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I. Наименованието „Стар Завет“

Преди да се гмурнем в дълбоките води на 
изучаването на Стария Завет (СЗ) или 
дори в сравнително по-малката област 
на изучаването на дадена книга от него, 
за нас ще бъде изключително полезно 
да обърнем внимание на някои общи фа-
кти за Свещената книга, която наричаме 
„Старият Завет“.

Нашата дума „завет“ е превод на ев-
рейската дума берит1. В НЗ съответната 
гръцка дума е диатеке. Тя означава дого-
вор, спогодба или завещание. Книгата на 
Свещеното Писание представлява един 
пакт, съглашение, или завет между Бога 
и Неговия народ.

Нарича се Стар Завет с цел да кон-
трастира с „Новия“, въпреки че за мно-
го хора думата стар означава, че не си 
струва да бъде изучаван. Това би било 
фатална грешка от духовна, историческа 
и културна гледна точка. И двата Завета 
са вдъхновени от Бога и следователно не-
обходими за всички християни. И макар 
че вярващият в Христос често се обръ-
ща към онези части от Библията, които 
специално разказват за нашия Господ, за 
Неговата църква и за живота, който Той 
очаква от Своите ученици, важността на 
СЗ за един пълноценен християнски жи-
вот не може да бъде подценена.

Взаимовръзката между Стария и Но-
вия Завет е прекрасно изразена от Авгу-
стин:

Новият Завет във Стария е скрит; 
Старият е в Новия открит.2

II. Старозаветният канон

Думата канон (гр.) означава „правило“, 
по което нещо се измерва или оценява. 
Канонът на СЗ е тази сбирка от бо-
жествено вдъхновени и следователно с 
неоспорим авторитет книги, признати 
от духовните водачи на Израил в древни 
времена. Откъде знаем, че това са един-
ствените книги, които трябва да бъдат 
включени в канона, или че всички три-
десет и девет книги трябва да бъдат там? 
При положение, че съществуват и други 
религиозни писания (включително и ере-
тични) от древни времена, как можем да 
сме сигурни, че точно тези са правилни-
те?

Често се твърди, че някакъв еврейски 
съвет е съставил списъка на канонични-
те книги в края на първи век от нашата 
ера. Всъщност книгите са били канонич-
ни още с написването си. Благочестивите 
и проницателни евреи са разпознали бо-
говдъхновените Писания от самото нача-
ло. За някои книги обаче през различни 
периоди са водени спорове (напр. Естир, 
Еклисиаст, Песен на песните).

Евреите разделят СЗ на три части: То-
рата, Пророците (ранни и късни) и Пи-
санията.3

Има различни теории защо например 
книгата на Даниил, която е пророчество, 
е сред Писанията, а не сред Пророците. 
Един разпространен либерален възглед 
гласи, че книгата Даниил е била написа-
на твърде късно, за да влезе във втората 
част, която по онова време вече е била 
„приключена“ (вж. въведението към Да-

ВЪВЕДЕНИЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ
„За нас върховното признание на Стария Завет е онова, което идва от Самия 
Христос... Онова, което е било жизненоважно за Изкупителя, винаги трябва да 

бъде жизненоважно и за изкупените.“
Професор Г. А. Смит
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ниил). Консервативният възглед твърди, 
че Даниил е отнесен към третата част, 
защото не е бил пророк по служба, а дър-
жавник, използван от Бога за да запише 
едно пророчество. Д-р Мерил Ф. Ангър 
счита, че това деление на три части се 
обуславя от позицията на авторите4:

Това е консервативното и (вярваме) пра-
вилното гледище. Книгите на Стария 
Завет са написани с ясната цел да бъдат 
възприемани като свещени и с божест-
вен авторитет. Следователно те са при-
тежавали печата на каноничността от 
момента на своето появяване. Разделяне-
то в три части се дължи на официалната 
позиция на писателите, а не на степента 
на боговдъхновеност, различия в съдър-
жанието или хронология.5

Съветът, който официално е признал 
нашия канон, всъщност просто е по-
твърдил онова, което е било всеобщо 
признато вече в продължение на векове. 
Съветът не е съставил боговдъхновен 
списък от книги, а списък от боговдъх-
новени книги.

Още по-важен за християните е фа-
ктът, че нашият Господ често е цитирал 
и приемал за авторитетни книги и от три-
те части на еврейския СЗ. Вижте напри-
мер Лука 24:27 и 44; крайна бележка 4. 
Освен това Христос никога не е цитирал 
от т. нар. апокрифни книги.

III. Апокрифите

Източноправославните, римокатоличе-
ските и протестантските изследователи 
на Библията са единодушни за двадесет 
и седемте книги на новозаветния канон, 
подредени общо взето6 в един същ ред, 
със същите 260 глави. Ситуацията при 
СЗ обаче е малко по-сложна.

Протестантите и евреите са единодуш-
ни за съдържанието на СЗ, но източно-
православните и римокатолиците7 при-
емат още няколко еврейски исторически 

и поетични книги, които те наричат „дев-
тероканонични“ (от гр. – вторичен ка-
нон), а протестантите и евреите наричат 
„апокрифни“ (от гр. – скрит8).

Тридесет и деветте книги на СЗ в съ-
временния превод на крал Джеймс9, Но-
вото издание на превода на крал Джеймс 
и други точни протестантски версии се 
състоят от точно същите текстове като 
двадесет и четирите книги на еврейската 
Библия. Разликата в броя им се дължи 
на няколко комбинации в еврейските 
издания. Там например шестте книги на 
Царете и Летописите се считат за три 
книги, а малките пророци се разглеждат 
като една книга, наричана „Книгата на 
дванадесетте“.

Евреите са писали и много други ре-
лигиозни книги, които не са считали за 
боговдъхновени и авторитетни. Някои от 
тях, като например Първа и Втора Мака-
вейска, са ценни от гледна точка на исто-
рията между двата завета. За други, като 
„Бел и змея“, е необходим само един 
внимателен прочит, за да се види тяхната 
неканоничност.

Най-ненадеждните от тези книги са на-
речени псевдепиграфи (от гр. – лъжливи 
писания), а по-сериозните – апокрифи.

Някои древни евреи и християни, и 
особено египетските гностици, са прие-
мали по-широк канон, включващ и някои 
от тези книги.

Когато библейският учен св. Йероним 
трябвало да преведе апокрифните книги 
на латински по поръчение на римския 
епископ Дамас, той го направил против 
волята си. Причината била, че той добре 
познавал оригиналния еврейски текст 
и знаел, че тези книги не са автентична 
част от еврейския канон. И така, въпре-
ки че Йероним разпознавал техния (в 
най-добрия случай) вторичен статус, той 
превел тези книги за латинската Вулгата. 
Днес те присъстват в римокатолическите 
версии като Новата Американска Биб-
лия и Ерусалимската Библия и обикно-



17 Въведение в Стария Завет

вено в такива икуменически версии като 
Новата Английска Библия, Ревизираната 
Английска Библия и Новата Ревизирана 
Стандартна версия.

Даже Римокатолическата църква не 
е признавала официално апокрифите за 
канонични до времето на Контрарефор-
мацията (ХVI в.).10 Една от причините, 
поради които Ватиканът признал тези 
книги, била, че в тях могат да се открият 
някои от неговите учения, като например 
молитвите за мъртвите. В действител-
ност апокрифите са предимно еврейска 
литература и история и не са пряко свър-
зани с християнската доктрина. Макар 
че не са боговдъхновени, някои от тези 
книги заслужават внимание от културна 
и историческа гледна точка и си струва 
да бъдат прочетени, след като човек вече 
има ясно разбиране за боговдъхновените 
книги на еврейския канон.

IV. Авторство

Божественият автор на СЗ е Светият 
Дух. Той е водил Мойсей, Ездра, Исая и 
неизвестните автори да пишат под Него-
во ръководство. Най-доброто и правилно 
разбиране за това, как са създадени кни-
гите на Стария Завет, се нарича двойно 
авторство. СЗ не е частично човешко 
и частично божествено дело, а едновре-
менно изцяло човешко и изцяло божест-
вено. Божественият елемент е попречил 
на човешкия да допусне каквито и да 
било грешки. Резултатът е безпогрешни-
ят и безупречен текст на оригиналните 
ръкописи.

Една полезна аналогия на писано-
то слово е двойнствената природа на 
Живото Слово – нашия Господ Иисус 
Христос. Неговата природа не е отчасти 
човешка и отчасти божествена (както в 
някои гръцки митове), а изцяло човеш-
ка и изцяло божествена. Божествената 
природа е направила невъзможно за чо-
вешката да бърка или да съгрешава по 
какъвто и да било начин.

V. Датиране

За разлика от НЗ, за който е бил напи-
сан само за половин век (около 50–100 
г. сл. Хр.), завършването на СЗ е отнело 
поне едно хилядолетие (около 1400–400 
г. пр. Хр.).11 Най-ранните книги са или 
Петокнижието (около 1400 г. пр. Хр.), 
или Йов (времето не е известно, но от 
контекста изглежда, че законът все още 
не е даден).

Следващите книги са писани преди 
завръщането от Вавилонския плен (око-
ло 600 г. пр. Хр.) – от Иисус Навиев до 
Самуил; по време на плена – Плачът на 
Еремия и Езекиил; и след плена – Лето-
писи, Агей, Захария и Малахия (ок. 400 
г. пр. Хр.).

VI. Съдържание

Съдържанието на СЗ, представено по 
реда на протестантските версии, може да 
бъде обобщено както следва:

Петокнижие

Битие до Второзаконие

Исторически книги12

Иисус Навиев до Естир

Поетични книги

Йов до Песен на песните

Пророчески книги

Исая до Малахия

На съответните места в Коментара на 
СЗ ще намерите отделни въведения към 
тези четири основни части на СЗ.

Всеки християнин, който придобие 
добра представа за тези книги, заедно с 
последващото и по-пълно откровение на 
НЗ, ще бъде „съвършено подготвен за 
всяко добро дело“.

Нашата молитва е настоящият комен-
тар да помогне на много вярващи да ста-
нат точно такива.



Въведение в Стария Завет 18

VII. Eзици

1. Еврейски

Освен няколко откъса на арамейски, 
сроден семитски13 език, СЗ в оригинал е 
бил написан на еврейски език.

Вярващите не се изненадват от факта, 
че Бог е използвал това съвършено под-
ходящо средство за да поднесе по-ран-
ната част от Своето Слово. Това е един 
изразителен и колоритен език, богат на 
идиоми и удобен за боговдъхновените 
разкази, поезия и закони, които съста-
вляват СЗ. Еврейският е един от древни-
те езици, но той е единственият, който 
(почти по чудо) се е запазил като съвре-
менна14 ежедневна реч на един народ – 
Израил.

Еврейският се пише от дясно наляво, 
само със съгласни. Четецът произнася 
правилните гласни, тъй като знае езика.

По Божие провидение, това е направи-
ло възможно еврейският текст да може 
да се чете в продължение на много веко-
ве, тъй като предимно гласните звуци се 
променят през вековете и в различните 
области.15

Понякога написаното (наричано ке-
тиб), като например Името на Бога,16 се 
е приемало за твърде свято, за да бъде 
произнасяно, и затова в полето е било от-
белязвано как да се чете (кере). Такива 
бележки в полето са били поставяни и за 
думи, които през вековете са започнали 
да се считат за вулгарни, както и за до-
пуснати от преписвачите грешки.

В ранната християнска епоха са се из-
дигнали еврейски книжници, наречени 
мазорети (от еврейската дума за тра-
диция). Виждайки, че еврейският език 
постепенно отмира, и в желанието си да 
съхранят правилния начин на четене на 
свещения старозаветен текст, те създали 
подробна фонетична система, състояща 
се от точки и чертички, изписвани глав-
но под, но също и над и във двадесет и 
двете еврейски съгласни, които да указ-

ват приетото произношение на думите. 
Дори днес тази древна „пунктуационна“ 
система, както я наричат, е по-научна 
и прецизна от английския, френския и 
дори немския правопис.

Съставеният от съгласни текст поня-
кога става причина за спорове относно 
начина на четене, тъй като даден набор 
от съгласни в някои случаи може да се 
прочете с различен набор от гласни, ко-
ето води до различни значения. Обикно-
вено контекстът показва кое е оригинал-
ното значение, но не винаги. Например 
разликите в имената между Летописи 
(виж коментара там) и Битие отчасти се 
дължи на това явление.

В по-голямата си част обаче традици-
онният или мазоретски текст е забеле-
жително точно съхранен. Това е живо 
свидетелство за голямото благоговение 
на евреите към Божието Слово. Често 
древните преводи (Таргум, Септуагинта 
и Вулгата) ни помагат да изберем пра-
вилния вариант, където има проблем. В 
средата на ХХ в. свитъците от Мъртво 
море дадоха допълнителна информация 
за еврейския текст – главно потвържде-
ние на точността на мазоретския текст.

За щастие на англоезичните, еврей-
ският език се превежда много добре на 
английски – много по-добре отклолкото 
например на латински, както посочва ве-
ликият преводач от ХVI в. Уилям Тин-
дейл.

Библейската версия, на която е бази-
ран настоящият коментар, е пряк наслед-
ник на първоначалния труд на Тиндейл 
по СЗ. Той е успял да завърши превода 
на книгите от Битие до Летописи и ня-
кои части от поетичните и пророческите 
книги, преди инквизицията да го изгори 
на клада заради дейността му (1536 г.). 
Неговата работа по СЗ е била продълже-
на и завършена от други. Впоследствие е 
актуализирана в Превода на крал Джеймс 
през 1611 г. и по-късно – в Новия превод 
на Библията на крал Джеймс от 1982.
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2. Арамейски
Също като еврейския, арамейският е 
семитски език, но той е езически. Бил е 
използван широко в древния свят в про-
дължение на много векове. Когато ев-
рейският се е превърнал в мъртъв език 
за евреите, СЗ трябвало да бъде преведен 
за тях на арамейски – близък, но все пак 
различен език, който те постепенно били 
възприели. Писмеността, която свързва-
ме с еврейския, вероятно е била възпри-
ета от арамейския ок. 400 г. пр. Хр. и се 
е развила до изящните квадратни букви, 
познати днес на изучаващите еврейски.17

Повечето от фактите, които споме-
нахме по-горе относно еврейските части 
на СЗ, важат и за арамейските. Тези па-
сажи са няколко и по обясними причини 
са свързани с отношенията на Израил с 
езическите му съседи по време на Вави-
лонския плен и след това.18

VIII. Преводи

Английският е благословен с много 
(може би прекалено много) преводи на 
Библията. Съществуват обаче далеч по-
малко преводи на СЗ, отколкото на НЗ. 
Тези преводи могат общо да се разделят 
на четири вида:

1. Много буквални

„Новият“ превод на Дж. Н. Дарби от 
1882 г. (на НЗ много по-рано), Англий-
ската ревизирана версия от 1881 г. и 
нейният американски вариант, Амери-
канската стандартна версия от 1901 г., са 
крайно буквални. Това ги прави полезни 
за внимателно изучаване, но неподхо-
дящи за поклонение, публично четене и 
наизустяване. Мнозинството от вярва-
щите никога не би заменило величието и 
красотата на традиционните преводи на 
Тиндейл и крал Джеймс за тези полезни, 
но твърде сковани версии.

2. Оптимална еквивалентност

Доста буквални версии, които стриктно 

следват еврейския и гръцкия там, къ-
дето английският го позволява, все пак 
допускат и по-свободен превод, където 
добрият стил и идиоматичното изразя-
ване го изискват. Такива са Преводът на 
крал Джеймс, Ревизираното издание на 
стандартния превод на Библията, Новият 
американски стандартен превод на Биб-
лията и Новото издание на превода на 
крал Джеймс. За съжаление РИСПБ, ма-
кар и като цяло надеждна по отношение 
на НЗ, омаловажава много месиански 
пророчества в СЗ. Тази опасна тенден-
ция днес се забелязва дори и сред учени, 
които по-рано са имали здрави разбира-
ния. БКВ е редактиран в съответствие с 
НИПБКДж като най-добре балансирана 
между красивия (но архаичен) ПБКДж и 
съвременния език. (Българският превод 
на БКВ се придържа към Ревизираното 
издание на Библията на „Верен“, 2001 г., 
което също спада към оптимално-екви-
валентните преводи. – бел. прев.)

3. Динамична еквивалентност

Този тип превод е по-свободен от изцяло 
еквивалентния тип и понякога клони към 
парафразата. Това е добро средство при 
положение, че читателите са информи-
рани за употребата му. Новата английска 
Библия, Новият международен превод 
на Библията и Ерусалимската Библия 
попадат в тази категория. Прави се опит 
цели мисли да се изразят с такива сред-
ства, каквито Мойсей или Исая може би 
биха използвали, ако пишеха днес, и то 
на английски. Ако това се прави консер-
вативно, тази методология би могла да 
бъде полезен инструмент. Опасността се 
крие в мъглявите богословски възгледи 
на много от преводачите, които използ-
ват този метод.

4. Парафраза

Парафразата се среми да предаде текста 
мисъл по мисъл и често е свързана с мно-
го свободно добавяне на материал. Тъй 
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като при този подход използваните думи 
са твърде отдалечени от оригиналния 
текст, винаги съществува опасността от 
прекаляване в интерпретацията. „Жи-
вата Библия“ например която е еванге-
лизационна по предназначение, съдържа 
много интерпретационни решения, които 
са най-малкото спорни.

Добре е да притежаваме поне три вида 
Библии, за да можем да ги сравняваме. 
Ние сме на мнение обаче, че оптимално-
еквивалентният превод е най-сигурен за 
този вид подробно изучаване на Библи-
ята, който е предложен в настоящия ко-
ментар.

IX. Боговдъхновеност

Сред цялото това изобилие от историче-
ски и технически подробности е добре 
да размислим над думите на великия ан-
глийски баптистки проповедник Чарлз 
Хадън Спърджън:

Тази книга е писмото на Живия Бог – 
всяка буква в нея е изписана от Всемо-
гъщия пръст; всяка дума в нея се е отро-
нила от Вечните устни; всяко изречение 
е продиктувано от Светия Дух. Наистина 
Мойсей е написал своите истории със 
своето огнено перо, но Бог е водил това 
перо. Макар и Давид да е докосвал арфа-
та и сладката музика на псалмите да се 
е леела под пръстите му, Бог е движил 
ръцете му по живите струни на златната 
арфа. Соломон е изпял песните на любо-
вта и е изрекъл думи на ненадминатата 
мъдрост, но Бог е водил устните му и му 
е дарявал красноречие. Когато следвам 
страховития Наум с неговите налитащи 
коне, или Авакум, който вижда шатрите 
на Етиопия под скръб; когато чета Ма-
лахия, който вижда земята, горяща като 
пещ – това е Божият глас, а не човешки; 
думите са Божии думи, думите на Ве-
чния, на Невидимия, Всемогъщия, ГОС-
ПОДА на цялата земя.19

Крайни бележки
1 Появява се в името на еврейска орга-

низация, наречена „Б’най Б’рит“ („Си-
нове на завета“).

2 Думите му (от латински) са преведени 
и по следния начин:

Новият завет съдържа се във Стария; 
Старият е обяснен във Новия.

3 Редът на двадесет и четирите староза-
ветни книги в еврейската Библия или в 
еврейските преводи е следният:

I. Законът (Тора)

Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие

II. Пророците (Невиим)

1. Ранните пророци
Иисус Навиев
Съдии
Самуил
Царе

2. Късните пророци

Исая
Еремия
Езекиил
Книгата на Дванадесетте (от Осия до 

Малахия)

III. Писанията (Кетувим)

Псалми
Йов
Притчи
Рут
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Песен на песните
Еклесиаст
Плачът на Еремия
Естир
Даниил
Ездра-Неемия
Летописи

4 Merrill F. Unger, Introductory Guide to 
the Old Testament, p. 59

5 пак там
6 Славянският НЗ има различна подред-

ба на книгите след Евангелията.
7 Вж. въведението към НРИСПБ, съ-

държаща апокрифите, за книгите, ко-
ито тези групи са добавили към кано-
на. (Но те също не са единодушни за 
всички книги.)

8 С времето с тази дума е започнала да 
се свързва представата за „фалшив“.

9 Някои ранни издания на ПБКДж от 
ХVII в. са съдържали апокрифите, но 
те са били поместени между Стария и 
Новия Завет, за да се покаже техният 
по-низш статус. За много хора, които 
възприемат ПБКДж като единствена-
та достоверна Библия, е шокиращо да 
установят, че той някога е съдържал 
цели книги, които не са с божествен 
произход!

10 На Трентския събор, проведен между 
1545 и 1563 г. (с прекъсвания) в Трен-
то, Италия.

11 Не толкова консервативни учени оп-
ределят по-късни дати, но в крайна 
сметка стигат до подобен исторически 
период.

12 Много библейски учени предпочитат 
да обединят тези две групи (от Битие 
до Естир) и да ги определят като ис-
торически.

13 Семитските езици са били използва-

ни от потомците на Сим. Те включват 
арабския, финикийския и акадския, 
както и еврейския.

14 През ХХ в. лингвисти са възстановили 
този древен език, като са използвали 
френски и английски думи, както и но-
восъздадени на основата на еврейски 
корени и нови словосъчетания.

15 Например един англоговорящ човек е 
наясно с различното произношение на 
гласната в думата past в различните 
градове като Оксфорд, Бостън, Далас 
и Бруклин. Съгласните си остават съ-
щите, но „а-то“ звучи съвсем различно 
в различните райони! (За български 
език може да се направи аналогия с 
различното произношение напр. на 
звука е – меко в източните области и 
твърдо в западните – бел. ред.)

16 Например там, където в ПБКДж/
НИПБКДж е написано ГОСПОД (с 
главни букви, в съответствие с чете-
ната на глас еврейска дума Адонай), 
всъщност писаната форма е свеще-
ната еврейска „тетраграма“ (четири-
буквие, ЙХВХ), с които се изписва 
свещеното име на Бога, Йахве, или в 
английската традиция Йехова.

17 Unger, Introduction, p. 124
18 Арамейските части са: Ездра 4:8–6:18; 

7:12–26; Еремия 10:11; Даниил 2:4–
7:28.

19 Chalres Haddon Spurgeon, Spurgeon’s 
Sermons, I:28. Думата „продиктуван“ 
не трябва да се приема в съвременния 
смисъл на диктуване на секретарка. 
Както показва и останалата част от 
цитата, Спърджън е вярвал в консер-
вативното учение за боговдъхновени-
ето – двойното авторство (човешко и 
божествено) на всяка книга.




