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Преди да се спрем поотделно на Мойсе-
евите книги, с оглед на това, че те пред-
ставляват толкова съществена част от 
библейското откровение, бихме искали 
да представим някои факти за Петокни-
жието като цяло.

I. Заглавия на Петокнижието

Първите пет книги на Библията обик-
нновено се наричат „Петокнижието“. 
В древните времена книгите са се изра-
ботвали във вид на свитъци, а не в добре 
познатата ни форма на подвързани стра-
ници. Тези свитъци, наричани теухои1 на 
гръцки, са били съхранявани в специални 
калъфи. Гръцката дума за „пет свитъка“ 
е пентатеухос, и се превежда като „пе-
токнижие“.

Евреите наричат Петокнижието „То-
рата“ (евр.: тора – закон, поучение) и се 
отнасят към него като към най-важната 
част от своята Библия.

Третото разпространено название на 
тези книги е „Мойсеевите книги“. По 
ирония, точно в Библиите на някои се-
верноевропейски страни, които най-сил-
но отричат Мойсеевото авторство на 
Петокнижието, тези книги не са нарече-
ни „Битие“, „Изход“, и т. н., а „Първата 

книга на Мойсей“, „Втората книга на 
Мойсей“, и т. н.

Популярните имена на тези пет книги 
идват от гръцката Септуагинта (вж. въ-
веденията към отделните книги за значе-
нието на тези заглавия).

Евреите често наричат тези книги с 
първите няколко думи от еврейския им 
текст. Битие например се нарича Бере-
шит („В начало“).

II. Съдържание на Петокнижието

Употребата на нашата дума закон е по-
тясна, отколкото е значението на еврей-
ската дума тора, затова за християните 
терминът „Петокнижие“ е много подхо-
дящ за изразяване на голямото значение 
на тези първи пет книги.

А. Битие

Названието Битие е много уместно, тъй 
като на гръцки книгата се нарича Гене-
зис, т. е. „Начало“, „Произход“. Първата 
книга на Библията проследява произхода 
на вселената, земята, човека, женитба-
та, греха, истинската религия, нациите, 
разбъркването на езиците и избрания на-
род. Първите единадесет глави обхващат 
обширен период от човешката история, 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПЕТОКНИЖИЕТО
„Съвременната критика си позволи да напада и да уронва авторитета на почти 
всички книги от Светото Писание, но никоя с такава дързост като Петокнижи-
ето – освен може би пророчествата на Даниил ... Нека се опрем на убедителния, 
сигурен и непоклатим факт, че авторитетът на Христос вече е решил този въ-

прос за всички, които Го приемат като Бог и Човек едновременно.“
Уилям Кели

„Петокнижието е жизненонеобходимото въведение към цялото Божие Слово. То 
слага началото на онова, което се разгръща по-нататък, и постоянно ни води в 

надеждата за награда, която, макар и далечна, е сигурна.“
Самюел Ридаут
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а главите от 12 до 50 се съсредоточават 
върху семействата на Авраам, Исаак, 
Яков и синовете на Яков.

Б. Изход

Книгата Изход разказва как в продълже-
ние на четиристотин години семейството 
на Авраам се разраства до цяла нация, 
полагайки тежък принудителен труд за 
фараоните на Египет. Разказва се и за 
освобождението на народа от робството 
под водачеството на Мойсей. Мойсееви-
ят закон и подробното описание на ски-
нията съставляват останалата част от 
книгата.

В. Левит

Книгата Левит е ръководство за леви-
тите, откъдето идва и нейното название. 
Тя описва ритуалите, необходими, за да 
могат грешните хора от онази епоха да 
общуват със Светия Бог. Книгата съ-
държа образи и символи на жертвата на 
Христос.

Г. Числа

Книгата Числа, както подсказва и нейно-
то име, съдържа описание на преброява-
нето или записването на народа – едно в 
началото и едно в края на книгата. Ев-
рейското заглавие на тази книга, „В пус-
тинята“ (Бемидбар), е по-изразително, 
тъй като Числа разказва историческите 
събития, в които евреите участват по 
време на своите странствания из пусти-
нята.

Д. Второзаконие

Второзаконие е нещо повече от просто 
преповтаряне на закона на едно ново по-
коление, въпреки че е и това. Тази книга 
осъществява връзката със следващите 
исторически книги, тъй като документи-
ра смъртта на Мойсей и заместването му 
от неговия приемник Иисус Навиев.

Грифит Томас, в характерния за него 
ясен и стегнат стил, обобщава съдържа-

нието на Мойсеевите книги по следния 
начин:

Петокнижието описва въвеждането на 
божествената религия в света. Всяка от 
петте книги показва един етап от Божия 
план, а взети заедно, те съставляват едно 
общо цяло. Битие говори за произхода 
на тази религия и за хората, избрани от 
Бога за нейни посредници. Изход описва 
превръщането на тези хора в народ и ус-
тановяването на отношения между Бога 
и този народ. Левит показва начините, 
по които тези отношения се поддържат. 
Числа разкрива как е бил организиран 
народът, за да установи божествената 
религия в Обещаната земя. Тази книга 
говори и за провала на народа и пос-
ледващото от това забавяне, както и за 
необходимата реорганизация. Накрая 
Второзаконие показва как непосредстве-
но преди влизането в Обещаната земя, на 
границата ѝ , народът е бил подготвен за 
него.2

III. Значението на Петокнижието

Тъй като целият СЗ, а всъщност и ця-
лата Библия се основават на тези пет 
книги, значението на Петокнижието 
за получената по откровение религия 
трудно може да бъде преувеличено. Ако 
скептичните, невярващи учени успеят да 
подкопаят доверието в достоверността и 
автентичността на тези книги, основите 
на юдаизма ще потънат в едно море от 
несигурност. Ние, християните, също 
не бива да мислим, че нашата вяра ще 
остане незасегната от такива атаки, тъй 
като НЗ и Самият Господ Иисус също 
цитират Мойсеевите книги като истинни 
и достоверни.

Д-р Мерил Ангър формулира това 
най-директно:

Основата на Божественото откровение 
и на Божия спасителен план се намира в 
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Петокнижието. Ако тази основа е нена-
деждна, цялата Библия е ненадеждна.3

IV. Авторство на Петокнижието.

С изключение на някои, които в ранните 
дни на християнството са считали Ездра4 
за възможен автор на Тората, юдео-хрис-
тиянската ортодоксална общност винаги, 
както и сега, е поддържала възгледа за 
авторството на Мойсей.

А. Авторството на Мойсей

Преди да разгледаме накратко докумен-
талната теория, която като цяло отрича 
авторството на Мойсей, нека разлгедаме 
позитивните доказателства в негова пол-
за. 

1. Квалификацията на Мойсей

Германският критик от ХIХ в. Хартман 
отрича авторството на Мойсей с аргу-
мента, че тогава нищо не можело да бъде 
написано, защото писмеността още не 
била открита. (Или поне така са мислели 
мнозина по онова време!) Археологията 
показва, че Мойсей би могъл да използва 
ранноеврейската азбука, египетски йе-
роглифи или акадски клинопис. Разбира 
се, Деяния 7:22 казва на вярващите далеч 
преди археологията да го потвърди, че 
Мойсей е бил „научен на цялата египет-
ска мъдрост“. Когато казваме, че Мой-
сей е „написал“ Петокнижието, това не 
означава, че той не е могъл да използва 
за Битие и съществуващи по-ранни до-
кументи. Това не е пречка и за по-късни 
боговдъхновени осъвременявания и ре-
дакции с промяната на еврейското пис-
мо през вековете. Разбира се, фактът, че 
Мойсей би могъл да напише Петокни-
жието, не доказва, че го е направил. Но 
като праотец на еврейската вяра той не е 
могъл да не запише Божието откровение 
за бъдещите поколения. Точно това му е 
заповядал Бог.

2. Твърденията на Петокнижието.
В текста на Тората изрично се казва, че 
в определени моменти Мойсей е запис-
вал по заповед на Бога. Виж напр. Изход 
17:14; 24:4; 34:27; Числа 33:2; Второза-
коние 31:19.

3. По-късни библейски твърдения

Останалата част от Божието слово също 
приема авторството на Мойсей. Виж 
напр. Иисус Навиев 1:7 и 3 Царе 2:3, а в 
НЗ  – Лука 24:44 и 1 Кор. 9:9.

4. Свидетелството на Христос

За християните фактът, че Господ Иис-
ус Христос Сам приема авторството на 
Мойсей, би трябвало да решава въпроса. 
Мнението, че като човек Иисус не е бил 
запознат с науката и историята, или пък 
че е знаел нещо друго, но се е съобразя-
вал с незнанието и предубежденията на 
Своите сънародници, е недостойно изоб-
що да бъде разглеждано от един вярващ.

5. Археологията и Петокнижието

Много обичаи, думи, имена и историче-
ски и културни детайли, за които либе-
ралните критици твърдяха, че са „твърде 
късни“, за да бъдат известни на Мойсей, 
се оказаха предхождащи го с векове. И 
макар това да не „доказва“ авторството 
на Мойсей, то съответства много по-до-
бре на традиционното гледище, отколко-
то на теорията, че някакви „редактори“, 
живели векове по-късно, са познавали 
всички тези подробности (до това време 
в голяма степен вече изгубени) и са ги 
сглобили по такъв съвършен начин.

Б. Документалната хипотеза

През 1753 г. френският учен Жан Аструк 
лансира теорията, че Мойсей е компили-
рал два документа за написването на Би-
тие. Пасажите, които използват името 
Йахве за Бога, идвали от единия използ-
ван източник, а тези, които използват 
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Елохим – от другия. Тези предполагаеми 
източници той нарекъл съответно „Й“ 
(J) и „Е“ (Е).

По-късно либерални учени доразвиват 
тази теория, като определят всички свои 
предполагаеми източници като много 
по-късни от Мойсей. Другите предло-
жени документи били означени с „В“ (от 
Второзаконие, D) и „С“ (свещенически, 
P). Петокнижието се представя като мо-
зайка от различни източници, сглобена 
някъде между девети и шести век преди 
Христос. Хипотезата придобива публич-
ност под названието „теорията ЙЕВС“ 
(JEDP).

Няколко неща правят тази хипотеза 
привлекателна за учените от ХIХ в. Пър-
во, тя добре подхождала на Дарвиновата 
теория за еволюцията, която тогава се 
прилагала към много области извън би-
ологията. Освен това надигащият се дух 
на материализма се радвал на опитите да 
бъде сведена Библията до чисто човешко 
ниво. На трето място тази теория хармо-
нирала с тенденциите на хуманизма да се 
замести божественото откровение с чо-
вешки усилия.

През 1878 г. Юлиус Велхаузен популя-
ризира документалната хипотеза по един 
хитър и измамно правдоподобен начин.

В това кратко въведение можем да 
споменем само някои от главните възра-
жения срещу теорията.5

Ето някои от сериозните проблеми на 
тази теория:

1. Липса на ръкописи, които да я 
докажат

Никога не са били откривани ръкописи, 
които да потвърждават съществуването 
на който и да било от предполагаемите 
от теорията източници.

2. Противоречия и субективно 
структуриране

Различните учени разделят Петокнижи-
ето на съвсем различни фрагменти, кое-

то показва техните крайни и субективни 
становища и липсата на конкретни, обек-
тивни доказателства за теорията.

3. Археология

Археологията определя стила, обичаите, 
религиозното познание и пр. на Пето-
книжието по-скоро като много древни и 
определено не от късния период, предло-
жен от теорията на Велхаузен.

4. Лингвистика

Предполагаемите „късни“ езикови фор-
ми и лични имена в Петокнижието са 
открити в източници, доста по-ранни от 
Мойсей. Пример в това отношение са 
наскоро откритите „плочки от Ебла“, 
които съдържат много наименования от 
Петокнижието.

5. Единството на Петокнижието

В смислово и стилово отношение петте 
книги на Мойсей показват пълно един-
ство и съгласие и съвършено се допъл-
ват, което трудно би могло да се получи 
в резултат на предполагаемия им еволю-
ционен произход чрез „рязане и лепене“ 
на отделни техни части.

6. Духовен провал

И накрая, от духовна гледна точка, до-
кументалните теории във всички техни 
модификации са недостойни за великите 
и прекрасни духовни истини, разкрити в 
Мойсеевите книги. Ако тези теории бяха 
верни, Петокнижието би било, по думите 
на д-р Ангър, „неавтентично, без истори-
чески свидетелства и недостоверно, чо-
вешка измислица, а не Божие дело“.6

V. Датиране на Петокнижието

Съдържанието на Петокнижието ни връ-
ща към Сътворението, но самото напис-
ване, разбира се, е станало хиляди годи-
ни по-късно. Очевидно датата, която ще 
посочим за него, зависи от това кой го е 
написал.
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Либералните изследователи определят 
времето за различните теоретични ета-
пи предимно в следния ред: т. нар. „до-
кумент Й (J)“ се отнася към 850 г. пр. 
Хр.; „документ Е (Е)“ – около 750 г. пр. 
Хр.; „документ В (D)“ – около 621 г. пр. 
Хр.,7 а „документ С (P)“ – около 500 г. 
пр. Хр.

Консервативните изследователи като 
цяло датират Петокнижието около вре-
мето на излизането от Египет през ХV в. 
пр. Хр. Някои считат, че това се е случи-
ло около век и половина по-късно.

Вероятно най-доброто датиране, съот-
ветстващо на цялата налична библейска 
информация, е някъде около 1450–1410 
г. пр. Хр. За повече подробности вж. от-
делните книги в Коментар на Стария 
Завет.

VI. Обобщение
Ще завършим въведението към Петокни-
жието с думите на прочутия канадски из-
следовател на СЗ:

Петокнижието е еднородна композиция 
в пет тома, а не конгломерат от отделни 
и може би само случайно свързани по-
между си съчинения. На един достоверен 
исторически фон то описва начина, по 
който Бог се разкрива на хората и изби-
ра израилтяните за специално служение 
и свидетелство в света и в хода на чо-
вешката история. Мойсей играе главната 
роля във формулирането на тази литера-
турна творба и има всички основания да 
заема почетно място в епичната история 
на израилевия народ и да бъде уважаван 
и от евреи, и от християни като великия 
посредник на древния Закон.8

Крайни бележки
1 Първоначално думата теухос е озна-

чавала инструмент или сечиво, а впо-
следствие – свитък от материал за пи-
сане.

2 W. H. Griffith Thomas, The Pentateuch, 
p. 25

3 Merrill F. Unger, Unger’s Bible 
Handbook, p. 35

4 Еврейският философ Спиноза също 
приема Ездра за автор на Петокнижи-
ето.

5 Християнски подход може да бъде 
открит във Въведение в Стария За-
вет на Р. К. Харисън (R. K. Harrison, 
Introduction to the Old Testament, Grand 

Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co,. 1966). Американският романист 
от еврейски произход Хърман Уоук 
излага теорията в Това е моят Бог (H. 
Wouk, This Is My God, Garden, City, 
NY: Doubleday & Co., 1959).

6 Unger, Handbook, p. 35
7 Мнозина либерални богослови при-

емат точно тази дата в резултат от 
погрешното вярване, че Йосия е „от-
крил“ (т. е. изфабрикувал) за свое 
удобство това, което днес наричаме 
Второзаконие, с цел да утвърди цен-
тралното светилище в столицата Еру-
салим.

8 Harrison, Introduction, p. 541




