

415 св. Августин. О граде Божием. М., 2000, с. 716. 
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завладелите го емоции и намерения, което като възможност е изразено в 

ст. 7.416 

 По признанието на повечето тълкуватели, които извършват 

коментарите си според МТ, ст. 7 се явява crux interpretum, най-трудно 

разбираемият стих не само в рамките на 4 глава, но в цялата книга 

Битие. 417  Някои учени (напр. C. Westermann) допускат възможността 

първоначалният текст да е повреден и поради това разбирането на този 

стих да е затруднено.418 

 Текстът на Septuaginta също не предлага доста по-разбираем вариант 

от МТ: οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς ὀρθῶς δὲ µὴ διέλῃς ἥµαρτες ἡσύχασον 

πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ (ако си принесъл правилно, 

правилно, но пък не си разделил правилно, не си ли съгрешил? Успокой се! 

Към тебе е неговото връщане, но ти владей над него!).      

 За краткост ще се онагледят проблемите в МТ: 

1. Формата в Infinitivus constructus  от гл.  ָנָׂשא  .ְׂשֵאת  - 

2. Съгласуването на съществителното от ж. р.  ַחָּטאת с причастие в м. р. 

 .רֵֹבץ

3. Близост на втората част на стих 7 с текста на Бит. 3:16. 

  

                                                           
416 Grossfeld, B. Op. cit., р. 48. 

417 Seebass, H. Genesis…, S. 153. 

418 Westermann, C. Genesis…., B. II. T. 2…, S. 407. 
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Предлагат се две преводни възможности на първата част на стих 7:                 

 :ֲהלֹוא ִאם־ֵּתיִטיב ְׂשֵאת

1. Ако ти принасяш добри дарове, т. е. ако жертвоприношението ти е 

принесено с добро намерение, то ти постъпваш добре. Този преводен 

вариант е предпочетен в Septuaginta, като някои съвременни учени (напр. 

E. König) също го допускат като възможен.419Св. Йоан Златоуст, ползвайки 

текста на Septuaginta, приема, че Каин не само формално принася жертвата 

(без грижа и благоговение), но дори я разделя несправедливо. Светият отец 

подчертава, че тези Божии думи към Каин свидетелстват за Божието 

желание сърцето на Каин да бъде смекчено, за да не извърши той тежкия 

грях на братоубийството.420   

2. Като подразбиращи се от самия израз ֵּתיִטיב ְׂשֵאת трябва да се 

добавят думите 1ָפֶני (лицето ти). Така се получава изречението: „Ако 

извършаш добро, можеш да издигаш лицето си“.  

По този начин е разбран текстът на ст. 7, а в таргум Онкелос е така: 

„със сигурност, ако подобриш поведението си, ще бъдеш праведен, ако не 

подобриш поведението (си), твоят грях ще остане за деня на съда, когато 

наказанието ще се изпълни над тебе, ако не се покаеш, но ако се покаеш, 

ще бъдеш простен!“ 421  По същия (или по подобен) начин повечето 

                                                           
419 König, E. Op. cit., S. 284-285.  

420 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия…, с. 165. 

421 Grossfeld, B. Op. cit., p. 48. 
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съвременни коментатори (напр. Fr. Delitzsch,422  G. von Rad,423  Th. 

Schwegler424) изясняват първата част на ст. 7а . 

Може да се приеме, че преводният вариант (на ст 7 а) с издигането на 

лицето  има повече основания в самия текст, защото в ст. 5б и ст. 6 се 

описва падането на лицето на Каин.  Освен това глаголната форма ֵּתיִטיב 

означава „постъпваш добре, правиш, извършваш добро“ и е по-логично да 

се отнесе не само до сърдечното и правилно принасяне на жертва на Бога, а 

до цялостното поведение на човека. Бог изказва възможността Каин да 

вдигне главата си. Последният израз в старозаветните представи е 

противоположен на думите „лицето падна“. Вдигането на лицето описва 

духовните и физически следствия от извършването на добро, от 

изпълнението на Божиите думи, а именно получаването на различни блага, 

благодат и милост  от Бога (Бит. 32:21; 33:8-11).425  

Както бе отбелязано, втората част на ст. 7 също предизвиква 

затруднения поради факта, че думата грях (ַחָּטאת), която в библейски 

еврейски език е в женски род, трудно може да се съгласува с деятелното 

причастие „дебнещ“ (רֵֹבץ), което в МТ е в мъжки род. Мнозинството 

тълкуватели (напр. C. Westermann)426 игнорират това трудно съгласуване 

между съществително име и деятелно причастие, като обясняват 

деятелното причастие רֵֹבץ като почерпано пряко от асирийската 

                                                           
422 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 120. 

423 Rad, von G. Das erste Buch Mose…, S. 76. 

424 Schwegler, Th. Op. cit., S. 135. 

425 Schüle, A. Op. cit., S. 186. 

426 Westermann, C. Kain…, S. 20-21. 
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представата за демоните rabiṣu. Последните са по-нискостоящи (в 

йерархията на божествата) зли богове, които нападат човека, когато той 

излиза от дома си. От времето на Новоасирийското царство (ок. 10-7 в. пр. 

Хр.) са запазени заклинателни молитви срещу действията на rabiṣu, като 

напр.: „Махайте се, зли rabiṣu!“.427  

Така, според това изяснение, грехът е представен като вид демон, 

който лежи и дебне на отвора на сърцето на Каин с цел да го улови и 

склони към грях. 428  Според H. Seebass чрез заимстваната от Асирия 

представа за дебнещия грях писателят на разказа е представил ст. 7, а по 

този начин и самия разказ за първото братоубийство (Бит. 4:1-16), като 

пряко следствие от дебнещата в райската градина змия, която съблазнява 

Ева и Адам и ги склонява към грях (Бит. 3 гл.).429    

В трактата Berakoth IX, i-V, 61 рави Йонатан казва: „Злият подтик 

прилича на муха, която седи между двата отвора на сърцето“. Оригинално 

е мнението на рави Шемуел, който сравнява дебнещия грях с пшеница.430 

Интересно е тълкуването, което B. Janowski431предлага на стих 7: 

1. Формата ְׂשֵאת, от гл. ָנָׂשא, която е в Inf. constr., може да се 

разбере като противоположна на израза  ֶי1ָנְפלּו ָפנ  (падна лицето ти), при 

което се получава преводът: „ако ти постъпваш добре, то (това означава) 

издигане“. Тези думи според B. Janowski описват отношенията между Яхве 
                                                           
427 Black, J. Gods, demons and symbols of Ancient Mesopotamia. London, 1992, p. 63.  

428 Cassuto, U. Op. cit…, p. 211. 

429 Seebass, H. Genesis…, S. 153. 

430 Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. І…, S. 228. 

431 Janowski, B. Jenseits von Eden. Gen. 4:1-16 und die nichtpriesterliche Urgeschichte. Dietrich, M. (Hrsg.) 
Alter Orient und Altes Testament. B. 294. Münster, 2003, S. 233-236. 
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и Каин: ако Каин постъпва добре, ако приеме Божието благоволение 

спрямо дара на Авел, то Яхве отново ще приеме Каин с радост. Ако Каин 

остави доброто, то тогава, като логична последица, идва грехът. 

2. За разлика от някои учени (като C. Westermann), които, както 

видяхме, приемат, че причастието  ֵץרֹב  (дебнещ) има връзка с асирийските 

и халдейските представи за демоните rabiṣu, които дебнат при вратата, за 

да нападнат човека, B. Janowski е категоричен, че причастието  ֵץרֹב , което 

е в м. р., не може да се съгласува с думата ַחָּטאת (грях), която е в женски 

род. Също така, подчертава B. Janowski, акадските текстове 

характеризират rabiṣu като същества, които нападат човека, но не като 

такива, които го скланят към грях. Затова се приема, че думите ְּתׁשּוָקתֹו  

(ти се стремиш към него) не се отнасят до стремеж към греха, а до Авел. 

При това положение значението на ָקתֹוְּתׁשּו  е същото като в Бит. 3:16. 

Така, според това разбиране, текстът указва на това, че Каин трябва да 

управлява Авел, трябва да го надзирава и да се грижи за него, за което 

разбиране свидетелства и краят на ст. 7, където думите  ֹוִּתְמָׁשל־ּב (ти 

владей над него!) се отнасят не към греха, а към Авел.  

Според B. Janowski, между ст. 7 и 9б, където Каин казва, че не е 

пазач на брата си, има логическа връзка, която иначе, при традиционния 

превод на стиха, и съотв. тълкуване, не е налице. По този начин се 

изяснява, че грехът на Каин се състои в това, че той не действа добре, т. е. 

не изпълнява своята задача, не се грижи за брат си Авел. В тази връзка B. 
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Janowski изяснява думата ֶּפַתח не в нейното буквално значение на „врата“, 

„отвор“, а като „повод“, и превежда Божиите думи към Каин така: „Ако ти 

не действаш добре, то ще е налице повод (ֶּפַתח) за прегрешение“.432  

 Може да се приеме, че въпреки липсата на съгласуваност в МТ 

между съществителното ַחָּטאת   и причастието רֵֹבץ, двете думи се 

съотнасят помежду си. Подобно несъгласуване е често срещано в книга 

Битие, напр. в случаите, когато се говори за жена, а личното местоимение, 

с което се замества думата „жена“ или дума в женски род, е הּוא, а не  יאִה  

(напр. Бит. 19:35 и др.), както би следвало да е според граматичните 

правила.  

Също така, дори гл. ָרַבץ (съотв. причастната форма רֵֹבץ) да се родее 

с асирийската дума rabiṣu, то в Свещеното Писание на Стария Завет грехът 

не се разбира като нападение на някакво демонично същество, което 

вкарва хората в грях, защото, ако грехът е нападащ демон, то човек не би 

трябвало да бъде отговорен  за греха си. Подобна идея не е налице в 

цялото Писание. Въпреки че, особено според Свещеното Писание на 

Новия Завет, Сатаната е този, който, подобно на ревящ лъв (1 Петр. 5:8), се 

опитва да глътне човека, все пак човек е отговорен за своите постъпки и за 

това дали ще се поддаде на греха, или не. В тази връзка св. Августин 

отбелязва, че грешникът трябва да приписва греха на себе си, а не да 

                                                           
432 Janowski, B. Jenseits von Eden…, S. 277.  
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обвинява другите. Ако грешникът, в случая Каин, би приел, че сам е 

отговорен за греха, то това би било началото на покаянието.433 

 Думата ְּתׁשּוָקה, употребена в ст. 7 б, е използвана в Бит. 3:16, където 

описва непреодолимото привличане, стремежа на жената към мъжа. 

Следователно разказвачът, използвайки думата ְּתׁשּוָקה, акцентира на 

особената привлекателност и сила на греха. Но Каин може и трябва да 

владее над него. Това владеене и господаруване над греха е изразено чрез 

употребения глагол ָמַׁשל. Този глагол изразява нещо повече: в 

премъдростната литература той се употребява доста често, като предава 

връзката между познанието за нещо и доброто управление, разбирано 

както като държавна политика, така и като разумно човешко поведение 

изобщо (Притч. 28:13-27).434  

Следователно Бог подтиква Каин, от една страна, да се вслуша в 

Божия съвет към него, а от друга – да упражни себеконтрол, за да избегне 

тежкото греховно действие, което лежи, дебнейки пред вратата на сърцето 

му.435 

 Въпреки това, че Бог засвидетелства Своето бащинско отношение 

към Каин, последният не се вслушва в предупреждението и от вътрешното 

си гневно състояние преминава към изпълнение на своето греховно 

намерение. 

 

 
                                                           
433 Св. Августин. О граде Божием…, с. 717.  

434 Schüle, A. Op. cit., S. 188. 

435 Drewermann, E. Op. cit., S. 129. 
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4.4. Убийството на Авел. Диалогът между Бога и Каин  

(Бит. 4:8-9) 

 

ֶדה ַוָּיָקם ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו ְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂש יו וַ ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִח  8

הּו׃  ַוַּיַהְרֵגֽ

9  ֹ ִכי׃אֶמר יהוַוּי   ה ֶאל־ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחי1 ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְ ִּתי ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנֽ

 

8. След това Каин каза на брат си, Авел и стана така, че бяха на полето и 

Каин нападна Авел, брат си и го уби.  

9. И Господ каза на Каин: Къде е Авел, брат ти? И каза Авел: не зная, да не 

би аз да съм пазач на брат ми? 

 

 Без предварителна подготовка разказвачът пестеливо описва 

действието на Каин (ст. 8). В МТ не са отбелязани думите, които Авел е 

казал на Каин, за да могат двамата братя да излязат заедно на полето. 

Поради тази причина, съвсем логично, Septuaginta добавя думите διέλθωµεν 

εἰς τὸ πεδίον (да излезнем на полето). Липсата на тези думи в МТ може да се 

отчете като случай на @omoiteleuton (грешка на погледа поради 

еднаквостта на думите).   

 Битиеписецът не споменава подробности за конкретното място, на 

което братята отиват на полето, или за използваното средство за 

извършване на убийството. Той представя цялото убийство в две действия: 
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Каин става и убива брат си.436 Това насочва вниманието към следващия ст. 

9, където Бог, подобно на обръщението Си към съгрешилия Адам, описано 

в Бит. 3:9-10, предизвиква Каин към диалог. Както отбелязва св. Йоан 

Златоуст, от въпроса, отправен към Каин, става явно Божието 

човеколюбие: Господ преднамерено се прави на незнаещ, за да подтикне 

съгрешилия към изповед на греха и покаяние.437  

 Подобно на Адам и Ева, Каин също се оправдава. Нещо повече: Каин 

отговаря на Бога дръзко и горделиво с ироничен въпрос (ст. 9б), който 

свидетелства, че съвестта му е обременена с тежък грях и поради това иска 

да избегне Божиите въпроси.438 Ироничността на въпроса на Каин: „Да не 

би аз да съм пазач на брат ми?“ (ст. 9б), се дължи на това, че Авел е пастир 

и следователно той е този, който има за задача да пази и бди някоя овца 

или коза от стадото му да не погине (Бит. 4:2). Оказва се, че този, чиято 

работа е свързана със съхраняването на живота и целостта на стадото, не 

може да опази сам себе си. Тази липса на уважение, завистта, злобата и 

отмъщението, които проявява Каин спрямо собствения си брат, са преки и 

тежки следствия от греха на Адам и Ева и са негово продължение и 

развитие.439 Грехът в Бит. 4:1-16 е представен като засягащ естествените 

отношения между братя, както и в семейството. Нарушаването им 

накърнява не само междусемейните отношения, но и тези в обществото.440 

 E. Drewermann отбелязва, че докато при съгрешилите Адам и Ева е 

налице мотивът Божия разходка сред рая, то в разказа с убийството на 

                                                           
436 Подобен стил на изразяване на важни събития само в две действия е често срещан. Вж. Westermann, C. 
B. II. T. 2…, S. 411. Вж. Картина № 4 в Приложение.  

437 Св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия…, с. 170. 

438 Jacob, B. Op. cit., S. 140. 

439 Westermann, C. Kain…, S. 22. 

440 Schwegler, Th. Op. cit., S. 136.  
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Каин не само не е налице подобен мотив, но Бог действа веднага, като 

задава въпрос с цел опомнянето на Каин.441 Но, както бе отбелязано, Каин 

не само не се кае, но избягва отговора на Божия въпрос, иронично 

отнасяйки се към убития си брат. Затова и Господ реагира спрямо Каин. 

 

4.5. Божията реакция спрямо извършеното убийство 

(Бит. 4:10-12) 

 

ה׃ 10 ֲאָדָמֽ  ַוּיֹאֶמר ֶמה ָ ִׂשיָת קֹול ְּדֵמי ָאִחי1 צֲֹ ִקים ֵאַלי ִמן־ָהֽ

ֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת־ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת־ְּדֵמי  11 ְוַ ָּתה ָארּור ָאָּתה ִמן־ָהֽ

1׃  ָאִחי1 ִמָּיֶדֽ

ֲ בֹד ֶאת־ָהֲאָדָמ  12  ֹ ִּכי ַתֽ ֶרץ׃ד ִּת ֵסף ֵּתת־ּכָֹחּה ָל9 ָנע ָונָ א־ֹתה ל  ְהֶיה ָבָאֽ

 

10. И каза Господ: Какво направи? Гласът на кръвта на твоя брат вика към 

Мене от земята.  

11. И сега: проклет да си от земята, която е отворила устата си, за да 

приеме кръвта на брат ти от ръката ти! 

12. Защото като обработваш земята, тя няма да продължава да ти дава 

силата си и ти ще бъдеш скитник и странник по земята. 

  

                                                           
441 Drewermann, E. Op. cit., S. 134. 
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Бог директно задава  въпроса на Каин: „Какво направи?“ (ст. 10), но 

вече не очаква нов отговор от него, защото Каин (с поведението си и 

реакцията си) недвусмислено отказва да признае убийството, да поеме 

своята отговорност и да се покае.  

 При убиването на Авел няма свидетели, но земята се отваря, за да 

приеме невинно пролятата кръв на Авел. Думата “кръв“ в МТ е в 

множествено число (  st. constr.), което може да се дължи както на -  ְּדֵמי

множеството рани, които Каин евентуално е нанесъл на своя брат, така и 

на количеството изтекла при убийството кръв. 442  В старозаветните 

представи кръвта е тази, която носи живота в биологичния смисъл на 

думата, както и носител на психически сили, поради това само Бог има 

право над кръвта на човека; никой човек няма право да отнема живота на 

друг човек (Бит. 9:3; Лев. 24:17; Втор. 12:16, 23-25).443 

 Според H. Gunkel това, че кръвта говори, е мотив от 

приказките. 444Предвид факта, че библейският еврейски език, както и 

останалите семитски езици, е твърде картинен, викащата от земята кръв 

изразява факта, че макар да няма свидетели на убийството, то все пак не 

остава скрито от Божиите очи, както и убедеността, изразена в Евр. 11:4, че 

Авел е жив и след физическата си смърт.   

 Някои юдейски коментатори (напр. U. Cassuto) смятат, че грехът на 

Каин е по-тежък от престъпването на Божиите слова от Адам и Ева.445 

                                                           
442 Jacob, B. Op. cit., S. 142. 

443 Wolff, H. Anthropologie des Alten Testaments. Gütersloh, 2010, S. 104. 

444 Gunkel, H. Genesis…, S. 44 – 45.  

445 Cassuto, U. Op. cit…, p. 219. 
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Подобно тълкуване прави св. Йоан Златоуст. 446 Основание за подобно 

приемане е фактът, че докато при греха на Адам е налице проклятие над 

земята, но не и над хората, то при убийството на Авел Бог проклева Каин 

(ст. 11).  

 Както бе отбелязано по-горе, проклятието означава отделяне. 

Следователно чрез клетвата Каин бива отделен както от останалите хора, 

включително от неговите потомци,447 така и от земята, от своята работа и 

препитание: дори и да продължи да обработва земята, тя няма да бъде 

плодородна за него (ст. 12).448 

 Според Моисеевия Закон извършилият преднамерено убийство 

трябва да бъде убит (Изх. 21:12). В такъв случай най-близкият роднина се 

явява т. нар. „отмъстител за кръв“ и има право да отмъсти за своя убит 

роднина (Числ. 35:21б и парал., срв. в случай на неволно убийство Числ. 

35:24-27). В някои случаи обаче дори след даването на Закона Бог Сам 

става отмъстител за кръв. Така Бог чрез пророк Натан изобличава, а после 

Сам наказава цар Давид заради убийството на Урия (2 Сам./2 Царств. 12:1 

и сл.). Подобен е случаят, описан във 2 Сам./2 Царств. 14:1-21, където 

Авесалом не го постига кръвното отмъщение заради убития Амнон (2 

Сам./2 Царств. 13:1-29), като Авесалом само бива пропъден.449 Цар Ахав 

(871-852) също не погива заради невинно пролятата кръв на Навутей, а Бог 

е Този, Който въздава справедливост за стореното от Ахав престъпление 

(1/3 Царств. 21:19).  

                                                           
446 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия…, с. 172. 

447 Westermann, C. Kain…, S. 22.  

448 Seebass, H. Genesis…, S. 156. 

449 Wenham, G. Op. cit., p. 108. 
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 Каин не бива осъден на смърт, нито се явява отмъстител за кръв, 

който да въздаде за убийството, което той е извършил. Както отбелязва U. 

Cassuto, от една страна, все още няма Закон, постановяващ смъртното 

наказание в случай на предумишлено убийство, а от друга страна – Бог, 

явявайки се Сам отмъстител за кръв, запазва Каин жив като 

предупредителен пример за всички, които биха дръзнали да убият някой 

човек.450 

 След като Бог изрича клетвата, Каин се обръща към Него с молба. 

 

4.6. Реакцията на Каин и молба към Бога за закрила 

(Бит. 4:13-14) 

 

א׃ִין ֶאל־יהוַוּיֹאֶמר ַק  13  ֹֽ  ה ָּגדֹול ֲ ֹוִני ִמְּנׂש

ֲאָדָמה ּוִמָּפֶני1 ֶאָּסֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד  14 ֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַ ל ְּפֵני ָהֽ

 ִני׃ַהְרגֵֽ י יַ ָּבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל־ֹמְצִא 

 

13. Тогава Каин каза на Господ: голяма е вината ми за носене! 

14. Така Ти ме прогонваш днес от лицето на земята и ще съм скрит от 

лицето Ти. И ще бъда скитник, и странник по земята, и всеки, който ме 

намери, може да ме убие. 

  

                                                           
450 Cassuto, U. Op. cit…, p. 220. 
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Съществена за разбирането на ст. 13. се явява думата (ָ ֹון) ֲ ֹוִני, 

значението на която дума бе разгледано при понятията, изразяващи идеята 

за грях.  

 Някои учени (H. Gunkel451) акцентират върху значението на  ֹון ָ като 

„грях“, „ вина“, докато други (Fr. Keil452 ) предават съществителното ֹוִני ֲ с 

думите „наказанието ми“. 

 Всъщност, както отбелязва A. Schüle, не е нужно да се разделят тези 

две възможности за превод. Грехът, който Каин извършва, довежда до 

тежестта на вината и следователно до тежкото наказание: отделянето му от 

земята и обществото.453 

Повечето тълкуватели приемат, че макар Каин да осъзнава греха си и 

тежестта му, подобно на Адам и Ева (Бит. 3:12-13), той също не се кае за 

своя грях. Според B. Jacob Каин признава вината си, за да получи Божието 

снизхождение.454 Св. Йоан Златоуст набляга на факта, че Каин просто е 

принуден от обстоятелствата да признае вината си, а не се кае, когато Бог 

му дава възможност за покаяние с въпроса „Какво направи? (ст. 10)“.455   

Може да се допусне, че Каин не е каещ се грешник, той е грешникът, 

който е потиснат от тежестта на престъплението и наказанието, и именно 

                                                           
451 Gunkel, H. Genesis…, S. 45. 

452 Keil, Fr. Op. cit., S. 87. 

453 Schüle, A. Op. cit., S. 193.  

454 Jacob, B. Op. cit., S. 143. 

455 Св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия…, с. 173. 
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поради тази причина Каин моли Бога за снизхождение по отношение на 

присъдата си.456 

 Каин никъде не може да намери покой: той е прогонен от земята, 

така както Адам и Ева са изгонени от рая (Бит. 3:24).457 Освен това Бог 

скрива лицето Си от Каин (ст. 14а). Скриването от лицето на Бога означава 

лишаване от пряко общение, което в Свещеното Писание на Стария Завет 

се изразява чрез виждането на Божието лице (Втор. 5:4; Изх. 33:11; Числ. 

6:25; Пс. 67/66:2; Пс. 89/88:15).458 Бог, разбира се, е навсякъде (срв. Пс. 

139/138:7-12), където и да отиде Каин,459 но Каин вече няма да бъде в 

непосредственото, живително Божие общение: където и да се посели, той 

винаги ще бъде скитник и пришълец на земята (ст. 14б).  

Близките по смисъл глаголи ָנע ָוָנד („скитник“ и „странник“) описват 

бъдещото положението на Каин. Глаголът ;ַנּו означава „клатя се“, 

„скитам се“. Той се употребява, за да опише треперенето на листата при 

вятър (Ис. 7:2) или треперене от страх (Изх. 20:18). נּוד извиква 

представите за клатеща се насам-натам тръстика (1 Сам./1 Царств. 14:15), 

пърхаща птица (Притч. 26:2), поклащане на главата като израз на скръб 

(Ис. 51:19, Иер. 15:5). Така употребените картинни думи изразяват пълното 

отделяне на Каин от Бога, от човешкото общество и от земята.460  

                                                           
456 Zimmerli, W. Op. cit., S. 222. 

457
 Wenham, G. Op. cit., p. 108. 

458
 Simian – Yofre, H.  ָּפִנים…, S. 650.  

459 Jacob, B. Op. cit., S. 145. 

460 Proksch, O. Op. cit., S. 49. 
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 Въпреки че Бог пропъжда Каин и че за греха си Каин би следвало да 

получи смъртна присъда, в милостта Си Господ се грижи никой човек да 

не убие Каин, та животът му да бъде съхранен.    

 

4.7. Божията защита спрямо Каин. Поселването на Каин в Нод 

(Бит. 4:15-16) 

 

 ה ָלֵכן ָּכל־הֵֹרג ַקִין ִׁשְבָ ַתִים ֻיָּקם ֹו יהוַוּיֹאֶמר ל 15 

ה ְלַקִין אֹות ְלִבְלִּתי ַהּכֹות־ֹאתֹו ָּכל־ֹמְצֽאֹו׃ֶׂשם יהוַוּיָ   

  ן׃ֶד ֹוד ִקְדַמת־ ֵ ֶרץ־נֶׁשב ְּבֶא ה ַוּיֵ יהו ַוֵּיֵצא ַקִין ִמִּלְפֵני 16

 

 15 И му каза Господ, затова всеки, който убие Каин, седмократно ще му 

бъде отмъстено. Тогава Господ постави знак на Каин, за да не би да го 

убие всеки, който го срещне. 

16. И Каин излезе от лицето на Господ, и се посели в земята Нод, на изток 

от Еден.  

 

Като предпазна мярка по защитата на живота на Каин е дадено 

предупреждението, че който би дръзнал да го убие, би получил 

седмократно отмъщение (ст. 15а).  
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 В таргума Псевдо-Йонатан това седмократно отмъщение се тълкува 

като наказание до седмо коляно, което би се изпълнило над потенциалния 

убиец.461  

Интересно е тълкуването на св. Йоан Златоуст, който отнася думата 

„седмократно“ не до човека, който би убил Каин, а до видовете грях и 

тяхната тежест, които е извършил последният.462  

 Предвид символиката на числото седем, което изразява пълнота, 

съвършенство,463 може да се приеме, че „седмократно“ (ִׁשְבָ ַתִים) означава 

„напълно“, „цялостно“ отмъщение, при което идеята е да се защити Каин 

от вероятно посегателство.  

  Различни мнения има относно това, какво е представлявал знакът, 

който Бог е поставил на Каин. Някои, като Moses ben Maimon (RaMBaM), 

тълкуват знака духовно: винаги, когато би се наложило, Каин ще бъде 

защитен от Бога.464 

 Според повечето тълкуватели (напр. H. Gunkel) знакът е бил или 

татуировка, или вид жигосване на кожата.465 H. Seebass приема, че този 

знак е свързан с полето и че, от една страна, има за задача да покаже 

наказанието на Каин, а от друга – да го защитава от евентуална заплаха за 

                                                           
461Maher, M. Op. cit., р. 34. 

462 Св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия…, с. 175. 

463
 Otto, E. ֶׁשַבע . - In: Fabry, H.-J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII…, S. 1013-1016. 

464 Мнението на Рамбан е цитирано по Jacob, B. Op. cit., S. 145. 

465 Gunkel, H. Genesis…, S. 46. 
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живота му.466Този, който би решил да убие Каин, би станал нарушител на 

божествено табу.467 

 Вероятно знакът на Каин е бил видим знак на ръката или на челото 

(срв. Ис. 44:5; Иез. 9:4), означаващ принадлежността му на Бога (срв. Откр. 

13:16-17) и имащ предпазващо значение.468  

 Каин излиза от лицето на Бога (ст. 16), което, както бе споменато по-

горе, изразява отделянето му (чрез греха) от пряко богообщение.469 Това 

отделяне също така е прогонване от обществото, лишаването от социално 

общение, от социални придобивки и защита.470 

Според св. Августин Каин завидял с дяволска завист и извършил 

братоубийство, затова той станал жител на човешки град, а Авел – на 

Божия град, който е небесното царство.471 

В ст. 16 се отбелязва, че Каин се поселва в земята Нод. Това сведение 

не противоречи на проклятието му и наказанието да води номаден начин 

на живот. Това се разбира от употребата на наименованието נֹוד по 

отношение на земята, в която се поселва Каин. Думата נֹוד е сродна с 

думата ָנד, която означава „странник“. Следователно Нод  не е географско 

понятие, а символ на новия начин на живот, който ще води Каин. 472 

                                                           
466 Seebass, H. Genesis…, S. 159. 

467 Ibid. 

468 Zimmerli, W. Op. cit., S.  225. 

469 Schwegler, Th. Op. cit., S. 137. 

470 Westermann, C. Kain…, S. 24. 

471 Св. Августин. О граде Божием…, с. 712.   

472 Seebass, H. Genesis…, S. 160 . 
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Ситуирането на земята Нод е на изток от земята Еден. Това изяснение 

обаче не трябва да се разбира в топографски смисъл. Както отбелязва E. 

Drewermann, нито страната Нод, нито посоката „изток“ трябва да се 

разбират географски. В случая географията без съмнение е  богословие, 

което красноречиво описва състоянието на отделеност от Бога и хората.473 

Грехът на братоубийството, който се извършва от Каин, се явява 

продължение на греха на праотците и същевременно е прелюдия към 

умножаването на греховете и разпространяването на греха, което е 

описано в Бит. 6:1-4, в разказа за синовете Божии и дъщерите човешки. 

Както ще бъде анализирано по-долу, техният грях е причина не само за 

потопа, но и за разпространението и умножаването на греха след потопа, за 

явяването на силни мъже, които имат богопротивно поведение. 

Именно това по-нататъшно развитие и умножаване на греха ще бъде 

разгледано в следващия параграф. 

 

5. Поглед към представата за великаните и силните мъже  

 в Свещеното Писание на Стария Завет  

като следствие от греха на пратоците  

 

Според Бит. 6:1-4 една от последиците на греха на праотците е 

увеличаването на злото до заплашителни за човечеството размери. 

Причина за това са браковете между т. нар. „Божии синове“ и човешки 

дъщери. Въпреки потопа като Божие наказание и средство за очистване от 

                                                           
473 Drewermann, E. Op. cit., S. 143. 
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греха Свещеното Писание повествува, че и след него са останали великани, 

споменавани под най-различни имена в каноничните книги на Свещеното 

Писание. Великаните, силните мъже, които се споменават най-вече във 

връзка с историята на Израил, са както пряко свързани с предпотопните 

великани, т. е. те са потомци на причинителите на потопа, така  и са 

демитологизирани и описани като силни юначни мъже, в повечето случаи 

враждебни на Израил и следователно, Божии врагове. Първият досег с 

великаните библейският читател има в Бит. 6:1-4, затова първо ще бъде 

изтълкуван този текст, а после и всички преки старозаветни свидетелства 

за великаните, които текстове проследяват представите за тях и развитието 

им, което развитие същевременно свидетелства за разпространението на 

греха и неговата всеобхватност. Именно поради това ще бъдат 

анализирани не само стиховете 1-4 на 6 гл. в книга Битие, но и най-преките 

и важни техни паралели в Свещеното Писание. 

 

5.1. Божиите синове и човешките дъщери 

(Бит. 6:1-4)  

 

Както вече бе отбелязано, Бит. 6:1-4 принадлежи на петокнижния 

източник J. Като текст раглежданата единица представлява въведение към 

разказа за потопа, като се изяснява пряката причина за подобно бедствие – 

умножаването на греха (Бит. 6:5 и сл.).474  

K. Budde поставя въпроса не е ли по-логично текстът на Бит. 6:1-4 да 

следва веднага след историята за убисйтсвото на Авел, т. е. да бъде 

                                                           
474 474 Drewermann, E. Op. cit., S. 73.  
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поставен преди генеалогията в Бит. 5:3-32 , където се описва родосолвието 

от Адам до синовете на Ной: Сим, Хам и Яфет. В крайна сметка K. Budde 

приема, че подредбата по начина, по който тя е налице в кн. Битие, е 

логически издържана, защото ст. 1 на 6 гл. повествува за умножаване на 

злото, а преди това се описва генеалогията на Адам и неговите потомци. 

Така чрез имената в генеалогията в Бит. 5:3-32 се маркира 

разпространението и умножаването на греха сред човеците.475  

Целта на Бит. 1-4 е да подготви слушателите (съотв. читателите) за 

причината, поради която настъпва потопът. Тази причина лаконично е 

изказана в думите на Бит. 6:5, където се отбелязва умножаването на злото, 

породено от поведението на Божиите синове спрямо човешките дъщери и 

раждането на техните потомци.476 Бит. 6:1-4 има идейна връзка с греха на 

праотците (Бит. 3 гл.) и първото убийство (Бит. 4:2-16).477 Подготвен от и 

поставен (като композиция на разказите) след тези събития, потопът се 

явява необходимо наказание поради увеличаването на греховете и тяхното 

многообразие.  

Като жанр разказът в Бит. 6:1-4 е етиологически, т. е. обяснява 

произхода на децата на синовете Божии и дъщерите човешки, като в него 

има елемент на генеалогия.478 Той, въпреки че повествува за брак между 

Божиите синове и човешките дъщери, ги противопоставя едни на други.479  

                                                           
475 срв. Budde, K. Die biblische Urgeschichte (Gen 1-12:5). Gießen, 1883, S.  2. 

476 Gunkel, H. Genesis..., S. 59.  

477  Срв. Baumgart, N. Die Umkehr des Schöpfergottes: zu Komposition und religionsgeschichtlichem 
Hintergrund von Gen. 5-9. HbS. B. 22. Freiburg in Breisgau, 1999, S. 121. 

478 Baumgart, N. Ibid., S. 111. 

479 Westermann, C. Genesis…, B. II. T. 2…, S. 494-495. 
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Тематиката на първите два стиха (Бит. 6:1-2), „пожелаване на 

красива жена“, е близка със случая на пожелаването от страна на цар 

Давид на Вирсавия (2 Сам./2 Царств. 11 гл.). Тази тема, за красотата на 

жената, е пряко свързана също така с мотива „заплаха за жената на 

патриарха“ поради красотата й (Бит. 12:11-20; Бит. 20 гл.).480  

C. Westermann изразява мнение, че отначало първите два стиха са 

били самостоятелни и едва редакционно ст. 1-2 е свързан със ст 3, а ст. 4 а, 

където се говори за ְנִפִלים, е част от някогашен отделен разказ, който също 

едва редакционно е свързан с предходните стихове, благодарение на 

изравняването във втората част на стиха (ст. 4б). Като аргумент за това 

мнение се посочва фактът, че първата част на ст. 4 започва направо, без 

въведение и с определителен член на думата ְנִפִלים, което означава, че тя 

все пак е позната величина за евентуалния слушател/читател на текста.481  

 

5.2. Връзките на синовете Божии с дъщерите човешки  

и раждането на ְנִפִלים (Бит. 6:1-4). Поглед към понятието ְנִפִלים 

 

  ָבנֹות ֻיְּלדּו ָלֶהם׃ ַוְיִהי ִּכי־ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַ ל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּו   

                                                           
480 Повече за мотивите вж. Шиваров, Н. Херменевтика.., с. 229.  

481 Westermann, C. Genesis…, B. II. T. 2…, S. 495-496. 
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ַוִּיְראּו ְבֵני־ָהֱא"ִהים ֶאת־ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי טֹבֹת ֵהָּנה ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים  2 

  ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו׃

א־ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה  3  ֹֽ ה ל ַוּיֹאֶמר ְיהָו֗

  ָנה׃ְוֶ ְׂשִרים ָׁש 

ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי־ֵכן ֲאֶׁשר ָיבֹאּו ְּבֵני ָהֱא"ִהים  4 

  ֶאל־ְּבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם׃ פ

  

1. И стана така, че хората много се умножиха по лицето на земята и им се 

родиха дъщери.  

2. Тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са добри, и ги 

взеха за жени, от всички, които избираха. 

3. И каза Господ: духът Ми няма да продължава вечно в човека, защото той 

е плът. Нека дните му да бъдат сто и двайсет години! 

4. В онези дни имаше великани по земята, а също след тях482; когато 

синовете Божии отиваха при дъщерите човешки и те им раждаха силните 

мъже, които са от века, мъже с име.  

 

Разказът започва с типичните за наратив въведителни думи
 и„) ַוְיִהי 

стана“, „и се случи“). Някои учени (напр. H. Gunkel483) отбелязват, че 

                                                           
482 Думите „а също след тях“ не са налице в СП.  

483 Gunkel, H. Genesis…, S. 56.  



164 

 

идеята за умножаването на хората като причина за потопа в Бит. 6:1-2  е 

заимствана от акадския мит Атра(м)хазис. 484 В този мит като основна 

причина за потопа се представя бедствено положение: хората, създадени от 

Енки и Белле Илит (богинята майка), за да отменят божествата игигу в 

тежката работа по поддържането на каналите на реките Тигър и Ефрат, се 

оказали много плодовити  и бързо се умножили. Шумът от техния брой и 

тяхната жизненост пречили на спокойствието на божествата. 

Същевременно заплаха за божествата станал фактът, че хората, 

неочаквано за божествата, надрастнали задачата си по поддържане на 

каналите на реките и се оказали по-творчески от превиденото. Затова 

божествата приложили към хората редица тежки наказания, които не 

постигнали целта си. По идея на бог Енлил божествата свикали събрание, 

на което решили да се избавят от хората чрез потоп, целящ пълното им  

унищожение.485 Причиненият потоп въпреки ужасните си размери, които 

накарали самите божества да треперят, не унищожил хората. Атрамхазис 

заедно със своето семейство оцелял и след потопа принесъл жертва на 

божествата. Бог Енлил бил принуден да приеме съществуването на хората, 

но принудил Енки и богинята майка (Беле Илит) да създадат нови хора. 

Освен това трябвало да бъдат създадени същества, причиняващи смъртта 

на хората. Между тях основно място заема демонката Ламащум, чиято 

задача е да открадва част от родените деца, за да се намалява броят на 

хората.486 

                                                           
484 Митът, наречен по името на героя Атра(м)хазис, съчетава 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. 
Soden, von W. Der altbabylonische Atramchasis-Mythos. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 3. Gütersloh, 1994. 
S. 612. 

485 Soden, von W. Op. cit., S. 616.  

486 Albertz, R. Das Motiv für Sinflut im Atramhasis Epos. – In: Lange, A. (Hrsg.) Mythos im Alten Testament 
und seiner Umwelt. Berlin, 1999, S. 13.  
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По отношение на умножаването на хората написаното в Бит. 6:1 се 

доближава до текста на мита Атрамхазис, но приликата е само във 

формата, защото според текста на Бит. 6:1-4 причина за потопа не е 

увеличаването на хората, а тяхното поведение (ст. 2-5), което в ст. 5 е 

изразено с хиперболата „всеки подтик на сърдечните им мисли беше по 

всяко време само зло“.487  

Основание за това, че не самото умножаване на хората, според Бит. 

6:1-4, е причина Бог да реши да накаже човечеството с потоп, е фактът, че 

именно Бог е благословил първите хора с думите: „Плодете се, 

умножавайте се...“ (Бит. 1:27).488 

 Следващият стих (2) на Бит. 6 гл. ни прави свидетели на поведението 

на „синовете Божии“ (ְבֵני־ָהֱא"ִהים). С думите „синове Божии“ предимно 

се означават ангели (Иов. 1:2; Пс. 29/28:1; 89/88:7; Дан. 3:25), но и хора 

(Пс. 29/28:1; Мат. 5:9; Рим. 8:14). Между тълкувателите има различни 

мнения относно това,  какво трябва да се разбира под думите „синове 

Божии“.  

 Особено интересно и отличаващо се е мнението на Abraham ibn Esra, 

който на базата на текстове като Изх. 4:16, 21:6 и др. приема, че синовете 

Божии се синове на съдии.489 Той също така смята, че под „синове Божии“ 

биха могли да се разбират синовете на Сит, а под „дъщерите на човека“ – 

                                                           
487 Използваната дума ֵּיֶצר напомня за глагола ָיַצר , който предава акта на извайването на човека от Бога 

във втория разказ за сътворяването на човека (Бт 2:7). Вероятно причината, поради която е използвана 
тази дума, е да се засили акцентът върху нечестието на хората, които са изваяни от Самия Бог, но 
въпреки това помисълът на сърцето им е изцяло зъл. Вж. Seebass, H. Genesis…, S. 208. 

488 Wenham, G. Op. cit., p. 138.  

489 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 145.  
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дъщерите на Каин, т. е. наследничките на извършилия първото 

братоубийство.490 

Това равинско мнение, битуващо в юдейската тълкувателна 

традиция, е възприето чрез апостолското предание и е отразено още от 

Псевдо Климент,491който под „ангели Божии“ и „дъщери човешки“ разбира 

хора. Последните, според св. Августин, като Божии синове, са жители на 

Божия град, а човешките дъщери – жителки на „този свят“ и следователно 

грешници. Последните изкушават Божиите синове със своята красота. 

Поради това те съгрешават, като „оставят благочестието“.492 

 Свети Йоан Златоуст, полемизирайки с късното юдейско виждане, 

отразено най-вече в апокрифите, че под „синове Божии“ в случая могат да 

се разбират ангели, пише, че под „синове Божии“ трябва да се разбират 

синовете на Сит и Енос, а под „дъщери човешки“ – потомки на Каин, 

които привличат Божиите синове със своята красота не поради желание за 

раждане на потомство, а поради необузданост вследствие на похот.493  

 Някои съвременни юдейски учени (напр. B. Jacob) също са склонни 

да разглеждат „синовете Божии“ като хора, които съгрешават с това, че 

взимат такива жени, които им харесват, т. е. взимат си повече от една 

жена. 494 

                                                           
490 Ibid. S. 146.  

491 По Драгомирова, Я. „Синовете Божии“ в книга Битие, глава VI. – В: Тотев, Т. (ред.) Епископ-
Константинови четения. Шумен, 1996, с. 101.  

492 св. Августин. О граде Божием…, с. 754-755. 

493 св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия.., с. 203-205. 

494 Jacob, B. Op. cit., S. 172. 



167 

 

 У нас това мнение е застъпено от Б. Пиперов495 и Я. Драгомирова. 

Последната приема, че Божиите синове са по-скоро хора, отличаващи се с 

необикновен ръст, физическа сила и безнравствено поведение. 496  В 

апокрифната книга Енох497 (6:2ff) се отразява мнението, че синовете Божии 

всъщност са ангели, които, прелъстени от красотата на човешките дъщери, 

встъпват в сексуални отношения с последните, следствие на което се 

раждат великаните498:  

„Via I И когато човешките чада станаха многобройни, тогава, в онези 

дни, им се родиха красиви, възбуждащи страстите дъщери. 2а И ангелите, 

синовете на небето, ги видяха и ги пожелаха, и казваха един на друг: 

„Станете! Искаме да си изберем жени от човешките чада и да ни родят 

деца! 3 Но Семиаза, който им беше предводител, им каза: „Боя  се, че вие 

може би няма да бъдете силни да извършите това дело и аз сам ще трябва 

да платя за такова голямо престъпление“. 4. И те отговориха всички и му 

казаха: „Ние ще се закълнем и всички заедно ще се задължим под страх от 

проклятие, че няма да предадем този план, но че ще изпълним това дело“. 

5. Тогава всички заедно се заклеха и взаимно се задължиха за това под 

страх от проклятие. 6. И те заедно бяха двеста, които слязоха (в дните на 

Яред) на върха на планина Хермон. И нарекоха планината Хермон, защото 

те му се заклеха и взаимно се задължиха под страх от проклятие. 7. И 

имената на техните началници са: Семиаза, техният предводител, Аракиба, 

Рамеел, Кокабиел, Тамиел, Рамиел, Данел, Езекеел, Баракел, Азазел, 

                                                           
495 Пиперов,  Б. Тълкуване на книга Битие. С., 1973, с. 60-61. 

496 Драгомирова, Я. „Синовете Божий“..., с. 102.  

497 Книгата на Енох се датира ок. 2 – 1 в. пр. Хр., като е запазена на гръцки и етиопски език и 
представлява откровение, което Бог е дал на Енох. Апокрифът е съставен от текстове с различна 
тематика: ангелският свят, падението на злите ангели, Божият промисъл за хората и месианските 
времена.  Марковски, Ив. Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. T. I., Ч. I., С. 1932, с. 129. 

498 Същата идея е налице и в т. нар. „Завет на дванадесетте патриарси“ (I, 5). Вж. Becker, J. Die Testamente 
der zwölf Patriarchen. – In: Kümmel, W. (Hrsg.) JShrZ. B. III. Gütersloh, 1980, S. 16-28, S. 37-38. 
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Армарос, Батарел, Ананел, Закиел, Самсапеел, Сатреел, Турел, Йомиаел, 

Аразиал. 8. Това са началницине на десет (ангели) и другите бяха с тях.  

VII I И те си взеха жени, и всеки от тях си избра една и започнаха да 

влизат при тях и да се смесват с тях, и ги научиха на магични средства и 

заклинания, и им показаха начина на рязане на корени и (растения). 2 И те 

забременяха и родиха могъщите великани, чиято височина беше (три 

хиляди) лакти“.499  

В зората на научното тълкуване К. Budde поддържа тезата, че 

синовете Божии са ангели, които са се прелъстили от красотата на 

човешките дъщери. 500 По-съвремени учени (като H. Gunkel, 501  J.  

Levenson,502 и др.) са на мнение, че идеята за сексуални взаимоотношения 

между Божиите синове и човешките дъщери, т. е. между божества и 

хората, и раждането на полубожества или герои е пряка заемка от 

древноизточни митологични представи. C. Westermann приема, че идеята е 

заимствана от ханаански мит още при устния стадий на предаване на 

разказа.503 Наказанията от Бога в Бит. 3 гл. (изгонването от рая) и в Бит. 6 

гл. (потопът) били следствие от това, че хората са си позволили да 

присвоят непозволени им неща: плода за познаване добро и зло (Бит. 3 гл.) 

и сексуални отношения с божествени и полубожествени същества (Бит. 

6:1-4). Причината за тези наказания над хората била това, че Яхве трябвало 

                                                           
499 Uhlig, S. Das äthiopische Henochbuch. – In: Lichtenberger, H. (Hrsg.) JShrZ. B. V. Gütersloh, 2003, S. 461-
497, S. 516, sqq. 

500 Budde, K. Op. cit., S. 3-4.  

501 Gunkel, H. Genesis…, S. 55. 

502 Levenson, J. Op. cit., p. 21. 

503 Westermann, C. Genesis…, B. II. T. 2…, S. 499. 
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да се погрижи да има ясна и непреодолима граница между божественото и 

човешкото.504  

Разбирането на  ֱא"ִהיםְבֵני־ָה  като ангели се приема от U. Cassuto, 

който пише, че под това понятие в текста на Бит. 6:1-4 се разбират както 

висшите ангелски сили, така и низшите, както верните на Бога, така и 

демоничните сред тях.505   

Изразът  .се възприема от някои изследователи (напр. N ְּבֵני ָהֱא"ִהים 

Baumgart) като повлияване от угаритски представи за събрания или за кръг 

от божества, които са подчинени на върховното божество.506  

Основание да се приеме, че в Бит. 6:1-4 не може да се касае за пряка, 

непреработена заемка от някой езически мит, е фактът, който бе вече 

споменат, а именно че в Бит. 6:1-4 е налице Божия присъда спрямо 

действията на Божиите синове и човешките дъщери и съотв. над техните 

потомци.507 Също така нищо в текста на Бит. 3 гл. и на Бит 6 гл. (както и в 

цялото старозаветно Писание) не дава повод да се смята, че Бог се чувства 

застрашен от хората, та да планира тяхното унищожаване като следствие 

от нараснали човешки претенции.  

 Би могло обаче да се допусне, че в ст. 1 на Бит. 6, разглеждан в 

контекста на следващите стихове, са налице черти от демитологизация на 

езически представи,508 Затова акцентът в ст. 2 не е поставен върху факта на 

                                                           
504 Schüle, A.Op. cit., S. 221.  

505 Cassuto, U. Op. cit., p. 294. 

506 Baumgart, N. Op. cit., S. 111-112. 

507 Срв. Schmidt, W. Einführung …, S. 59. 

508 Gunkel, H. Genesis…, S. 59. 
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взимането на жени от синовете Божии, а във втората част на стиха, където 

се описва поведението на Божиите синове, които взимат за свои съпруги 

толкова жени, колкото и каквито сами пожелаят, т. е. отдават се на страсти 

и похоти. По този начин те повтарят греха на Ева и Адам – взимат нещо, 

което не би трябвало да вземат, или не по начина, по който е правилно да 

постъпват (срв. Бит. 3:6).509  

От текста не става ясно дали поведението на Божиите синове спрямо 

човешките дъщери е еднократен акт, или е обичайно положение. В крайна 

сметка това не е от значение. Важна е критиката към поведението на 

Божиите синове, която е критика към поведението на властимащия в 

патриархалната епоха (поведението спрямо Сара – Бит. 12:11-20; Бит. 20 

гл.). Тя е такава също спрямо цар Давид (1 Сам./1 Царств. 11 гл.) и особено 

спрямо неговия син Соломон, чиито жени са причина той да започне със 

служение на езически божества (1/3 Царств. 11:3 и сл.). 

Божията реакция спрямо поведението на Божиите синове е изяснена 

в следващия стих (3) с думите: „духът Ми няма да продължава вечно в 

човека“. Под израза „духът Ми“ в случая се разбира дареното от Бога на 

човека дихание за живот (Бит. 2:7б).510 Донякъде в тези думи би могло да 

се разбере и действието на Божия Дух, на Когото в Стария Завет са 

приписвани редица Божествени качества (срв. Бит. 1:3; Пс. 63/62:3). Ако се 

приеме, че под „духа Ми“ може да се разбере Божият Дух, то думите 

„Духът Ми няма да продължава вечно в човека“ могат да се разглеждат не 

като оттегляне на Божия Дух от човека, защото, ако Бог би оттеглил Духа 

Си, то тогава цялото творение не би съществувало (срв. Пс. 104/103:30), а 

като Божие „отдръпване“ вследствие на човешкото желание за отдаване на 

                                                           
509 Срв. Baumgart, N. Op. cit., S. 113. 

510 Пиперов, Б. Тълкуване на книга Битие…, с. 60.  
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страстите и отдалечаване от Бога. 511  Последното разбиране, за 

отдръпването на Божия Дух, е възможно и поради факта, че в Бит. 6:3а е 

използван глаголът דון , който е hapax legomenon, а неговото значение е: 

„силен съм“, „ управлявам“, „царувам“. Така може да се допусне 

разбирането, че хората са станали толкова самодостатъчни, че вече не се 

съобразяват с Божията воля, а царуват самостоятелно в себе си, т. е. сами 

определят кое е добро и зло.512  

 С окачествяването на хората в Бит. 6:3 с думата  ָּבָׂשר , която на това 

място означава „плът“, 513 се прави допълнително противопоставяне на 

плътските хора спрямо Божия Дух. Някои тълкуватели смятат, че синовете 

човешки, полубожествата, просто не са приели своята човешкост, изразена 

с думата „плът“, и затова Бог ги наказва със съкращаване на годините и със 

смърт.514 

Макар че според Свещеното Писание плътта не е източник на злото, 

окачествяването „плътски“ има предвид човешката скоропреходност, 

непостоянност  и греховност (Бит. 3:19; Пс. 104/103).  

 Някои тълкуватели (като W. Plaut) разглеждат числото 120 като 

отнасящо се до броя на годините на човешкия живот. Сто и двадесет са 

годините, на които умира Моисей (Втор. 34:7). Сто и двадесет 

същевременно се явява продукт на 1x2x3x4x5 и следователно се възприема 

                                                           
511 Срв. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия..., с. 206.  

512 Budde, K. Op. cit., S. 11.  

513 Относно значенията на понятието rf'B' Вж. Bratsiotis, N. rf'B'. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І…,  
S. 854. 

514 Baumgart, N. Op. cit., S. 116. 
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като число, изразяващо съвършена възраст.515 Интересно е тълкуването на 

годините, което се предлага от Abraham Ibn Esra, който отбелязва, че 

максималната възраст на човека е осемдесет години (Пс. 90/89:10), но ако 

човек се е покаял, както жителите на Ниневия (Йона 3:4), и ако се е 

обърнал към Бога, изпълнявайки словата Му, то към тези осемдесет години 

се прибавят още четиридесет. Така отново се получава числото сто и 

двадесет.516 

Божията присъда по отношение на дните на човека („нека дните му 

да бъдат сто и двадесет години“) е дала основание на някои отци (напр. 

споменатите св. Йоан Златоуст и св. Августин) за тълкуването в духовен 

смисъл на Божиите синове и човешките дъщери. Това светоотеческо 

мнение се основава върху окончателно редактирания текст, а не върху 

неговата начална форма, източници и върху евентуалните близкоизточни 

представи, които текстът е възприел, но без при това да приема 

безкритично митологичното им съдържание.  

K. Budde смята, че ограничението в броя на годините е за ְנִפִלים, 

като потомци от смесените бракове между Божиите синове (ангелите) и 

човешките дъщери.517  

 H. Gunkel допуска, че намаляването на броя на годините на човешкия 

живот е наказание за това, че вследствие съвъкуплението на дъщерите 

човешки със синовете Божии, т. е. с божествата, човечеството е получило 

причастност към божеството.518 В случая обаче H. Gunkel изхожда не от 

                                                           
515 Plaut, W. Op. cit., S. 112.  

516 Abraham ibn Esra. Op. cit., S. 148.  

517 Budde, K. Op. cit., S. 29.  

518 Gunkel, H. Genesis…, S. 57. 
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текста на Бит. 6:1-4, а от езическите митове. Следователно, 

интерпретацията, която той прави, е възможна само при условие че в 

текста на Бит. 6:1-4 е запазен езически мит в първичния му вид, но такъв в 

разглеждания текст не е налице.  

 Същевременно числото сто и двадесет може да се разбере като 

отсрочка, като срок, в който Бог дава възможност на хората да се обърнат 

към Бога, та да не бъдат погубени от потопните води.519  

В ст. 4 а се говори за  за пръв път на ְנִפִלים Думата . ְנִפִלים

страниците на Свещеното Писание на Стария Завет се среща на това място. 

В преводите на Библията на български език (СП и РИ) тя е предадена с 

думата „исполини“ (съотв. „исполински“). Етимологически тази дума се 

явява съществително име в множествено число от корена lpn, от който 

корен произлиза и глаголът ָנַפל. Последният, в наклонение Кal, има 

значение на „хвърлям се“, „падам“, „ абортирам“, откъдето е и думата  ֵנֶפל, 

която в Пс. 58/57 означава „пометнато дете, „абортиран плод“. При  думата 

 ,обаче става дума не за помятане при раждане, а за такива същества ְנִפִלים

които са за падение.520 В Septuaginta думата ְנִפִלים е предадена с γίγαντες – 

великани.  

В началото на ст. 4а ְנִפִלים се явяват като позната на слушателите 

(съотв. на читателите) величина, защото думата е определена с 

                                                           
519 Delitzsch, Fr. Op. cit., S. 151.  

520 Seebass, H. נְִפִלים - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. V…, S. 531. 
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определителния член ( ַה). Именно поради това определяне в ст. 4а не се 

казва кои и какви са тези ְנִפִלים. Едва редакционно (както бе отбелязано 

по-горе) ст. 4а е свързан със ст. 4б. 

 Учени (като G. Wenham, и др.) приемат, че думата ְנִפִלים, която, 

както бе отбелязано, в Septuaginta се превежда с γίγαντες (великани), също 

е почерпана от митологията.521  

Най-ранните сведения за великани в древна Гърция се срещат при 

Ксенофан (6 в. пр. Хр.), като думата за великани е именно γίγας.  Те са 

описани по-подробно в Одисея, като там са представени като диви 

свръхчовеци, които заемат място между божествата и хората. Докато 

физическата сила на великаните е свръхчовешка, то те са на ниско духовно 

стъпало. Гигантите се борят срещу Зевс и олимпийските богове, което като 

представа напомня на представата в древноизточните митове за борбата на 

хаоса срещу божествата. Тази борба завършва с победа на божествата над 

хаоса.522 

Някои учени (като A. Schüle523) в ст. 4 отново виждат влияние и 

заемка от мита Атрамхазис, защото в началото митът започва с думите: 

„Когато боговете (все още) бяха хора…“ 524  

                                                           
521 Wenham, G. Op. cit., р. 143. 

522 Speier, W. Gigant. – In: Klauser, Th. (Hrsg.) Reallexikon für Antike und Christentum. B. X. Stuttgart, 1978, 
S. 1248-1249. 

523 Schüle, A. Op. cit., S. 227.  

524
 Soden, von W. Op. cit., S. 618.  
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 В Бит. 6:4а обаче, чрез свързващия темпорален израз ְוַגם ַאֲחֵרי־ֵכן (и 

след тях), който израз не е налице в СП, се изяснява, че ְנִפִלים 

продължават да живеят след потопа. Бит. 6:4б, изяснявайки ְנִפִלים като 

потомци от браковете на Божиите синове с човешките дъщери, ги 

представя с определенията ִגּבִֹרים (силни, могъщи) и ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם  (мъже с 

име). С тези две последни определения, както ще бъде отбелязано по-

нататък, се описват мъже, които са се прославили с някакво дело, най-вече 

които са се отличили в битка или война.525  

Фактът, че ְנִפִלים в Бит. 6:4б се описва с далеч по-ненатовареното с 

митология понятие ִגּבִֹרים, още веднъж свидетелства за това, че 

битиеписецът демитологизира езически представи.   

Беше отбелязано, че според МТ на Бит. 6:4а ְנִפִלים продължават да 

съществуват след потопа, като са представени като отличаващи се с голяма 

сила и висок ръст хора. Най-вероятно един от тях е Нимрод (Бит. 10:8-9), 

който в МТ е представен като  .(силен на война на земята)  ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ

Последното словосъчетание, употребено по отношение на Нимрод, 

Septuaginta предава с γίγας ἐπὶ τῆς γῆς (великан на земята).526 

В тълкуванията на Бит. 6:1-4 Филон Александрийски представя 

Нимрод като предводител на ְנִפִלים, които са потомци на Божиите синове 

                                                           
525 Westermann, C. Genesis..., B. II. T. 2…, S. 509. 

526 Speier, W. Op. cit., S. 1260.  
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и които Филон разбира ְנִפִלים като ангели, и човешките дъщери, родени на 

нечестивите човеци, които не биха могли да имат синове, а само дъщери.527 

Според Филон хората се делят на три категории: плътски, които мислят 

само за материалното и земното, небесни – които се стремят към знания и 

всякакъв вид изкуства, и светци, за които Филон в духа на Платон пише, че 

са „надскочили осезаемото и са граждани на държавата на непреходните и 

безплътни идеи“ 528 . Според това разбиране  ְנִפִלים принадлежат към 

първата група хора, защото са потомци на Божиите синове, които, макар да 

имат нещо божествено в себе си, пожелават плътското и се сместват с 

човешките дъщери. Именно заради това те са богопротивни и се 

присъединяват към Нимрод в съграждането на Вавилон и кулата.529 

Пряко сведение в МТ за съществуването на ְנִפִלים след потопа е 

съобщението в Числ. 13:32-33, където се предават думите на съгледвачите, 

изпратени да огледат Израилската земя (Числ. 13:17 и сл.). След 

завръщането си те споделят пред народа:  

ִהוא ְוָכל־ָהָ ם  ָה יהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָ ַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשבֶ 

  י ִמּֽדֹות׃ֲאֶׁשר־ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁש 

ֲחָגִבים ְוֵכן ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת־ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲ ָנק ִמן־ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵ יֵנינּו ַּכֽ   

ם׃   ָהִיינּו ְּבֵ יֵניֶהֽ

                                                           
527 Philo von Alexandrien. Op. cit., S. 58.  

528 Philo von Alexandrien. Op. cit., S. 70.  

529 Ibid., S. 71.  
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(Земята, която отидохме, за да огледаме, е ядяща жителите си и всички 

народи, които видяхме в нея, са твърде високи мъже. И там видяхме 

великаните, синовете на Енак, от (рода на) великаните. И ние бяхме пред 

очите им като скакалци и също такива бяхме в очите им. - Числ. 13:32б-

33). 

Под израза „земя, ядяща жителите си“, най-вероятно се имат предвид 

военните конфликти, които водят жителите на Ханаан и които плашат 

излезлите от Египет евреи.530 Във втората част на този стих довод за това 

да не се навлиза в Обетованата земя е вестта, че Палестина е обитавана от 

високи мъже. В следващия стих (33 ст.) тези мъже са назовани като ְנִפִלים. 

В МТ има допълнително изяснение, а именно, че те са „синове на Енак“. 

Думите „синове на Енак“ обаче липсват в Septuaginta. Поради това може да 

се предположи, че изяснителните думи „синове на Енак“ са вторично 

добавени, т. е. те са по-късна глоса.531 Във всеки случай с представянето на 

 като част от народите и племената, живеещи в Палестина, с ְנִפִלים

добавката в МТ, че те са „синове на Енак“, ְנִפִלים са демитологизирани, 

като са представени като едни наистина големи, силни и велики мъже, 

които не само не са полубогове, но са обикновени хора.  

Отглас от идеята за ְנִפִלים се съдържа в текста на Иез. 32:27, където 

се описват паднали в битка силни мъже, които са необрязани. Стихът е 

част от слово за падането на фараона и народа на Египет в ада (Иез. 32:17-

                                                           
530 Seebass, H. Numeri. B. IV/2. Neukirchen-Vluyn, 1995. S. 112.  

531 Ashley, T. The book of  Numbers. Grand Rapids, 1947, p. 243.   
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23). В ст. 24 и 26 (заедно с Египет) са споменати Елам (ст. 24-25)532 и 

Мешех - Тувал533 (ст. 26) като последващи падането на Египет в отвъдния 

свят. В ст. 27 се казва, че фараонът и неговите войски дори не трябва да 

лежат с падналите силни мъже (ִגּבֹוִרים ֹנְפִלים) на едно ниво в ада, а че 

даже трябва да отидат под тях, което безспорно е израз на тяхната пълна 

победа и унижение. В случая словосъчетанието ִגּבֹוִרים ֹנְפִלים (падащите 

силни мъже) съдържа в себе си причастната форма в м. р. мн. ч. ֹנְפִלים, 

която произлиза от трисъгласния корен נפל, от който, както бе споменато, 

произлиза думата ְנִפִלים. По този начин идеята за ְנִפִלים се обогатява от 

представата, че те са вражески езически войни, които слизат в ְׁשאֹול 

(отвъдния свят). В случая текстът на Septuaginta отново предлага 

допълнително изяснение/тълкуване на падналите силни мъже: καὶ 

ἐκοιµήθησαν µετὰ τῶν γιγάντων τῶν πεπτωκότων ἀπὸ αἰῶνος οἳ κατέβησαν εἰς 

ᾅδου ἐν ὅπλοις πολεµικοῖς (И падналите след великаните, които са паднали от 

века, влязоха в ада с бойни оръжия - Иез. 32:27а). Предаването на               

 с γιγάντων τῶν πεπτωκότων ἀπὸ (падналите силни мъже) ִגּבֹוִרים ֹנְפִלים

                                                           
532 Елам е държава на територията на днешен Иран с главен град Суза. Ок. 2000 г. пр. Хр. се издига 
еламската династия. Вавилонският цар Хамурапи изтласква еламитите от страната (ок. 1760), но от ок. 
1595 еламитите, в съюз с хетите, слагат край на аморейската династия. Елам, след като е разрушен от 
Асурбанипал (668-626), губи своето стратегическо значение. От средата на VI в. пр. Хр. Елам е 
присъединен към царството на мидииците и персийците. Повече за Елам Вж. Никифорова, Л. (ред.) Нов 
библейски речник. С., 2007, с. 347. 

533 Мешех-Тувал се явяват като отделни малки царства, намиращи се под властта на Гог (Иез. 38:2-3; 
39:1). За първи път те се споменават в летописите на асирийския цар Теглатпаласар I (ок. 1100 пр. Хр.). 
По-късни данни са налице в летописите на асирийските царе Тукулти-Нинурта II и Ашурназирпал от XII-
XI в пр. Хр. Повече за Мешех-Тувал Вж. с. Никифорова, Л. Пос. съч., с. 839.    
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αἰῶνος (великаните, които са паднали  от века) представлява препратка към 

демитологизираните в Бит. 6:1-4 митични представи за великани.534  

Вероятно текстът, който предлага Septuaginta за Иез. 32:27а и в който 

директно се споменава за великани, е бил първоначалният библейски 

еврейски текст. Този текст е предаден редактиран допълнително, което е 

видно от варианта на Йез. 32:27 в МТ. 535  Това, което в сегашния 

масоретски текст напомня за извършената демитологизация, е запазеното 

деятелно причастие ֹנְפִלים (букв. падащи), което, както бе споменато по-

горе, произлиза от трисъгласния корен נפל.  

Във варианта на Иез. 32:27 в Septuaginta, падението на фараона, 

неговите войни и народ, както и на народите на Елам и Мешех-Тувал, 

придобива космически размери, защото надминава наказанието на 

великаните в Бит. 6:4 и сл. Безспорно падението на фараона има за 

причина и основание неговата политика спрямо евреите в Египет (Изх. 1-

11 гл.) и последвалото от негова страна преследване на евреите до 

преминаването им през Тръстиково море (Изх. 14-15 гл.).  

Представата за ְנִפִלים е налице в неканоничната книга Варух. Във 

Вар. 3:26-28 се съдържа фрагмент, вероятно от етиологически разказ, 

който фрагмент няма логическа и/или редакционна връзка с предходния 

стих, където се възхвалява Божият дом: ἐκεῖ ἐγεννήθησαν οἱ γίγαντες οἱ 

ὀνοµαστοὶ οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς γενόµενοι εὐµεγέθεις ἐπιστάµενοι πόλεµον οὐ τούτους 

                                                           
534 срв. Greenberg, M. Ezekiel 21-37. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im Breisgau, 2005, S. 358. 

535 Greenberg, M. Op. cit., S. 358.  
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ἐξελέξατο ὁ θεὸς οὐδὲ ὁδὸν ἐπιστήµης ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἀπώλοντο παρὰ τὸ µὴ ἔχειν 

φρόνησιν ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν  

(Там (тогава) бяха родени великаните, именитите, които отначало са били  

с голям ръст, познаващи война. Бог не ги беше избрал, нито им беше дал 

път за познание и те погинаха, защото нямаха разбиране, те погинаха 

поради неразсъдливостта си).  

Ст. 26 започва без въведение, направо с думите ἐκεῖ (там/тогава), 

които могат да се преведат както локално (като указание за дадено място), 

така и темпорално (тогава), като следствие от някакво предходно събитие, 

неотразено в дадения текст. Следващите думи в ст. 26 не само отразяват 

свързването на великаните с „мъжете с име“, което окачествяване е 

заимствано от Бит. 6:4, но творчески  го интерпретират.536 По този начин 

най-вероятно се цели теодицея – Бог наказва именитите великани, защото 

те познават война, т. е. те са войнствено настроени. Следващите два стиха 

(Вар. 3:27-28) продължават да изясняват и същевременно да аргументират 

Божието наказание спрямо великаните. Под влияние на богословието на 

премъдростната литература великаните са представени като лишени от 

разбиране и познание. Последното се разбира в контекста на 

старозаветната представа за мъдростта (hm'k.x'), при която 

„разумен“/“ мъдър“ (~k'x') е този, който изпълнява Божиите слова на дело, и 

обратно – „неразумен“/“ глупав“ и суетен е този, който не желае да се 

вслуша в Божиите наставления (заповеди) със сърцето си и да ги следва.537 

Естествено следствие от неразумието (неразбирането/глупостта) е 

погиването, защото неразумието е отделяне от живителното богообщение. 

                                                           
536 Steck, O. Das Buch Baruch. – In: Kaiser, O. (Hrsg.) ATD. B. 5. Göttingen, 1998, S. 51. 

537 Otto, P. Sprüche Salomos. – In: Herrmann, S. (Hrsg.) BKAT. B. XVII. Neukirchen-Vlyun, 1984, S. 49. 
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Именно такава е участта и на великаните според тези стихове – те погиват 

поради несъобразяване с Божията воля.  

В неканоничната книга Иисус син Сирахов (16:7) по своеобразен 

начин се интерпретира Бит. 6:4 - οὐκ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάντων οἳ 

ἀπέστησαν τῇ ἰσχύι αὐτῶν (Бог не се омилостиви над древните великани, 

които въстанаха поради силата си – Сир. 16:7). Мотивът за това, че Бог не 

прощава на възгорделите се великани, е налице също в кн. Енох (13:4; 

14:4-7, 15:2 и сл.), където Бог не отговаря на молбата на Енох за прошка.538 

Според кн. 3 Мак. 2:3-6 и апокрифната книга Юбилеи (Малко Битие) 

както след греха на великаните, така и след този на жителите на Содом 

следват тежки наказания: поради греха на великаните – потоп, а заради 

греховете на Содом и Гомор – пълно разрушаване на градовете им чрез 

Божия намеса (Бит. 19:24-25).  

Книга Премъдрост на Соломон (14:6) предава известие за погубване 

на великаните, като причината за тяхното унищожаване е гордостта им 

спрямо Бога: καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυµένων ὑπερηφάνων γιγάντων ἡ ἐλπὶς τοῦ 

κόσµου ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρµα γενέσεως τῇ σῇ 

κυβερνηθεῖσα χειρί (Защото в началото, след като бяха погубени гордите 

великани, надеждата на света, като избяга на сал, остави на света семе за 

зараждане, ръководена от твоята ръка). В този стих ясно се 

противопоставят великаните на „надеждата на света“. Последните думи 

със сигурност се отнасят до праведния Ной и неговото избавяне от 

потопните води.539
 

                                                           
538 Marböck, J. Jesus Sirach 1-23. Zenger, E. (Hrsg.) HThK. B. 19. Freiburg im Breisgau, 2010, S. 204. 

539  Schmitt, A. Weisheit. – In: Plöger, J. (Hrsg.) NEB. Würzburg, 1989, S. 64. 
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 В Кумран идеята за великаните намира отражение в специална книга, 

наречена „Книга на гигантите“ (4Q 203 4QEnGiants ar), която е датирана в 

периода между 1 в. пр. Хр. – 1 в. сл. Хр.540  

 В 4Q203 Kol във фрагмент 7 i е обяснено в какво точно се състои 

нечестието на великаните: „(1) […….].[--] (2) […….].. . [--] (3) е [тв]оите 

силни [--]. [--] (4) [(празно)] (5) Тогав[а каза] Охаях на Хава[ях, неговия 

брат, --] тогава унизи, но не (6) нас, [а] Аза[з]ел и г[о --] направи 

охраняващ(ангел) (7) на гигантите и всички [техни] любовни авантю[ри] 

[не] биваше да бъдат пощадени…той ни затвори и т[е] нападна.541  

 От текста става ясно, че причина за погубването на великаните са 

„техните любовни авантюри“, което е свободна интерпретация на 

поведението на Божиите синове, описано в Бит. 6:2.  

Фрагмент 4Q3701 Коl i започва с доксология на Яхве заради  

Неговата грижа за хората: „(1) Тогава Той увенча (?) планините с до[бив от 

жътва и раз]пръсна храна върху тях и с добри плодове нахрани всяка душа. 

“Всеки, който изпълнява моята воля”, { те трябва да ядат и да се насищат}, 

каза J[H]WH, (2) „и те трябва трябва да благославят името [на моето 

величие]; но виж, те тогава вършеха зло пред моите очи“, каза JHWH. И те 

се възпротивиха на Бога със своите де[ла] (3) и JHWH ги осъди спо[ред] 

техните пътища и според мислите на [злит]е характери на сърцата им. Той 

загърмя над тях със [Своята] сила [и] се разклатиха всички (4) основи на 

з[емята, вод]ите бликнаха от прабезд[ни]те, всички небесни прозорци се 

отвориха, всички прабездн[и] изхвърлиха могъщ{и} води (5) и небесните 

прозорци изля[ха] дъжд. [Така] Той ги унищожи в потопа […….].. всички 

те преминаха, подобно на [--]. [(празно)] […….].., (6) след това всичко, к 
                                                           
540 Maier, J. Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer. B. II…, S. 144. 

541 Maier, J. Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer. B. II…, S. 146. 
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[оето се намираше на] суха земя, бе [изтрито] и умр[я] човек и [добитък и 

всяка] перната птица и силни[те чове]ци (“гигантите“) не можаха да го (в 

см. потопа – бел. прев.) избегнат (7) и […….] .. .. [….] и Бог направи [знак 

на Завета и] даде Своя[та] дъга [в облаците, та] да се помни Заветът. (8) 

[…………] водите на потопа за […….] водни потоци (9) [………..]. и 

облаците […….] на водата [--].“ 542  

В 4Q530 Kol. II - Frg. a + има друг интересен отглас на епоса за 

Гилгамеш: „(1) за смъртта на нашите души [--] и всички техни спътници. 

[И О]хая им сподели това, което му каза (2) Галгамис […….]… и каза [--]. 

Заради неговата душа. И учителят прокле имащите власт и сила (3) и 

гигантите се зарадваха на това. И той се върна и отиде, за да […] за него. 

След това сънуваха двата съня (4) и сънят се отдалечи от техните очи. И те 

се изправиха и [--]. (5) и дойдоха при [Кемихаса, баща им и известиха] 

своите сънища. И той каза в събранието на [своите] спътници, (6) на 

нефил[им -- в] моя сън видях в онази нощ (7) [-- ] градини и напоени …. [ -

- ] (8) [ -- ] многобройни корени израснаха от неговия корен [ -- ] (9) [ -- ] 

гледаше, докато изворите се затвориха [ -- ] (10) [ -- ] всички, които водите 

и огънят пламне за всички [ -- ] (11) [ -- ] (12) [ -- ], за да завърши сънят. 

(13) [ -- ] гигантите търсиха някого, който трябваше да им разясни съня 

(14) [съня - ? - Енох], умелият писар и той ни обясни (15) съня. [(празно)] 

Тогава Охая, неговият брат, благодари и каза пред гигантите: Аз също (16) 

в съня си тази нощ видях нещо учудващо. Господарят на небето слезе на 

Земята (17) и бяха поставени престоли. Великият Светия седна [ стотици] 

Му служеха, стотици Му принасяха (18) [ умилостивление и] стояха пред 

Него в служение. И ето, [съдебният състав се събра] и свитъците на 

книгите бяха отворени, и правдата бе изказана. И [върху свитък беше 

                                                           
542 Maier, J. Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer. B. II…, S. 316-317. 
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записа]на присъда (19) и беше записан запис [ - ] за това същество [и] плът 

и за (20) […..]. С това свърши сънят. [ -- Така] се уплашиха всички гиганти 

(21) [и нефилимите и] изв[и]каха Махавай. И той дойде при т[ях] и 

гигантите [го пом]олиха и го пратиха при Енох, (22) [на] умелия писар и 

му казаха: Иди [ -- ] ….. за тебе, че (23) [… и] (24) [ти го видя и] чу гласа 

му. И му каза, че той [ти] извести тълкуването на сънищата, та всичко да 

остане вярно (25) в [--].. е тук уста на лъжа [--].“ 543  

В този фрагмент като мъдър, който разяснява какво ще стане, се 

явява Енох. Картинната представа на Божия съд, който ще се извърши и на 

който великаните ще бъдат осъдени, представлява допълнително развитие 

на идеята за наказанието с потоп над великаните – тяхната присъда е 

произнесена от Бога и като такава е окончателна.  

Специфично по-нататъшно развитие идеята за великаните има в 

Свещеното Писание на Новия Завет, в  Първото послание на св. ап. Петър 

3:18-20, където е налице една много интересна и ценна интерпретация на 

Бит. 6:4. В ст. 18 на 1 Петр. 3 гл. се изяснява необходимостта на 

Христовите страдания и кръстна смърт, които Той благоволи да вкуси като 

„Праведник за неправедните“ и които имат за последица Христовото 

възкресение.544 Последното според ап. Павел има основно, изкупително и 

спасително значение: чрез възкресението на Иисус Христос вярващите в 

Него са заведени напред (προσαγάγῃ) при Бога, т. е. при Отец.  

 Следващият стих (19) е повлиян от ангелологичните представи на 

апокрифната книга Енох (гл. 6-36), която книга е била доста използвана в 

древното християнство. Последната интерпретира израза „Божии синове“ 

                                                           
543 Maier, J. Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer. B. II…, S. 700-701.  

544 Schelkle, K. Die Petrusbriefe. Der Judasbrief. – In: Wikenhauser, A. (Hrsg.) HThKNT. B. XIII/2. Freiburg im 
Breisgau, 1976, S. 103.  



185 

 

(и целия текст на Бит. 6:1-4) като отнасящ се до ангели, които са наказани 

именно поради сексуалните си отношения с човешките дъщери.  

Наказанието на тези, извършили грях, ангели, според кн. Енох, е 

затварянето им в тъмница.545 В 1 Петр. 3:19 се явява една нова идея и 

същевременно богословска интерпретация не само на ангелологичната 

идея в кн. Енох, но заедно с това, на Бит. 6:1-4 – Господ Иисус Христос е 

описан като проповядващ на духовете, които са в затвор (καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ 

πνεύµασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν – и е отишъл да проповядва на духовете в 

затвор). В ст. 20а за слушателите (съотв. читателите) на посланието се 

доуточнява кои духове се имат предвид – това са тези, към които Бог е 

проявил дълготърпение в дните на Ной. Наистина, в ст. 19 не се споменава 

какво е съдържанието на проповедта на Господ Иисус Христос, която Той 

изрича пред духовете, но от контекста може да се предположи, че Христос 

е известил окончателна присъда над тях.546  

K. Schelkle смята, че под „духовете в затвор“ се имат предвид 

душите на починалите нечестиви хора по времето на Ной.547 Но с оглед на 

гореказаното, по-вероятно е 1 Петр. 3:19-20, позовавайки се на 

ангелологичните представи в книга Енох, да има предвид именно 

великаните, които в текста на това послание са представени като паднали 

духове, които биват осъдени от Божия Син.  

 В 1 Петр. 3:20 на осъдените от Христос духове в тъмницата се 

противопоставят избавеният Ной и семейството му. Това избавяне в 

следващия стих (21) е поставено във връзка с Кръщението, като вложената 

идея е, че както Ной и неговото семейство са избавени от непокорните 

                                                           
545 Brox, N. Der erste Petrusbrief. – In: Blank, J. (Hrsg.) EKKNT. B. XXI. Neukirchen-Vluyn, 1979, S. 165.  

546 Brox, N. Op. cit., S. 172.  

547 Вж. Schelkle, K. Op. cit., S. 105. 
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духове чрез водата, така християните са избавени от властта на Сатаната и 

злите духове чрез Кръщението. По този начин в Свещеното Писание на 

Новия Завет идеята за великаните е не само демитологизирана, но и 

демонологизирана.  

В светоотеческата традиция Христовото слизане в тъмница и 

проповедта Му там се изяснява като Христово благовестие и извеждане на 

починалите праведници от ада. 548  Вероятно отците на Църквата се 

основават на новозаветното благовестие за Господ Иисус Христос като 

Изкупител, в такъв смисъл може да се приеме, че Иисус Христос наистина 

извежда Адам, Ева и другите старозаветни праведници от ада, но 1 Перт. 

3:18-20 не може да послужи за аргументация на вярата в извеждането на 

старозаветите праведници от ада.  

 

 

5.3. Поглед към понятието  ָפִאיםְר  
 

   В свещените библейски текстове се среща понятието ְרָפִאים, което 

като представа е близко, на места синонимно, с понятието ְנִפִלים. Тази 

идейна близост се вижда дори от факта, че на някои места (напр. Бит. 14:5;  

Ис. 14:9) Septuaginta предава думата ְרָפִאים с γίγαντες (великани). В Притч. 

2:18 и 9:18 думата е предадена с γηγενής, означавайки „земни хора“, като 

представата е сродна с представата за великаните (γίγαντες).  

 

                                                           
548 Irenäus von Lyon. Adversus haeresien. Gegen die Häresien. – In: Brox, N. (Hrsg.) B. 8/III. Freiburg in 
Breisgaus, 1995, S. 251-252. Тази вяра в слизането на Христа в ада е отразена и в т. нар. Апостолски 
символ на вярата. Вж. Цоневски, Ил. Апостолският символ. – В: ГСУ 1942-1943. Т. XX, 8, с. 44-45.  
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 В древноизточните представи ְרָפִאים се свързват с култа към 

починалите велики герои и царе и тяхното царство.549  

В Свещеното Писание думата ְרָפִאים се свързва със 

съществителното ֶמק ֵ , за да се означи т. нар. Рефаимска долина, като 

името ѝ вероятно се свързва с представата, че там са живеели „древните 

великани“ или „духовете на починалите“, като отглас и същевременно 

демитологизация на идеята за великаните и култа към праотците. 550 

Малката долина Рефаим представлява граница между колената на Юда и 

Вениамин (Иис. Нав. 15:8). В тази долина Давид на два пъти воюва срещу 

филистимците (2 Сам/2 Царств. 5:18, 1 Лет./1 Парал. 23:14). 

В текстове като Бит. 14:5, Втор. 3:11,20 ְרָפִאים са представени като 

древно племе, което населява Ханаан. Битиеписецът прави опит за 

изясняване на произхода на ְרָפִאים, като в Бит. 14:5 представя една битка 

на Хедорлаомер (СП - Кедорлаомер) и съюзените с него царе срещу 

ְּבַ ְׁשְּתרֹת ) които успешно побеждават при Аштерот-карнаим ,ְרָפִאים

 се има предвид племе, които се възприема ְרָפִאים В случая под .(ַקְרַנִים

като великани (срв. Бит. 15:20).551 В същия стих се отбелязва победа над 

иזּוִזים  ֵאיִמים  . За жалост, думата  זּוִזים се среща само на това място в 

                                                           
549 Liwak, R. ְרָפִאים. – In: Fabry, H.-J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII…, S. 627.  

550 Keel, O. Orte und Landschaften der Bibel. Köln, 1982, S. 596. 

551 Westermann, C. Genesis…, B. II. T. 2…, S. 231. 
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Свещеното Писание, затова за тази народност, която според Бит 14:5 

населява местността Хам, не се знае нищо повече. За ֵאיִמים се споменава 

във Втор. 2:12 също като за население на Моав от ранните устни предания 

за великани.552  

 Второзаконие 3:13 нарича цялата просторна земя Васан „земя на 

рефаимите“. Последната, при разпределянето на Обетованата земя, става 

територия на полуколяното на Манасия (Числ. 32:33). Причина за това 

окачествяване на Васан е фактът, че Ог, царят на Васан, се представя като 

останал от ְרָפִאים. Той също така е описан с необичайни размери – висок 

девет лакти и широк четири лакти .  

В текста на 2 Сам./2 Царств. 21:16-17 се отбелязва как един от 

останалите рефаимци възнамерява да убие юначния цар Давид:  

ה ּוִמְׁשַקל ֵקינֹו ְׁש"ׁש ֵמאֹות  רֲאֶׁש  ]בְוִיְׁשִּבי ְּבנֹ ) [ְוִיְׁשּבֹו ְּבֹנב( ִּביִליֵדי ָהָרָפ֗

  ׃דַוּיֹאֶמר ְלַהּכֹות ֶאת־ָּדוִ ה חֶֹׁשת ְוהּוא ָחגּור ֲחָדָׁש ל נְ ִמְׁשַק 

 

(А Ишби от Нов, който беше потомък на рефаимци, чието копие тежеше 

триста медни сикли и мечът му беше нов, и той каза: имам намерение да 

убия Давид). Но веднага на помощ идва Ависей, който убива Ишби и 

избавя Давид. Следствие на тази опасност, при която вероятно Давид едва 

не изгубва живота си, военачалниците на Давид взимат решението той 

повече да не влиза в подобни битки (2 Сам./2 Царств. 21:17в).  

Следващият стих (18) отново говори за стълкновение с 

филистимците при Гов. Тогава Сибхай, който е от Давидовите храбри 

                                                           
552 Ibid., S. 231.  
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войни (2 Сам./2 Царств. 23:27), убива Сеф, за когото се отбелязва, че е от 

синовете на Рафа, т. е. потомък на великаните.  

Пс. 88/87 представлява молитва на боледуващия. Псаломът, по 

думите на B. Janowski, представлява „предистория на вярата във 

възкресението от мъртвите“. 553 Стих 11 на Пс. 88/87 изразява молитвен 

призив към Бога, изказан с реторичен въпрос чрез синонимен паралелизъм:  

 ָלה׃ ֲהַלֵּמִתים ַּתֲ ֶׂשה־ֶּפֶלא ִאם־ְרָפִאים ָיקּומּו׀ יֹודּו1 ֶּס 

(Ще направиш ли чудо за мъртвите или мъртвите ще станат и ще Те 

славят?). Псалмопевецът е изпълнен със страдание, но същевременно и с 

надежда, че Бог може да яви своите чудеса дори над ֵּמִתים , която дума във 

втората част на стиха е заменена с ְרָפִאים. Затова в случая думата означава 

„духове на починали“. 554  Последното демитологизира първоначалното 

значение на понятието ְרָפִאים. В целия Пс. 88/87 се изповядва упованието 

и доверието в Бога, което не престава дори пред лицето на смъртта или в 

шеола, защото Бог със сигурност може дори там да направи чудеса. Тази 

убеденост се изразява в ст. 11на псалома чрез синекдохата ֶּפֶלא (чудо). 

Тази стилна фигура предава чудните събития, които никой не може да 

схване, да предвиди, да допусне, които събития явяват Божия промисъл за 

човека. В контекста на Пс. 88/87 всичко това означава, че за починалите 

има надежда в Господа. Тя е обоснована в Свещеното Писание на Новия 

Завет както с факта, че Господ Иисус Христос възкресява мъртви (Лук. 
                                                           
553 Janowski, B. Die Toten loben JHWH nicht. Psalm 88 und das alttestamentliche Todesverständnis. – In: 
Hengel, M. (Hrsg.) WUNT. B. 135. Tübingen, 2001, S. 4. 

554 Janowski, B. Die Toten loben JHWH nicht..., S. 21. 
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7:11-17; Лук. 8:41, Иоан 11 гл.), така и най-вече с възкресението на Иисус 

Христос.  

В Исаия 26:19 с думата ְרָפִאים   се обозначават починали хора, които 

ще бъдат отново оживени. В случая не е налице някаква демитологизация 

над означените като ְרָפִאים . Над тях няма присъда, защото думата ְרָפִאים   

вече е придобила значение (само и единствено) на „починали хора“.  

Именно затова в  Ис. 26:19б изразът ְרָפִאים  стои като паралелен, 

синонимен, израз на 1ֵמֶתי  (Твоите починали), който се среща в първата 

част на 19а стих. Нещо повече, вероятно под „Твоите починали“ се има 

предвид Израилският народ, който след Вавилонския плен отново ще бъде 

оживен. В случая от значението на ְרָפִאים  като богопротивни великани е 

останал само отглас от идеята за силата, мощта на Божия народ.555 

Значението на ְרָפִאים като „мъртви“ се среща също така в книга 

Притчи 2:16, където ставаме свидетели на това как мъдрият баща съветва 

сина си да избягва „развалена“ жена (ִאָּׁשה ָזָרה). Следващите стихове 

обясняват какво се има предвид под това окачествяване. Тази жена е 

оставила съпруга си, т. е. явно е погазила Моисеевия Закон (ст. 17а), и 

освен това е „забравила Завета на своя Бог“ (ст. 17б). От описанието става 

ясно, че тя, оставяйки съпруга си, става блудница – т. е. най-вероятно се е 

посветила на богинята Астарта, служението на която е свързано с култова 

                                                           
555 Beuken, W. Jesaja 13-27. – In: Zengger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im Breisgau, 2003, S. 380-381. 
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проституция.556 Затова в следващия стих (18) се предупреждава, че който 

отива при такава жена, всъщност поема път, водещ към смърт, по пътеката, 

която стига до ְרָפִאים Изравняването на ְרָפִאים с „мъртви“ отново 

демитологизира изначалното значение на  ְרָפִאים като полубожествени 

великани.  

Подобно предупреждение за следствието от неразумността, т. е. от 

неспазването на Божиите наставления, е отправено в Притч. 21:16  ָאָדם

ֶר9 ַהְׂשֵּכל ִּבְקַהל ְרָפִאים ָינּוַ<׃ּתֹוֶ ה ִמֶּד   (Човек, който се заблуждава от 

пътя на разума, ще пребъде в събранието на мъртвите). Septuaginta на това 

място отново предава думата ְרָפִאים с γίγαντες (великани). Така следването 

на Божиите слова, представени като „път на разум“, се противопоставя на 

отклоняването от тях, което отклоняване води до гибел, до умиране, 

изразено чрез думата ְרָפִאים.    

В Ис. 14: 4-21 е отразена песен за падението на царя на Вавилон 

(парал. идея е налице в Иез. 28:12 и сл., където картинно се описва 

бъдещото падение на царя на Тир). Чрез нея се чества победата на Бога над 

този, който принуждава народите и който, макар че се изкачва до Божия 

престол, бива свален до ада. В тази песен е налице отглас от ханаанската 

митология557, като в ст. 9 адът картинно е описан като разклатил се поради 

падащия цар, като адът събужда                                   Последните са окачествени . םְרָפִאי 

                                                           
556 Plöger, O. Sprüche Salomos (Proverbia). – In: Herrmann, S. (Hrsg.) BKAT. B. XVII. Neukirchen-Vluyn, 
1984, S. 28. Повече за Астарта вж. Пиперов, Б. Ваал и Астарта у старозаветните писатели. ГДА 1957-
1958.  

557 Liwak, R. Op. cit., S. 634. 
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като ּוֵדיָּכל־ַ ּת  ָאֶרץ  - букв. всички козли на Земята. Думата ּתּוד ַ, която 

означава водещ козел, е обичаен израз за народни водачи.558 В случая 

използваната метафора предава както непокорството, така и силата и 

упоритостта на силните властимащи, и най-вече на езическите царе, които 

се вдигнат от престолите. Така те се представят като богопротивни силни 

езически царе и управници, които обаче, въпреки тяхното могъщество 

приживе, сега са затворени в ада.  

Същата идея, за управници, които са в ада, е налице в Ис. 26 гл. В 

думите на една песен е изказана надеждата за мир, за ново възстановяване 

(Ис. 26:12). В стих 13 на 26 глава се долавя болката от факта, че мнозина са 

владеели Израил. От текста не става ясно дали в случая става дума само за 

васалност (напр. по времето на цар Ахаз – 871-852), или за пълно 

господаруване, но може да се предположи, че по-вероятно става дума за 

ситуацията на и след Вавилонския плен, когато Израил е васален на Мидия 

и Персия. 559  Тези, които са владеели Израил, вече са мъртви и са 

окачествени като  Вероятно окачествяването на мъртвите владетели . יםְרָפִא 

като  יםְרָפִא  е поради реакцията на учениците на Исаия (съотв. на 

редакторите на книгата) спрямо тези владетели, защото последните служат 

на езическите божества, които са като мъртви, понеже не съществуват.560 В 

случая поетичният израз ַּבל־ָיֻקמּו (няма да станат) означава „погивам“, 

„загивам“, значение, което се потвърждава от втората част на стиха (Ис. 

                                                           
558 Feldmann, Fr. Das Buch Isaias. – In: Schulz-Breslau, A. (Hrsg.) EHAT. Münster, 1925, S. 179. 

559 Feldmann, Fr. Op. cit., S. 307. 

560 Срв. Beuken, W. Jesaja 13-27..., S. 378. 
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26:14б), където са използвани глаголите: ָּפַקד – „търся, за да накажа“ (в 

дадения контекст), ָׁשַמד – „заличавам, унищожавам“ и ָאַבד – 

„заблуждавам се, загубвам се, погивам“, за да може загиването да се 

предаде възможно най-картинно и внушително. Окончателната присъда и 

погиване е подсилено още веднъж с думите, че за тях ще се заличи дори 

всеки спомен (ָּכל־ֵזֶכר). Последното стои в пряк контраст с изказаната (в 

ст. 13 на Ис. 26 гл.) готовност за помнене на Господа (ст. 13 б), която не се 

разбира само като красив спомен, реминисценция на нещо отдавна 

отминало, а като живо и реално богообщение.  

Един следващ етап от развитието на представата за ְרָפִאים е отразен 

в Иов. 26:5 ָהְרָפִאים ְיחֹוָללּו ִמַּתַחת ַמִים ְוׁשְֹכֵניֶהם׃ (Духовете на мъртвите 

треперят, под водите и обитаващите ги): Бог е този, Който не само съди 

.но те треперят пред Неговото могъщество ,ְרָפִאים 561  Вероятно в 

паралелната втора част на стих 5 под „обитаващи водите“ се имат предвид 

други демитологизирани в Свещеното Писание на Стария Завет същества, 

типични за ханаанските представи, каквито са напр. 562ַּתִּנין.  

В Ис. 26:14 не само завършва демитологизирането на ְרָפִאים, но се 

заличава споменът за тях, т. е. те никога повече няма да бъдат свързвани с 

митологични полубожества.  

                                                           
561 Срв. Fabry, H.-J. „Satan” – Begriff und Wirklichkeit. Untersuchungen zur Dämonologie der alttestamentliche 
Weisheitsliteratur. – In: Lange, A. (Hrsg.) Die Dämonen. Demos. Tübingen, 2003,  S. 275. 

562 Повече за ַתִּנין  вж. Ottosson, M.  ַתִּנין . – In: Fabry, H.–J. (Hrsg.) ThWAT. B. VIII…, S. 715, sqq. 
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5.4. Поглед към понятието   ִִגּבֹוִרים  / ּבֹורג   

 

  Във връзка със силата и мощта, а както ще видим по-нататък, като 

отглас на идеята за великаните и на тяхното демитологизиране в 

Свещеното Писание се явява съществителното име  ְבּוָרהג , което 

произлиза от трисъгласния корен rbg, който е засвидетелстван в повечето 

семитски езици. С думата  ְבּוָרהג  се означава физическата сила на животно 

или човек (срв.. Пс. 147/146:10а). Когато се описва силата на мъж, тя често 

се изразява с думите   ִּבֹור ַחִילג (могъщ по сила), които подчертават 

изключителността на силата. 563 Думата  ִּגּבֹור/ ְגבּוָרה  се използва особено 

във връзка със силата, смелостта и мощта, която трябва да се проявява във 

време на война (2/4 Царств. 18:20).  

За първия цар, Саул, се отбелязва, че не само се отличава със смелост 

(1 Сам./1 Царств. 9:1), но че избира юначни и силни мъже (1 Сам./1 

Царств. 14:52). По същия начин постъпва и цар Давид, когато събира около 

себе си съмишленици, силни мъже (1 Лет./1 Парал. 27:3 и сл.).  

В премъдростната литература  ִגּבֹור/ בּוָרהגְ   се явява във връзка с 

понятието ָחְכמה (мъдрост), като подчертава духовната сила на мъдростта 

                                                           
563 Значението на израза  ִּבֹור ָחִילג  (велик по сила) не се ограничава само с означаването на притежанието 

на физическа сила от някого, а предава също така умението да се притежава и използва разумно някакво 
имущество (1 Сам./1 Царств. 9:1; 2/4 Царств. 15:20), както и разсъдливостта и умелостта на човек в 

неговата работа (Неем. 11:14). Kosmala, H. ִגּבֹור. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І…, S. 910.  
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(Притч. 8:12-21). Също така  ִגּבֹור/ בּוָרהגְ   означава възможността и 

способността за успешното извършването на дадено дело, т. е. „умение“ 

изобщо (1 Царств./3 Царств. 15:23; 16:5,27).564 

Бог, като всемогъщ и всесилен, се окачествява като  ִגּבֹור                      

(Пс. 24/23:8; Ис. 10:21). Тези му качества, които Той притежава изцяло, се 

отразяват в Неговите дела, които са   ְבּורֹותג – величествени, изпълнени 

със сила (Пс. 106/105:2). Божията мощ, заедно с Божията милост, грижа и 

водителство, са най-явни в извеждането на Израил от Египет, когато 

Божията ръка/мишца прави чудеса (Изх. 3:19; 6:1; Втор. 4:34; 5:15; 6:21; 

11:2; 26:8 и др.).565 

Месия също е притежател на сила и мощ, които обаче са от духовно 

естество. В Ис. 9:5 относно обещания на Давид потомък се известява, че 

той ще е едновременно  ִּבֹורֵאל ג  (Бог силен) и ַׂשר־ָׁשלֹום (Княз на мира). 

Именно съчетанието от двете, поставени едно до друго, имена в контекста 

на останалите две (  отец на – ֲאִביַ ד чуден съветник и -  ֶּפֶלא יֹוֵ ץ

вечността) описва идващия Месия като притежаващ не само духовна сила 

и мощ, но и Божествени качества.566   

Бог, като всесилен, може и дарява Своята сила и подкрепа на царя, за 

да може последният да управлява Израил и когато се наложи, с Божията 

                                                           
564 Kühlewein, J. rbg. – In. Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. 1. Gütersloh, 1971, S. 399. 

565 Kosmala, H. Op. cit., S. 909. 

566 Маринова, А. Явяването на голямата Светлина (Тълкувание на Ис. 8:23-9:6). – В: Сборник с доклади 
от конференция с  международно участие. Т. V. Стара Загора, 2007, с. 210. 
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помощ и подкрепа, да предводителства войските срещу враговете (срв. Пс. 

89/88:22-23).  

 В следващите страници ще се обърне внимание на някои най-важни 

данни и събития, свързани с мъже, окачествени в Свещеното Писание на 

Стария Завет като  ִּבֹורג , имайки се предвид тяхната физическа сила в 

битки и войни. В някои случаи, където самият текст взима отношение, ще 

бъде изяснено отношението им към Бога и на Бог към тях. 

Така като юначен се окачествява Нимрод, за когото, както бе 

отбелязано, се споменава в Бит. 10:8-9 като за първия човек, който е силен 

на Земята ( הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ). Името на Нимрод, освен в Бит. 

10:8-9, се среща също така в Мих. 5:5, където Асур се нарича „земя на 

Нимрод“. 

В търсене на произхода и значението на името на Нимрод се изказват 

различни предположения: 567  Така J. Wellhausen приема, че името има 

връзка с върховното вавилонско божество Мардук. F. Delitzsch го 

възприема във връзка със средновавилонския град Марад, а H. Zimmern го 

свързва с Гилгамеш от едноименния епос, поради това че Гилгамеш е 

описан като gibbor. W. Plaut смята, че Нимрод има връзка с епоса за Tukulti 

Ninurta I, който царува в Асирия от 1244 до 1208.568   

В ст. 8-10 на 10 гл. на кн. Битие Нимрод е определен като  ֹר־ַצִידִגּב  

(силен в лов), а в превода на Septuaginta вместо ִגּבֹר (силен) стои думата 

                                                           
567 Westermann, C. Genesis…, B. II. T. 2…, S. 688.  

568 Plaut, W. Op. cit., S. 136.    
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γίγας - великан. По този начин Septuaginta представя отражение на 

първоначалната идея – идеята за великаните, един от които е Нимрод. 

Масоретският текст, следователно, представя по-късен етап на напълно 

извършен процес на демитологизацията. Представа за силните, могъщи 

мъже, такива като Нимрод, се явява отглас на идеята за великаните.569 

Свидетелство за извършеното в МТ демитологизиране е използваният в ст. 

8 на Бит. 10 глагол ָחַלל , който означава „обикновен съм“. Нещо, което би 

било разбираемо, ако от самото начало Нимрод е възприеман като 

обикновен, макар и силен, човек. Явно по този начин редакторът на книга 

Битие желае да пресече всякакво евентуално свързване на Нимрод с 

митологичните великани и по този начин да препяства възможноста за 

увлечение в политеизъм. Затова в ст. 10 Нимрод е представен като пръв 

цар на Вавилон, а също така на Ерех, Арад и Калне. 

Както бе отбелязано, Филон Александрийски свързва силния, могъщ 

мъж Нимрод с понятието ְנִפִלים, което също свидетелства, че изначално 

понятието   ִִגּבֹוִרים  / ּבֹורג е било свързано с идеята за великани, а не само 

за велики, силни мъже.  

В книга Съдии Израилеви двамата от съдиите - Гедеон (Съд. 6:12) и 

Йефтай (Съд. 11:1), са окачествени като   ִּבֹור ָחִילג (велик по сила) поради 

факта, че побеждават съответно мадиамци (Гедеон – Съд. 7 гл.) и 

амонитци (Йефтай - Съд. 11:29-33).  Също така е подчертана необичайната 

сила на друг от съдиите – Самсон (Съд. 15:17; 16:3). В случая е за 

отбелязване и фактът, че необикновената сила на Самсон се отдава на 

посвещението му като назорей на Бога (Съд. 16:17) и най-вече на помощта 
                                                           
569 Gunkel, H. Genesis…, S. 85. 
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на Божия Дух, Който го прави силен срещу враговете (като филистимците 

напр.), които освен лични врагове на Самсон, са врагове на Израил (Съд. 

14:6, 19; 15:14-16). По този начин вярата, че Бог не само пази Своя народ 

Израил, но и воюва за него, се свързва с идеята за Божия Дух, който дарува 

военна сила и способност. Така на Божия Дух се приписва могъщество и 

всесилие, едни безспорно божествени качества.570   

В книга 1 Сам./1 Царств. 17 гл. се описва най-известното, не само в 

Свещеното Писание, но станало пословично, единоборство – това на Давид 

със силния (както е наречен в 1 Сам./1 Царств. 17:51) Голиат, който е 

висок шест лакти и една педя571 (ст. 4).  

За отбелязване е фактът, че навсякъде, където в текста на 1 Сам./1 

Царств. 17 гл. се споменава за „филистимеца“ Голиат (ст. 4,10-11,33, 36, 

40,43-45, 48-49), в Septuaginta стои думата ἀλλόφυλος – чужденец. 

Последното, освен етническо, е религиозно разграничаване предвид това, 

че Голиат се възправя срещу единия Бог.   

Преди да се обърне внимание на повествуванието за Давид и Голиат, 

ще трябва да се отбележи един текстовокритичен проблем: 

1. В 1 Сам./1 Царств. 17 гл. е налице подробен разказ за 

единоборството между Давид и Голиат и за победата на Давид, която 

всъщност е Божия (1 Сам./1 Царств. 17:46-47).  

2. Във 2 Сам./2 Царств. 21:16-18, както бе обърнато внимание по-

горе, се отбелязват стълкновения с потомци на ְרָפִאים, т. е. с потомци на 

                                                           
570 Повече за Божия Дух в Стария Завет Вж. Вълчанов, Сл. Великият празник Петдесетница. – В: 
Шиваров, Н. (състав.) Вечното.., с. 296 и сл. и Маринова, А. Сърцето..., с. 76-79.  

571 Повече за мерните единици в Стария Завет Вж. Шиваров, Н. БА., с. 232. Вж. Картина № 5 в 
Приложение. 
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великани, които се явяват могъщи и силни съперници. Следващият стих 

(19), чрез данните, които дава, представлява едно интересно различие с 

написаното в 1 Сам./1 Царств. 17 гл.  

 

ית 9 ֶאְלָחָנן ֶּבן־ַיְ ֵרי ֹאְרִגים  ּבֵ ַוְּתִהי־עֹוד ַהִּמְלָחָמה ְּבגֹוב ִ ם־ְּפִלְׁשִּתים ַוּיַ   

  ים׃ סץ ֲחִניתֹו ִּכְמנֹור ֹאְרגִ י ְו ֵ ְחִמי ֵאת ָּגְלָית ַהִּגִּת ַהּלַ 

 

И пак настъпи война в Гов, с филистимци. Тогава Елханан, син на Яре 

Огрим, витлеемец, уби гетеца Голиат, а дръжката на копието му беше като 

тъкашко кросно (2 Сам./2 Царств. 21:19).  

 Впечатление правят следните текстови различия и прилики:  

1. Има различие в топографските данни: според 1Сам./1 Царств. 17:2 

мястото на битката с Голиат е долината на Ела (Ила), която представлява 

естествен вход от филистимската земя за Израил, която се намира на запад 

от Витлеем, от планинската страна на Юда, и която достига до 

филистимските градове Гад и Екрон. Според 2 Сам./2 Царств. 21:19 

битката с филистимците, и по-конкретно с Голиат, е в Гов. 

2. Очевидно е, че според 1 Сам./1Царств. 17 гл. войнът, който води битката 

и убива Голиат, е Давид (1 Сам./1 Царств. 17:49:51). В кратката бележка в 

ст. 19 на 2 Сам./2 Царств. единоборството е между Елханан от Витлеем и 

Голиат. 

3. Общото между данните в 1 Сам./1 Царств. 17 гл. и 2 Сам./2 Царств. 

21:19 е следното: и двамата победители – Давид и Елханан, са от Витлеем. 

В двата случая убитият е Голиат от Гет (1 Сам./1 Царств. 17:4; 2 Сам./2 
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Царств. 21:19в), като най-важната част от снаряжението му, тази, която му 

придава още по-внушителен вид и подчертава извънредния му ръст, е 

копието му, което „беше като тъкашко кросно“ (1 Сам./1 Царств. 17: 7а;  2 

Сам./2 Царств. 21:19в). 

 Това разминаване между двете описания дава поводи за опити да се 

изясни въпросният текстови проблем. Пръв такъв опит е направен още в 

книга 1 Лет./1 Парал. 20:5, където се пише: 

יר) [ָיעּור(ן ֶּבן־ִלְׁשִּתים ַוַּי9 ֶאְלָחנָ ה ֶאת־ּפְ ַוְּתִהי־עֹוד ִמְלָחָמ  ֶאת־ַלְחִמי  ]ָיִ ֗

  ים׃ֲאִחי ָּגְלָית ַהִּגִּתי ְוֵ ץ ֲחִניתֹו ִּכְמנֹור ֹאְרגִ 

  

 

И настана отново война с филистимците. И Елханан, син на Яур уби 

Лахми, брата на гетеца Голиат, а дръжката на копието му беше като 

тъкашко кросно. 

 

  Хронистът въвежда брат на Голиат, за да може да се избегне 

текстовото напрежение между 1 Сам./1 Царств. 17 и 2 Сам./2 Царств. 

21:19. Така се разрешава и логическата трудност Голиат да е убит от Давид 

и Елханан. С редакционното въвеждане на брат на Голиат тази трудност се 

решава: Давид убива Голиат, а Елханан – брата на Голиат, Лахми. 

Опитите да се разреши проблемът между гореспоменатите текстове 

продължават и в съвременната библеистика. Така някои учени, като D. 

Tsumura, приемат, че името „Голиат“  може да е нарицателно за гигант-
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герой въобще.572 В такъв случай е възможно Давид и Елханан да убият 

„Голиат“. 

Други (като H. Herzberg573 и G.  Hentschel 574) приемат, че Елханан от 

Витлеем е този, който е победил Голиат, и че на по-късен етап победата на 

Елханан е приписана на царя на Юда, а после и на целия Израил – Давид. 

Със сигурност разказът във 2 Сам./2 Царств. 21:19, където се 

отбелязва, че Елханан е убил Голиат, въпреки разликите, е паралелен 

разказ на 1 Сам./1 Царств. 17 гл., където, както бе споменато, в 

подробности е описана битката на Давид с Голиат. Според S. Japhet 

хронистът в 1 Лет./1 Парал. 20:5 с цел премахване на несъответствията в 

паралелните разкази предприема намеса в текста, като от името Витлеем 

първо премахва буквата  А .ֶאת за да се получи акузативната частица , ב

към думата  ֶֶחםל  се прибавя буквата י  , за да се постигне четенето 

 575.(Лахми (уби))  ֶאת־ַלְחִמי

В така създаденото известие е решено текстовото напрежение между 

1 Сам./1 Царств. 17 и 2 Сам./2 Царств. 21:19, защото  хронистът, на базата 

на текста на 2 Сам/2 Царств. 21:19 прави така, че Давид убива Голиат, а 

Елханан – неговия брат Лахми. По-долу това е онагледено, като са 

представени двата стиха:  

                                                           
572 Tsumura, D. The first book of Samuel. Hubbard, R. (ed.) The new international commentary on the Old 
Testament. Grand Rapids, 2007, р. 404. 

573 Herzberg,  H. Die Samuelbücher.  – In: Herntrich, V. (Hrsg.) ATD. T. 10., Göttingen, 1986,  S. 116-117. 

574 Hentschel, G.  2 Samuel. NEB. B. IV. Würzburg, 1994, S. 94. 

575 Japhet, S. 1 Chronik. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. B. 9. Freiburg im Breisgau, 2002, S. 341. 
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 .Сам./2 Царств 2י ְחִמי ֵאת ָּגְלָית ַהִּגִּת ית ַהּלַ ן ֶּבן־ַיְ ֵרי ֹאְרִגים ּבֵ 9 ֶאְלָחנָ ַוּיַ      

21:19 

 
   Лет./1 Парал. 20:5 1י ִחי  ָּגְלָית ַהִּגִּת ֲא  ֶאת־ַלְחִמי )     ָיעּור(־ן ֶּבןַוַּי9 ֶאְלָחנָ   

 

Въпреки че целта не е разрешаване на текстовия проблем, който от 

векове стои пред четящите тези разкази, в заключение на написаното по-

горе, ще се отбележи следното:  

1. Съобщението в стих. 19 на 2 Сам./2 Царств. 21 глава относно това, 

че Елханан побеждава Голиат, се съгласува с предходните стихове, където 

в 16-17 стих се отбелязва, че Давид едва не умира при стълкновението си с 

Ишби при Нов, който, както бе отбелязано по-горе, е представен като 

потомък от великаните. Вследствие на това войните на Давид взимат 

решение животът на царя да не бъде излаган вече на опасност (ст. 17б). 

Именно като следствие на това решение се явява описаното в стихове 18-

19, където победител на потомъка на великани Сафа (ст. 18) е Сибхай (СП 

- ), а на Голиат – Елханан (ст. 19).  

2. Детайлно описаната победа на Давид в 1 Сам./1 Царств. 17 глава се 

предава като реално случило се събитие, което, както бе отбелязано, е 

станало дори нарицателно за неочаквана и чудна победа. Именно поради 

този факт хронистът (в 1 Лет./1 Парал. 20:5) си поставя за цел да съчетае, 

да съгласува двата паралелни разказа и това прави, като въвежда брат на 

Голиат. 

3. Фактът, че хронистът (1 Лет./1Парал. 20:5) се опитва да обясни 

разликата между двете предания за победата над силния Голиат, а не 

предприема някаква работа върху самите традирани текстове, 

свидетелства, че той възприема достигналите до него разминаващи се 
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устни и писмени предания като свещени, като непротиворечащи си в 

основата – в идеята, че победата над силните мъже е Божия. 

4. Това, което е най-същественото, това, което от трите разказа за 

убиването на Голиат е от значение, е фактът, че и в тях победата над 

Голиат се приписва единствено на Бога. Това особено ясно се вижда от 

повествуванието в 1 Сам./1 Царств. 17 гл., където описанието на 

физическите данни, военната подготовка, екипировка и оръжия 

недвусмислено води до извода, че Голиат е изключено да бъде победен – 

той във всички отношения превъзхожда Елханан, Давид или който и да 

било израилски войн.   

 И така, в 1 Сам/1 Царств. 17 гл. е предадено действието на Давид, 

който решава да се противопостави на Голиат. Въпреки че Давид има опит 

като пазач на стадото на баща си (1 Сам./1 Царств. 17:34-36), той не е 

специално обучаван за войн. За разлика от него, Голиат, както е отбелязано 

от Саул, има богат военен опит още от младини (1 Сам./1 Царств. 17:33). В 

първата част на разказа 17-1:11 причината за единоборството между Давид 

и Голиат е представена по-скоро като военно-политически конфликт. Но в 

третата част (31-58) се акцентира върху веровата страна на 

стълкновението. Нещо повече, Давид възприема поведението на 

филистимците (и на самия Голиат) не като чисто политическо 

предизвикателство, а като богословски сблъсък576: от една страна е той, 

представителят на Израил, вярващ в единия истинен Бог, а от другата – 

Голиат – езичник, представител на филистимците. Окачествяването на 

Голиат като „този необрязан филистимец“ (  вече го ( ל ַהֶּזהַהְּפִלְׁשִּתי ֶהָ ֵר 

противопоставя на богоизбрания народ, който чрез завета за обрязването, 

                                                           
576 Stoebe, H. Das erste Buch Samuelis. – In: Rudolph, W. (Hrsg.)  KAT. B. VIII,I. Gütersloh, 1973, S. 336. 
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сключен с Авраам (Бит. 17:10), и чрез Завета, сключен между Бога и целия 

народ след извеждането на Израил от Египет (Изх. 34:27; Втор. 5:2 и 

парал.), е Божия собственост, Божий дял и част (Втор. 32:9; Иер. 10:16; Пс. 

78/77:55; Пс. 135/134:12; Пс. 136/135:22). Затова Голиат, който дръзва да 

прокълне Давид с имената на боговете си (1 Сам./1 Царств. 17:43), се явява 

защитник на богопротивните езически божества.577 Той обаче се възправя 

не срещу Давид като личен противник или като политически представител 

на Израил, а срещу Давид като предводител на „бойните линии на живия 

Бог“ (1 Сам./1 Царств. 17:36).  

 В Свещеното Писание на Стария Завет на много места е отразена 

идеята и същевременно дълбоката убеденост, че единият Бог защитава 

Своя народ Израил именно поради факта, че той е нападан от езически 

народи, служещи на несъществуващи божества. Господ воюва за Своя 

народ (Изх. 14:14; Втор. 3:22; Иис. Нав. 23:10;  Ис. 34:4; Зах. 14:3), 

осигурявайки победа там, където по човешки тя е невъзможна.578  

Окачествяването на Бога като жив (ַחִּיים) в ст. 36 на 1 Сам./1 Царств. 

17 гл. се прави в противовес на безжизнените идоли на народите (Иис. Нав. 

3:10; 1 Сол. 1:9), с цел да изпъкне ясно изповедта на вярата в единствения 

реално съществуващ Бог – Този на Израил.579 

  Въпреки явното превъзходство на противника си, Давид отвръща на 

предизвикателните и хулни думи на Голиат с изповедта (ст. 45):                                                               

ֶרבַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶח                          

                                                           
577 Herzberg, H. Op. cit., S. 121. 

578 Повече за Бог като воюващ Вж. Preuß, H. Theologie des Alten Testaments. B. 1. Stuttgart, 1991, S. 146-
148.  

579 Tsumura, D. Op. cit., p. 442. 
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י ַמַ ְרכֹות ֹות ֱא"ֵה ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון ְוָאֹנִכי ָבא־ֵאֶלי1 ְּבֵׁשם יהוה ְצָבא

ְפָּת׃ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁש  ר ֵחַרֽ  

(Ти идваш към мене с меч, и с копие и с заострен меч, а аз идвам към 

тебе с името на Господа на Войнствата (Саваот), Бога на военните линии 

на Израил, Когото ти хулиш). За разбирането на целия разказ основно 

значение има употребеният в ст. 10 глагол ָחַרף  , който означава  не 

само„подигравам се“, но „злословя, хуля“. 

В ст. 46 се обосновава целта на победата, която Бог ще извърши чрез 

Давид – това, че цяла Земя ще познае, че има Бог в Израил (Пс. 46/45:10). 

Думата ֵיׁש означава „постоянно наличие“ и предава както реалното 

съществуване само на единия, истински Бог, така и това, че Бог постоянно 

е „в наличност“ за Израил, т. е. постоянно се грижи за Своя народ.  

Убедеността, че Господ се противи на всеки, който не следвайки 

единия Бог, е силен и могъщ  и като такъв въстава срещу Господ и народа 

на Израил, се отразява от хрониста във връзка с Божията победа над цар 

Санхериб (705-681)/ Сенахирим (СП) и неговите войски, които в 1 Лет./1 

Парал. 32:21 са окачествени като юначни по сила ( ּבֹור ַחִילָּכל־גִ  ).  

Санхериб се възкачва на трона на Асирия след Саргон II (721-705). 

Една от най-главните негови цели е да установи господство върху 

възможно най-голяма част от страните  на Близкия изток. Именно на това 

се дължат неговите военни походи, които започват към 702 г. При третия 

си поход (през 701 г.) Санхериб се отправя към Палестина. Основна 

причина за тази военна намеса са опитите за независимост на някои 
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финикийски и филистимски държави (напр. Сидон, Аскалон и Екрон).580 

Израил също попада в полезрението на Санхериб, защото след като Езекия 

се възкачва на Давидовия престол (721-701), се провежда политика на 

независимост от Асирия, която пряко се изразява в неплащане на 

наложения от цар Теглатфаласар III (729-727) трибут (2/4 Царств. 18:7).581 

Част от тази политика на независимост е проведената от Езекия култова 

реформа, която отвхърляйки служението на Ваал, Астарта и другите 

езически божества, възстановява богослужението към единия истински Бог 

(2/4 Царств. 18:4-5).582 А това на езика на тогавашното време отново е 

израз на независимост. Нещо повече, Езекия дори става предводител на 

антиасирийска коалиция, която отказва да плаща трибут на Асирия. 

Вследствие на това Санхериб решава да се възпротиви на Юдейското 

царство, което и прави през 701 г. Върху т. нар. цилиндър на Тейлър са 

отебязани всички победи на Санхериб. Опасността за цар Езекия, за 

падането на Йерусалим е напълно реална, защото в устрема си към 

Йерусалим Санхериб бързо превзима редица юдейски градове, в това 

число важната стратегическа крепост Лахиш.583  

Във 2 Лет/2 Парал. 32:11-16 се описва как Санхериб отправя военни 

заплахи спрямо Йерусалим, като при това, както оценява хронистът, 

Санхериб равнопоставя единия истинския Бог на езическите богове на 

завладените от Санхериб народи (2 Лет./2 Парал. 31:15-16, 19), като прави 

                                                           
580 Weippert, M. Historisches Textbuch zum Alten Testament. – In: Spieckermann, H. (Hrsg.) GAT. B. 10. 
Göttingen, 2010,  S. 326. 

581 Donner, H. Geschichte des Volkes Israels und seiner Nachbarn in Grundzügen. – In: Beyerlin, W. (Hrsg.) 
GAT. B. 4/2. Göttingen, 1995, S. 344. 

582 Повече за реформата на цар Езекия Вж. Дамянова, Е. Тенденции за централизация на култа в 
Йерусалимския храм през втората половина на XVIII век пр.Хр. (археологическо и екзегетическо 
изследване). София, 2011, с. 139-186.  

583 Вж. Картина № 6 в Приложение. 
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заключението, че Господ не може да избави Йерусалим и Юдея от 

неговите войски (2 Лет./2 Парал. 31:17).584  

Думите на Санхериб срещу Бога и упованието на народа в Господа 

предизвикват молитвата на Езекия (727-698 пр. Хр.). Пророк Исаия от 

Божие име известява чудното избавление, което ще последва  (Ис. 36 гл.; 

2Лет./2 Парал. 32:20). В паралелния разказ във 2/4 Царств. 19:1-2 се описва 

в подробности последователността на действията: цар Езекия раздира 

дрехата си, покрива се с вретище, поръсва се с пепел и се отправя към 

Божия дом. Поради поведението на Езекия на обновяване и очистване на 

култа към Яхве, Бог отговаря положително на молитвата на царя. Господ 

директно се намесва в историята и прави възможно невъзможното – 

Санхериб се оттегля. Причината за това Санхериб да се откаже от 

превземането на Йерусалим (най-вероятно) е във вътрешни проблеми и 

междуособни конфликти, както и в надигащия се на юг Египет. 

Следователно, в този момент на Санхериб би коствало много една обсада 

на Йерусалим.585 Разбираемо Санхериб не желае да признае причината за 

това, че не успява да превземе Йерусалим, и посвоему представя случилите 

се събития.586  

Факт е, че Санхериб е принуден да се оттегли по време на обсадата 

на Йерусалим по политически причини. Но, разбира се, такова стечение на 

обстоятелствата е разглеждано именно като Божия помощ и чудо. Тази 

помощ Бог осигурява (2/4 Царств. 19:21-23), защото нападайки Йерусалим 

и Юда, възгордявайки се от своята сила, Санхериб и неговите силни войни 

                                                           
584 Книга 2/4 Царств. 18:17 и сл. известява как Санхериб (Сенахерим) остава в превзетия от него град 
Лахиш, а оттам изпраща своя военачалник Рабсаак с голяма войска. Според това повествувание 
последният именно известява думите на цар Санхериб.  

585 Weippert, M. Op. cit., S. 328. 

586 Вж. Описание на оттеглянето на Санхериб /Сенахирим от Йерусалим в Приложение. 



208 

 

се явяват Божии противници (2/4 Царств.19:28; 2 Лет./2 Парал. 32:21). 

Затова краят на Санхериб е безславен: първо, той е принуден да вдигне 

обсадата на Йерусалим, да се оттегли пред стените на града, и второ – 

връщайки се в Ниневия, той става жертва на своите синове (2/4 Царств. 

19:37; 2 Лет./2 Парал. 32:21).587 

 Свещеното Писание на Стария Завет използва идеите за ְנִפִלים, 

/ ּבֹורגִ   и ְרָפִאים ִגּבֹוִרי  , които са налични в древния Изток, но използвайки 

ги, ги демитологизира постепенно, като ги свързва с греха на праотците 

Адам и Ева. При това постепенно демитологизиране най-ясно личат 

остатъците от предишни митологични представи при понятието за ְנִפִלים, 

което обикновено, както бе отбелязано, се превежда от Septuaginta с 

γίγαντες (великани). Останалите две понятия (ְרָפִאים и   ִִגּבֹוִרים  / ּבֹורג ) до 

голяма степен се явяват близки и синонимни на понятието ְנִפִלים. С 

думата, съотв. представата за  ִִגּבֹוִרים  / ּבֹורג са описани предимно юначни, 

силни мъже, най-често част от елитните войници на царя (1 Лет./1 Парал. 

27:3 и сл.). Със същото понятие се описват извънмерно високи 

противници, които поради факта, че се възправят срещу Израил, се явяват 

не само политически врагове, но и богоборци (виж по-горе разгледания 

разказ за единоборството с Голиат и случилото се със Санхериб и 

юначните му войни).  

                                                           
587 Japhet, S. I and II Chronicles. London, 1993, p. 990. 
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 Свещеното Писание използва тези представи и понятия, за да може 

да бъде разбрано от хората, които живеят в общество и време, в което 

представите за великаните са не само актуални, но и в езическото съзнание 

напълно реални: великаните са част от езическата митология. При това 

свещените писатели не възприемат и не ползват митовете в техния 

същински вид, те използват само понятието „великан/великани“, като 

отначало се опитват да дадат обяснение какъв е произходът на великаните 

и защо те се възприемат отрицателно и двояко – като наследници от греха 

на техните родители и като причинители на греха (Бит. 6:1-4). На по-късен 

етап великаните са представени като извънмерно високи, силни врагове 

(напр. Числ. 32:33, 1Сам/1 Царств. 17 гл.;  2 Сам./2 Царств. 21:16-17). 

Следващият етап на демитологизация представлява изравняването на 

великаните с идеята за отдавна починалите мъртви в шеола (Пс. 88:11;  

Иов. 26:5; Ис. 26:12-24). В Свещеното Писание на Новия Завет, в текста на 

1 Петр. 3:19-20 във връзка с потопа (Бит. 6:5 и сл.) великаните не само са 

демитологизирани, но са демонизирани – Господ Иисус Христос, слизайки 

в ада, известява присъда над тях. 

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Юдейското и християнското тълкуване на Бит. 3 се различават 

помежду си, при което в юдаизма яденето от дървото за познаване на 

добро и зло не се  разбира като разказ за греха на праотците. Въпреки че в 

текста на Бит. 3 глава не е налице нито една от думите, които означават 

грях, както бе установено от етимологическия анализ и съдържанието на 

понятията ָאֶון, ָחָטא  ֶּפַׁשע  /  ָּפַׁשע ,  християнското разбиране ,ָׁשַגג /ָׁשָגה ,

на Бит. 3 глава като разказ за греха на праотците, който грях засяга 

отношенията им с Бога и помежду им, както и че извършеният от Адам и 

Ева грях се отразява на отношенията им с цялото творение, има своите 

основания в библейския текст.  

2. Единственият изход от греха на праотците е човешката природа да 

бъде изкупена и изцерена. Свещеното Писание на Новия Завет (с особен 

акцент в текстовете на 1 Кор. 15:44-49 и Рим. 5:11-21; 8:19-22) благовести, 

че това е възможно само и единствено поради въплъщението, живота, 

кръстните страдания, възкресението и възнесението на въплътилото се 

Божие Слово – Господ Иисус Христос, Който не само дарява изкупление, 

но прави  вярващите в Него съобщници на Божественото естество (2 Петр. 

1:4).   

3. Самият битиеписец прави преки връзки между разказа за греха на 

праотците (Бит. 3 гл.) и първото убийство (Бит. 4:1-16). Тези връзки са 

както текстови, така и тематични: описаното в Бит. 4:1-16 е пряко 

продължение и същевременно по-нататъшно развитие на нарушаването на 

Божията заповед, извършено от Адам и Ева. Братоубийство не само 

нарушава естествените връзки вътре в семейството, но се явява 
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престъпление, имащо своето отражение както върху извършилия го Каин, 

който бива отделен от обществото и обработваемата земя, така и върху 

самото общество.     

 4. Разпространяването на греха не се ограничава само с жестокия акт 

на братоубийството, но продължава както в количествен, така и в 

качествен аспект: браковете на синовете Божии с дъщерите човешки (Бит. 

6:1-4) довеждат до раждането на т. нар. ְנִפִלים, чието поведение е 

представено като причина за наказанието с потоп (Бит. 6:5-6 и сл.). 

Свещеното Писание свидетелства, че след потопа  ְִפִליםנ  продължават да 

съществуват заедно със сродните им ְרָפִאים и  ִּבֹורג / ִגּבֹוִרים  , които най-

често са представени като могъщи, силни мъже, с горделиво и 

богопротивно поведение, врагове на Божия народ и на Самия Бог, както 

това бе установено от анализираните преки посочки в Свещеното Писание 

на Стария Завет.  

5. Израил живее сред езически народи и не може да бъде изолиран в 

своите представи. Въпреки това бе установено, че макар някои от идеите в 

тълкуваните и разглеждани в библейско-богословско отношение текстове 

(Бит. 3 гл., Бит. 4:1-16, Бит. 6:1-4) да показват извесна близост с 

митологическите понятия в древния Изток, старозаветните и езически 

разбирания се различават. Така например представите за змията, за яденето 

от плода на дървото за познание добро и зло, дървото на живота, 

херувимите, великаните колкото и да показват някои идейни близости с 

египетски, асирийски и др. вярвания, притежават спецификата на вярата в 

единия истински Бог. Нещо повече, както бе установено, в свещените 

старозаветни текстове езическите представи са демитологизирани. Тази 
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демитологизация е постепенна по отношение на понятияна ְרָפִאים и    

ִגּבֹוִרים  / ּבֹורגִ  , които в библейско-богословско отношение търпят 

развитие, като в последната фаза на демитологизация, извършена най-вече 

в Свещеното Писание на Новия Завет, когато не е имало заплаха 

монотеистичната вяра да бъде разклатена и да се породят напр. 

дуалистични вярвания, те биват сравнени и изравнени с представата за 

демоните.  Свещените текстове, бидейки актуални, ползвайки изразите, 

представите, идеите на околните народи, влизайки по този начин в диалог 

с тях, известяват истината за единия, истински Бог, пред Когото всички 

езически божества, всички великани са напълно безсилни. По този начин 

Свещеното Писание може по-лесно да доведе езическите народи до вярата 

в единия истински Бог, каквато е целта на Израил като народ – да бъде 

светилник на народите (Ис. 42:6; Иер. 49:6).  

6. Темата и, същевременно, проблемът за греха са винаги актуални, 

факт, за който свидетелства не само библейската, но и общочовешката 

история. Грехът и победата над него ще бъдат актуални до свършека на 

този свят. В Свещеното Писание грехът и неговите последици не са 

представени само дескриптивно: Библията не само посочва победителя на 

греха и смъртта – Господ Иисус Христос, тя също така свидетелства, че 

Този Господ Иисус Христос, поради факта, че е същият вчера, днес и 

вовеки (Евр. 13:8), може да  извежда всеки човек от греха и смъртта и да го 

въведе в небесното Си царство. Във и чрез Иисус Христос всеки, бидейки 

Негов съпричастник, може да стане победител на греха, страстите и на 

самата смърт, като бъде съживен, съвъзкресен, спасен, съцарстващ с 

Христа и по благодат  вечен съобщник на Света Троица (Еф. 2:5-6; 2 Петр. 

1:4).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Част от епоса за Гилгамеш 

(Гилгамеш проклина блудницата, която го е изкушила)588 

 

След като той прокле ловците, както му допадна, неговото сърце го 

подтикна да прокълне също блуницата: „Ела, Шамхат, аз искам да 

определя съдбата ти, [ съд]ба, която няма да се прекрати во веки! Искам да 

те прокълна с велика клетва, бързо, скоро трябва да те постигне моята 

клетва!  

10. Ти не трябва да построиш къща на твоята пълнота, [ ти не трябва да] 

обичаш пото[ мците] на твоята слугиня, ти не трябва да седиш в къщата на 

момичетата! Твоята красива утроба нека да зачене, твоята празнична 

одежда нека да бъде оцапана с повърнато от пияни! 

15. Редове, в които е запазен оскъден текст 

[От ис]крящите чаши с елей ти не трябва да получиш нищо, чисто сребро, 

богатството на човеците не трябва да се съхранява в къщата ти! Нека 

твоето обиталище да стане кръстопът,  

20. пустинните места нека да са твой стан, сянката на стената нека да ти е 

място за почивка! Тръни и бодли трябва да обелят твоите крака, пияни и 

жадни трябва да те удрят по бузите! […ът] трябва да реве като лъв, 

строителният работник не трябва да прави [покрива на къщата ти ]. 

                                                           
588 Hecker, K. Op. cit., S. 707-708. 
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25. [ В твоите стени трябва] да дебнат бухали, [ ... не] трябва да се състои 

никакво угощение! 

 

Митът Адапа589 

 

Южният вятър [духаше и се потапяше]. И аз се потопих до жилището 

на свежестта. 

О, южни ветре, ти направи така, че всичките ти горчивини (?) да ме 

[постигнат]! Аз искам да строша крилете ти!  

5. Докато той говореше с устата си, крилете на южния вятър бяха 

строшени. Седем дни южният вятър вече не духаше над Земята. Ану каза 

на своя пратеник Ila-abrat: Защо южният вятър вече седем дни не духа по 

Земята?  

10. Пратеникът му, Ila-abrat, му отговори: Господарю мой, Адапа, 

синът на Еа, счупи крилете на южния вятър! Когато Ану чу това слово, 

извика: „Помощник!“, възкачи се на твоя трон [о, над Барку, над Еа, който 

остави небето да [ ]….., одежда на скръбта.  

Следващите три реда са доста неясни. Те съдържат началото на речта 

на Еа към сина му (Адапа). 

15. Той трябва да се възкачи на небето и когато иде там, до вратата 

на Ану [ боговете Тамуз и IS. Z. DA.  

20. ще стоят там, ще те гледат и ще те питат за (?) тебе: Адапа, 

заради кого носиш траурна одежда? Да не би на нашата Земя да е починал 
                                                           
589 Текстът е преведен от немски език от автора по Harper, E. Op. cit., S. 31.  
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някой от вашите богове? Аз искам да вярвам така! Кой е вашият бог, който 

е умрял на Земята? Тамуз и IS. Z. DA.  

 25. те ще се видят взаимно и ще плачат, но ще говорят приятелски 

слова към Ану. Те ще ти покажат светостта на лика на Ану. Когато само 

пристъпиш пред Ану, ще ти предложат храна на смъртта: не яж от нея! 

30. Ще ти предложат вода на смъртта: не пий от нея! Ще ти 

предложат елей - помажи се с него! Заповедта, която ти дадох, не трябва да 

презираш! Словото, което ти заповядах, трябва да съхраниш в паметта си!“ 

Тогава дойде един служител на Ану: 

35. „Адапа строши крилете на южния вятър. Доведете го при мене!“ 

 

Описание на оттеглянето на Санхериб /Сенахирим от Йерусалим 

 

18 На Езекия от Юда, 19 който не се покори на моето иго, аз обсадих и 

опустоших негови 46 укрепени градове, 20 оградени места и малки 

местности около тях, 21 които нямат брой, като направих насипи 22 и 

докарах стенобойни оръжия, заедно с пехота,23 капани, брешове и щурмови 

стълби. 24 200150 малки и възрастни хора, мъже и жени, 25 коне, ездитни 

животни, магарета, камили, 26 телци и малък добитък аз изкарах 27 оттам и 

ги взех като плячка. Самия него (Езекия - бел. прев.) аз затворих като 

птица в клетка 28 в Йерусалим, 29 неговия царски град. Поставих 50 

укрепления срещу него и 30 препястствах излизането му от вратата на града 

му. Градовете му, 31 които опустоших, отделих от страната и ги 32 дадох на 

Митинт, на царя на град Асдод, 33 на Пади, царя на град Екрон и Шил – 

Бел, 34 царя на град Гара, и намалих територията на страната му. 35 Към 
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по-предишния трибут – ежегодните им отчисления, 36 аз прибавих друг 

данък, като подарък за моето царуване. 37 И им го наложих. Онзи Езекия 38 

се хвърли ничком от страх пред блясъка на ужаса на моята царска власт, 39 

така че те… и неговите отбрани войни, които той взе за подкрепа 40 на град 

Йерусалим, неговия царски град, и които повика 41 на помощ, заедно с 30 

таланта злато, 42 800 таланта сребро, избрана антимонова паста/мазило (?), 
43 големи блокове от… камъни, 54 легла от слонова кост, 44 облицовани със 

слонова кост столове за подпиране, слонова кожа, слонова кост, 45 абанос, 

дърво от хвойна, всичко възможно, голямо съкровище, 46 както неговите 

дъщери, неговите придворни дами, певци, 47 певици аз заповядах 48 да 

бъдат заведени за мене в Ниневия,  града на моето царстване, 49 за 

осигуряване на трибута 49 и за помилване на неговите пратеници.“590  

 

 

 

 

 

                                                           
590 Преводът е от немски език по Weippert, M. Op. cit., S. 333. 
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Картина № 1. Бог Апофис във вид на змия. Изображението е взето от 

http://www.touregypt.net/featurestories/apep.htm 
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Картина № 2. Змията изкушава Ева. Ева и Адам ядат от плодовете на 

дървото за познаване добро и зло. Изображението е взето от 

http://www.pravoslavieto.com/ikonopis/sz/index.htm 
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Картина № 3. Асирийските пазители на храмове и дворци. Изображението 

е взето от: http://ancientart.tumblr.com/post/26780253771/ancient-assyrian-

relief-lamassu-originally-from 
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Картина № 4. Каин убива Авел. Картината е взета от 

http://www.pravoslavieto.com/ikonopis/sz/index.htm 

 

 



221 

 

 

Картина № 5. Давид убива Голиат. Изображението е взето от 

http://www.flickr.com/photos/alevadil/5816654314/ 
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Картина № 6. Санхериб, седящ на трон, приема пленените военачалници и 

видни жители на превзетия от него град Лахиш. 

 

 

 



223 

 

ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

Извори 

 

Библия (СП). С., 2012. 

Библия (РИ). С., 2012.  

Aland, B. (Hrsg.) Novum testamentum graece. 28 Auflage. Stuttgart, 2012. 

Beyer, K. Die aramäischen Texte vom Toten Meer sammt Inschriften aus 

Palästina, dem Testament Levis aus der Kairoer Genisa, der Fastenrolle und den 

alten talmudischen Zitaten. Göttingen, 1984. 

Grossfeld, B. The Targum Onqelos to Genesis. – In: Cathcart, K. (ed.) The 

aramaic Bible. v. 6. Edinburgh, 1988. 

Harper, E. Die babylonischen Legenden von Etana, Zu, Adapa und Dibbarra. 

Leipzig, 1892. 

Hecker, K. Das akadische Gilgamesch Epos. - In: Kaiser, O. (Hrsg.) TUAT. B. 

III. Gütersloh, 1997. 

Kittel, R. (Hrsg.) Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1990. 

Maher, M. Targum Pseudo-Jonatan: Genesis. – In: Cathcart, K. (ed.) The 

aramaic Bible. v. 18. Edinburgh, 1992. 

Maier, J.  (Hrsg.) Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer B. I. München, 

1995. 

Maier, J. Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer. B. II. München, 

1995.  



224 

 

Rahlfs, A. (Hrsg.) Septuaginta. Stuttgart, 1979. Вж. също най-новото 

текстово-критично издание. Wevers, J. (ed.) Septuaginta Vetus Testamentum 

Graecum. Göttingen, 1974. 

Sanders, J. A Liturgy of healing the stricken. – In: Charlesworth, J. (ed.) The 

Dead sea scrolls. Hebrew, Aramaic, and Greek texts with English translations. v. 

4A. Tübingen, 1997. 

Soden, von W. Der altbabylonische Atramchasis-Mythos. - In: Kaiser, O. 

(Hrsg.) TUAT. B. 3. Gütersloh, 1994. 

 

Коментари, студии и речници 

 

На кирилица 

 

св. Августин. О граде Божием. М., 2000.  

св. Августин. О книге Бытия. Кн. VI. – В: Творения. Москва, 1997. 

св. Атанасий Велики. Oratio de incarnatione verbi. coll. 192 В. – In: Migne, J.-

P. (ed.) PG. v.  25. Paris, 1857. 

Вълчанов, Сл. Великият празник Петдесетница. – В: Шиваров, Н. (състав.) 

Вечното в двата библейски Завета. ВТ.,1994. 

св. Григорий Богослов. Слово 38 на Богоявление или на Рождество 

Спасителя. – В: Творения. Т. I.  М., 2000. 

Дидим Александрийски. Eiı yalmoı. col. 1157. – In: Mign. J.-P. (ed.) PG. v. 

39. Paris, 1858.  



225 

 

Драгомирова, Я. Външният вид на херувимите в Стария Завет. – В: Рашев, 

Р. (ред.) Проф. д. и. н. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. С., 2006. 

Драгомирова, Я. „Синовете Божии“ в книга Битие, глава VI. – В: Тотев, Т. 

(ред.) Епископ-Константинови четения. Шумен, 1996. 

св. Йоан Дамаскин. Точное изложение православной веры. М.,1992. 

св. Йоан Златоуст. Беседы на книгу Бытия. Т. 1. М., 1993.  

св. Йоан Златоуст. Беседы на послание к Римлянам. Т. 9. Кн. 2., СПб., 1903. 

св. Йоан Златоуст. Толкование на святаго Матфея евангелиста. Т. 1. М., 

1993. 

св. Йоан Златоуст. Толкование на святаго Матфея евангелиста. Т. 2. М., 

1993. 

св. Кирил Александрийски. Glafura или искусные объяснения избранных 

мест из Пятикнижия Моисея.  Творения. Т. 2. Ч. 1. Москва, 2001. 

Лосский,  В. Очерк мистическаго богословия Восточной Церкви. М., 1991. 

св. Максим Изповедник. Вопросоответы к Фалассию. – В: Творения 

преподобнаго Максима Исповедника. Кн. II. М. 1993.  

св. Максим Изповедник. Peri diaforwn aporiwn. Ambiguorum liber. 1304 D 

– 1305 B - In : Migne, J.-P. (ed.) PG 91. T. 2. Paris, 1860.      

Маринова, А. Сърцето в Стария Завет. С., 2013.  

Маринова, А. Явяването на голямата Светлина (Тълкувание на Ис. 8:23-

9:6). – В: Сборник с доклади от конференция с  международно участие. Т. 

V. Стара Загора, 2007. 



226 

 

Марковски, Ив. Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Ч. I. T. 

I. С., 1932. 

Марковски, Ив. Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Общо 

въведение. Ч. I. Т. 2. С., 1932. 

Марковски, Ив. За пророческото служение изобщо и за старозаветното 

пророчество. – В: ГБФ 1942-1943. Т. XX, 1. 

Милев, Ал. (съст.) Учебник по гръцки език за духовните училища. С., 1976. 

Найденов, Ив. Figura etymologica като изразно средство при старозаветните 

писатели и по-конкретно в книгата на пророк Йона. – В: Денев, Ив. (ред.) 

БМ. Кн. 3-4. С., 1999. 

Никифорова, Л. (ред.) Нов библейски речник. С., 2007.  

св. Никола Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. М., 1874. 

Пиперов, Б. Правилникът на Новия съюз. – В: ГДА 1955-1956. Т. V 

(ХХХІ). 

Пиперов, Б. Символиката на змията у библейските писатели. – В: ГДА 

1956-1957. Т. VI (XXXII), 9. 

Пиперов, Б. Тълкувание на книга Битие. С., 1976. 

св. Симеон Новый Богослов. Слово 36. Творения. Т. 1. Свято-Троицкая 

Сергиева лавра, 1993. 

Стоядинов, М. Божията благодат. ВТ, 2007. 

Теофанов, Цв. (прев.) Превод на свещения Коран. С.,1997. 



227 

 

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. 

Цоневски, Ил. Апостолският символ. – В: ГСУ 1942-1943. Т. XX, 8. 

Шиваров, Н. Библейска археология. С., 1992.  

Шиваров, Н. Литературните жанрове в Стария Завет. – В: ГДА 1973-1974. 

Т. ХХІІІ (XLIX). 

Шиваров, Н. 50-годишен юбилей Кумран. Консенз, съмнения и хипотези. – 

В: БМ. Кн. 3. С., 1997. 

Шиваров, Н. Човекът като Божий образ и подобие и съхраняването на 

живота и ценността на творението – в светлината на Стария Завет. – В: 

Шиваров, Н. (състав.) Вечното в двата библейски Завета. ВТ., 1994. 

Шиваров, Н. Херменевткика. С., 2005. 

 

На латиница 

 

Abraham ibn Esra. – In: Rottzoll, D. (Hrsg.) Kommentar zur Urgeschichte B. 

XV. Berlin, 1996. 

Ackroyd, P.  ָיד. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. III. Stuttgart, 1982. 

Albertz, R. Das Motiv für Sinflut im Atramhasis Epos. – In: Lange, A. (Hrsg.) 

Mythos im Alten Testament und seiner Umwelt. Berlin, 1999. 

Ashley, T. The book of  Numbers. Grand Rapids, 1947. 



228 

 

Baumgart, N. Die Umkehr des Schöpfergottes: zu Komposition und 

religionsgeschichtlichem Hintergrund von Gen. 5-9. HbS. B. 22. Freiburg in 

Breisgau, 1999. 

Becker, J. Die Testamente der zwölf Patriarchen. – In: Kümmel, W. (Hrsg.) 

Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. B. III. Gütersloh, 1980. 

Bergman, J. ָיַדע. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. III. Stuttgart, 1982. 

Bernhardt, K.- H. ָאֶון. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWT. B. I. Stuttgart, 1973. 

Beuken, W. Jesaja 13-27. – In: Zengger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im 

Breisgau, 2003. 

Beuken, W. רֹאׁש. - In: Fabry, H.–J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII. Stuttgart, 1993. 

Black, J. Gods, demons and symbols of Ancient Mesopotamia. London, 1992. 

Botterweck, G. ָיַדע. – In: Botterweck, G. (Hrsg) ThWAT. B. III. Stuttgart, 

1982. 

Bousset, W. Die Religion des Judentums im Späthellenistischen Zeitalter. 

Tübingen, 1966. 

Bratsiotis, N. rf'B'. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І. Stuttgart, 1973. 

Brox, N. Der erste Petrusbrief. – In: Blank, J. (Hrsg.) EKKNT. B. XXI. 

Neukirchen-Vluyn, 1979. 

Budde, K. Die biblische Urgeschichte. (Gen 1-12:5). Gießen, 1883. 

Cassuto, U. A commentary  on the book of Genesis. Part I. Jerusalem, 1989. 



229 

 

Dan, J. Vorsehung. – In: Betz, H. (Hrsg.) RGG. B. 8 T-Z. Tübingen, 2005. 

Delitzsch, Fr. Neuer Kommentar über die Genesis. Leipzig, 1887. 

Dohmen, Ch. Schöpfung und Tod: die Entfaltung theologischer und 

antropologischer Konzeptionen in Gen. 2/3. – In: Fankemölle, H. (Hrsg.) StbB, 

35. Stuttgart, 1988. 

Donner, H. Geschichte des Volkes Israels und seiner Nachbarn in Grundzügen. 

– In: Beyerlin, W. (Hrsg.) GAT. B. 4/2. Göttingen, 1995. 

Drewermann, E. Strukturen des Bösen. – In: Bäumer, R. (Hrsg.) PThS. B. 4. T. 

1. Paderborn, 1984. 

Ebeling, E. Baum. – In: Ebeling, E. (Hrsg.) RLA. B. I. Berlin, 1928. 

Eberhard, G. Gottes Nähe im Alten Testament. – In: Liess, K. (Hrsg.) StB. 24. 

Stuttgart, 2004.  

Elbogen, I. (Red.) Jüdisches Lexikon. B. III. Berlin, 1929.   

Fabry, H.-J. „Satan” – Begriff und Wirklichkeit. Untersuchungen zur 

Dämonologie der alttestamentliche Weisheitsliteratur. – In: Lange, A. (Hrsg.) 

Die Dämonen. Demos. Tübingen, 2003. 

Fabry, H.–J. ָנָחׁש. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWT. B. V. Stuttgart, 1986. 

Fabry, H.-J. ְנֻחְׁשָּתן. – In: Botterweck, G. (Hrsg.). ThWAT. B. V. Stuttgart, 

1986. 

Feldmann, Fr. Das Buch Isaias. – In: Schulz-Breslau, A. (Hrsg.) EHAT. 

Münster, 1925. 



230 

 

Freedman, D. ְּכרּוב. –  In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. ІV. Stuttgart, 

1984. 

Gemoll, W. Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. München, 2006. 

Gesenius, W. Hebräische Grammatik. Zürich, 1983. 

Gesenius, W. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte 

Testament. bearbeitet von Buhl, F. 17 Auflage. Berlin, 1962. 

Giesen, H. Die Offenbarung des Johannes. – In: Eckert, J. (Hrsg.) RNT. 

Regensburg, 1997. 

Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. І. Berlin, 1925. 

Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. V. Berlin, 1925. 

Goldschmidt, L. (Hrsg.) Der Babylonische Talmud. B. VII. Berlin, 1925. 

Grässer, E. An die Hebräer. – In: Brox, N. (Hrsg.) EKKNT. B. XVII/3. Wien, 

1997. 

Greenberg, M. Ezekiel 21-37. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. Freiburg im 

Breisgau, 2005. 

Grether, O. Hebräische Grammatik für den akademiscneh Unterricht. München, 

1955. 

Grundmann, W. Das Evangelium nach Lukas. – In: Fascher, E. (Hrsg.) ThHNT. 

B. III. Berlin, 1971. 

Gunkel, H.  Genesis. – In: Nowack, W. (Hrsg.) GHAT. B. I. Göttingen, 1917. 

Gunkel, H. Das 4. Buch Esra. – In: Kautzsch, E. (Hrsg.) Die Apokryphen und 

Pseudepigraphen des Alten Testaments. B. II. Tübingen, 1900. 



231 

 

Hanhart, R. Dodekapropheton 7.1. Sacharja 1-8. – In: Hermann, S. (Hrsg.) 

BKAT. B. XIV/7.1. Nuekirchen-Vluyn, 1998. 

Hentschel, G.  2 Samuel. NEB. B. IV. Würzburg, 1994. 

Herzberg, H. Die Samuelbücher. – In: Herntrich, V. (Hrsg.) ATD. T. 10., 

Göttingen,  1986. 

Hornung, E. Apophis. - In: Helck, W. (Hrsg.) LÄ. B. I. Wiesbaden, 1975. 

Höver – Johag, I.  טֹוב. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. III. Stuttgart, 

1982. 

Irinäus von Lion. Adversus heresiae. Gegen die Häresien. – In: Brox, N. (Hrsg.) 

Fontes Christiani. B. 8/III. Freiburg im Breisgau, 1995. 

Irinäus von Lyon. Adverses haereses. Gegen die Häsesien. – In: Brox, N. (Hrsg.) 

Fontes christiani.  B. 8/V. Freiburg im Breisgau, 2001.  

Jacob, B. Das erste Buch der Tora Genesis. Berlin,1934.  

Japhet, S. 1 Chronik. – In: Zenger, E. (Hrsg.) HThKAT. B. 9. Freiburg im 

Breisgau, 2002. 

Japhet, S. I and II Chronicles. London, 1993. 

Janowski, B. Jenseits von Eden. Gen. 4:1-16 und die nichtpriesterliche 

Urgeschichte. Dietrich, M. (Hrsg.) Alter Orient und Altes Testament. B. 294. 

Münster, 2003. 

Janowski, B. Die Toten loben JHWH nicht. Psalm 88 und das alttestamentliche 

Todesverständnis. – In: Hengel, M. (Hrsg.) WUNT. B. 135. Tübingen, 2001. 

Kaiser, O. Einleitung in das Alte Testament. Gütersloh, 1969. 



232 

 

Kam, J. Einführung in die Qumranforschung. Göttingen, 1998. 

Keel, O. Orte und Landschaften der Bibel. Köln, 1982. 

Keel, O. Schöpfung: Biblische Theologien im Kontext altorientalischer 

Religionen. Göttingen, 2002. 

Keil, Fr. Genesis und Exodus. Gießen, 1983. 

Klein, H. Zur Gesamtbiblischen Theologie. Neukirchen, 2007. 

Knierim, R. ָאֶון. – In: .Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I. München, 1971. 

Knierim, R. ָחָטא. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I. München, 1971. 

Knierim, R. ָּפַׁשע. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II. München, 1976. 

Knierim, R. ָׁשַגג /ָׁשָגה. – In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. II. München, 1976. 

Koch, K. ָחָטא. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. II. Stuttgart, 1977. 

Köhler, L. Theologie des Alten Testaments. Tübingen, 1953. 

König, E. Die Genesis. Berlin, 1925. 

Kosmala, H.  ִּבֹורג . – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. І. Stuttgart, 1973. 

Kühlewein, J. rbg. – In. Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. 1. Gütersloh, 1971. 

Lang, Fr. Die Briefe an die Korinther. – In: Friedrich, G. (Hrsg.) NTD. 

Göttingen, 1986. 



233 

 

Lange, A. Qumran. – In: Müller, G. (Hrsg.) ThRЕ. B. XXVIII. Berlin, 1997.  

Levenson, J. Genesis. – In: Berlin, A. (ed.) The Jewish study Bible. Оxford, 

2004.  

Lindemann, A. Der erste Korintherbrief. Lindemann, A. (Hrsg.) HNT. B. 9/I. 

Tübingen, 2000. 

Lipinski, E. ָקָנה. – In: Fabry, H.-J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII. Stuttgart, 1993. 

Liwak, R. ְרָפִאים – In: Fabry, H.-J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII. Stuttgart, 1993. 

Lohse, E. Der Brief an die Römer.  – In: Koch, D.-A. (Hrsg.) KeKNT. B. IV. 

Göttingen, 2003. 

Loretz, O. Schöpfung und Mythos. Mensch und Welt nach Anfangskapitel der 

Genesis. – In: Haag, H. (Hrsg.) StB. 32. Stuttgart, 1968. 

Luz, U. Das Evangelium nach Matthäus. – In: Brox, N. (Hrsg.) EKKNT. B. I/3. 

Neukirchen-Vluyn, 1997.  

Marböck, J. Jesus Sirach 1-23. Zenger, E. (Hrsg.) HThK. B. 19. Freiburg im 

Breisgau, 2010. 

Matthias, A. Der schöne Mensch im Alten Testament und im hellenistischen 

Judentum. Frankfurt am Main, 1983. 

Michеl, J. Engel II. – In: Klauser, Th. (Hrsg.) Reallexikon für Antike und 

Christentum. B. V. Stuttgart, 1962. 

Otto, E. Die Paradieserzählung in Gen. 2-3: eine nachpriesterliche 

Lehrerzählung in ihrem relogionshistorischen Kontext. – In. Keiser, O. (Hrsg.) 

BZaW. B. 241. Berlin, 1996. 



234 

 

Otto, E. ֶׁשַבע . - In: Fabry, H.- J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII. Stuttgart, 1993. 

Otto, P. Sprüche Salomos. – In: Herrmann, S. (Hrsg.) BKAT. B. XVII. 

Neukirchen-Vlyun, 1984. 

Ottosson, M.   ִּניןַת .  – In: Fabry, H.–J. (Hrsg.) ThWAT. B. VIII. Stuttgart, 1995. 

Philo von Alexandrien. Über die Riesen. – In: Cohn, L. (Hrsg.) Die Werke in 

deutscher Übersetzung. B. IV. Berlin, 1962. 

Plaut, W. Die Tora in judischer Auslegung, Gütersloh, 1999. 

Plöger, O. Sprüche Salomos (Proverbia). – In: Herrmann, S. (Hrsg.) BKAT. B. 

XVII. Neukirchen-Vluyn, 1984. 

Preuß, H. Theologie des Alten Testaments. B. 1. Stuttgart, 1991. 

Proksch, O. Die Genesis. – In: Selli, E. (Hrsg.) KAT. B. I. Leipzig, 1924. 

Rad, G. von Das erste Buch Mose. Genesis. – In: Weiser, A. (Hrsg.) ATD. T. 

2/4. Göttingen, 1972. 

Rad, G. von Theologie des Alten Testaments. B. I. München, 1969. 

Ringgren, H. ֵאיָבה. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. I. Stuttgart, 1973.  

Satake, A. Die Offenbarung des Johannes. – In: Koch, D.-A. (Hrsg.) KeKNT. B. 

16. Göttingen, 2008. 

Scharbert, J. ָארּור. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. I. Stuttgart, 1973. 

Schelkle, K. Die Petrusbriefe. Der Judasbrief. – In: Wikenhauser, A. (Hrsg.) 

HThKNT. B. XIII/2. Freiburg im Breisgau, 1976. 



235 

 

Schlenke, B. ָחָטא. – In: Fabry, H.-J. (Hrsg.) ThWQ. B. I. Stuttgart, 2011. 

Schlier, H. Der Römerbrief. – In: Wickenhauser, A. (Hrsg.) HThKNT. B. VI. 

Freiburg im Breisgau, 1977. 

Schmitt, A. Weisheit. – In: Plöger, J. (Hrsg.) NEB. Würzburg, 1989. 

Schmidt, W. Einführung in das Alte Testament. Berlin, 1989.  

Schmidt, W. Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift. Neukirchen, 1967. 

Schneider, J. παράβασις. – In: Friedrich, G. (Hrsg.) Theologisches Wörterbuch 

zum Neuen Testament. B. V. Stuttgart, 1954. 

Schoer, S. Eva – Mutter alles Lebendigen. Freiburg, 2010.  

Schüle, A. Der Prolog der hebräischen Bibel. Der literar- und 

theologigeschichtliche Diskurs. Blum, E. (Hrsg.) ATANT. B. 86. Zürich, 2006. 

Schwegler, Th. Die biblische Urgeschichte. München, 1962. 

Seebass, H. Genesis. Urgeschichte (1,1-11,26). B. I. Neukirchen-Vluyn, 1996. 

Seebass, H. Numeri. B. IV/2. Neukirchen-Vluyn, 1995. 

Seebass, H. ְנִפִלים. - In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. V. Stuttgart, 1986. 

Seebass, H. ָּפַׁשע. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. VI. Stuttgart, 1989. 

Seide, T. ָׁשַגג /ָׁשָגה. – In: Fabry, H.-J. (Hrsg.) ThWAT. B. VII. Stuttgart, 1993. 

Simian – Yofre, H. ָּפִנים. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. VI. Stuttgart, 

1989. 



236 

 

Soggin, J. Das Buch Genesis. Darmstadt, 1997. 

Steck, O. Das Buch Baruch. – In: Kaiser, O. (Hrsg.) ATD. B. 5. Göttingen, 

1998. 

Speier, W. Gigant. – In: Klauser, Th. (Hrsg.) Reallexikon für Antike und 

Christentum. B. X. Stuttgart, 1978. 

Steck, O. Die Paradieserzählung. Eine Auslegung von Gen. 2:4b – 3:24. – In: 

Gollwitzer, H. (Hrsg.) Biblische Studien. Heft 60. Neukirchen-Vluyn, 1970.  

Stendebach, F. ִין ַ. – In: Botterweck, G. (Hrsg.) ThWAT. B. VI. Stuttgart, 1989. 

Stoebe, H. Das erste Buch Samuelis. – In: Rudolph, W. (Hrsg.)  KAT. B. VIII,I. 

Gütersloh, 1973. 

Störk, L. Schlange. – In: Helck, W. (Hrsg.) LÄ. B. V. Wiesbaden, 1984.   

Strobel, A. Der Brief an die Hebräer. – In: Stuhlmacher, P. (Hrsg.) NTD.  T. 9/2. 

Zürich, 1991 

Tsumura, D. The first book of Samuel. Hubbard, R. (ed.) The new international 

commentary on the Old Testament. Grand Rapids, 2007. 

Uhlig, S. Das äthiopische Henochbuch. – In: Lichtenberger, H. (Hrsg.) JShrZ. B. 

V. Gütersloh, 2003. 

Weimar, P. Untersuchungen zur Redaktionsgeschichte des Pentateuches. Berlin, 

1973. 

Weippert, M. Historisches Textbuch zum Alten Testament. – In: Spieckermann, 

H. (Hrsg.) GAT. B. 10. Göttingen, 2010. 

Wenham, G. Genesis 1-15. – In: Hubbard, D. (ed.) WBC. v. 1. Waco, 1987. 



237 

 

Westermann, C. Kain und Abel, die biblische Erzählung. – In: Illies, J. (Hrsg.) 

Brufermord zum Mythos von Kain und Abel. München, 1975. 

Westermann, C. Genesis. - In. Hermann, S. (Hrsg.) BKAT. B. I. T. 1. 

Neukirchen-Vluyn, 1999. 

Westermann, C. Genesis. - In. Hermann, S. (Hrsg.) BKAT. B. II. T. 2. 

Neukirchen-Vluyn, 1999. 

Westermann, C. ~d'a'. - In: Jenni, E. (Hrsg.) ThHAT. B. I. Gütersloh, 1994. 

Wilkens, U. Der Brief an die Römer. – In: Blank, J. (Hrsg. ) EKKNT. B VI/I. T. 

1. Neukirchen-Vluyn, 1978.  

Wickens, U. Der Brief an die Römer. – In: Blank, J. (Hrsg.) EKKNT. B. VI/2. 

Neukirchen-Vluyn, 1980. 

Witte, M. Die biblische Urgeschichte. Redaktions- und theologische 

Beobachtungen zu Gen. 1,1 – 11,26. – In: Kaiser, O. (Hrsg.) BZaW. B. 265. 

Berlin, 1998. 

Wolff, H. Anthropologie des Alten Testaments. Gütersloh, 2010. 

Wünsche, A. Der Midrasch Bereschit Rabba. Hildesheim, 1967.  

Zanella, F. ָאֶון. – In: Fabry, H.- J. (Hrsg.) ThWQ. B. I. Stuttgart, 2011. 

Zenger, E. Einleitung in das Alte Testament.– In: Bitter, G. (Hrsg.) Kohlhammer 

Studienbücher Theologie. B. 1,1. Wuppertal, 2008.  

Zimmerli, W. 1 Mose 1-11: Urgeschichte. – In: Schmidt, H. (Hrsg.) Zürcher 

Bibelkommentare. Zürich, 1991. 

 

 



238 

 

Интернет сайтове 

 

св. Атанасий Александрийски. Толкования на псалмы. 

http://www.wco.ru/biblio/books/afanv2/Main.htm 

св. Василий Велики. Толкование на книгу пророка Исаии. – В: 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/03v/vasily/tolkovanie/23.html 

св. Григорий Паламы. Триада 1. Ч. 1:6. 

http://krotov.info/acts/14/2/palama_07.htm 

св. Ефрем Сирин. О рае. Т. 3. 

http://krotov.info/acts/04/socrat/sirin_005_ray.htm 

св. Симеон Нови Богослов. Проповеди. 

http://krotov.info/acts/11/1/simeon_nb_07.htm 

Филон Александрийски. О сотворении мира согласно Моисею. 

http://krotov.info/spravki/persons/01person/filon.html 

 

 

 

  


