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ПРЕДСТАВАТА ЗА НЕБЕТО У СТАРОЗАВЕТНИТЕ 
БИБЛЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ 

 
Според старозаветните библейски писатели целият сътворен свят се състои от небе и земя 
и всичко, което е по тях. Изразът „небе и земя" за тези писатели е любим синоним за 
понзитието „цялата вселена", защото, всъщност, в еврейски език няма отделна дума, която 
да отговаря на нашите “свят”, „вселена", „космос". Терминът за обозначаване на цялата 
вселена е употребен за първи път, сигурно под влияние на Питагор1, в писаните на гръцки 
език старозаветни книги като Прем. (1:14; 5:21 и др.) и 2 Мак. (7:9, 23; 12:15 и др.). 
Според писателя на кн. Битие човекът е сътворен и чрез благословение надарен със сили и 
възможности да стане пълен господар на земята и всичко, което е свързано с нея. 
Етимологията на думата „човек" в староеврейски език (аdam) също така ни подсказва, че 
става дума за същество, чийто живот и дейност са свързани със земята, като източник на 
препитание и като обект за обработване и култивиране (срв. Бит. 1:26, 28; 2:7, 8, 15 по евр. 
2). Такова е разбирането за земята и на всички следващи след Мойсей библейски писатели. 
В Библията повече се говори за земята, като обиталище на човека и неговата дейност. 
Небето, като че ли, остава някак по-далечно, по-недостижимо и по-необозримо в 
представите на старозаветните хора. 
Ние сме щастливи съвременници на едно щурмуване на „небето", почти във фантастичен 
мащаб. С всеки изминат ден то представа да бъде само неразрешима загадка, повод за 
поетични мечтания и съзерцания или обект за разработване на фантастични разкази и 
романи. В лицето на съвременната наука, начело със съветските й представители, човекът 
надви притегателната сила на земята и се отправи в небесния простор. Небето стана по-
близко, по-понзитно, по-малко загадъчно. Поради тази именно причина счетохме, че би 
било навременно да хвърлим един съвсем кратък поглед през вековете и, въз основа на 
старозаветната литература, да се помъчим да схванем, как старозаветните хора са си 
представяли небето. 
 

*** 
Етимологията на еврейското название за небе (љamaim), засега, остава все още неизяснена. 
Дадените досега обяснения, - че љamaim означава покривка, покрив; висина, висота; място 
за вода и др. - 
------------------------ 
1 Гръцки философ, основател на философска школа в Коринт. Живял през VI в. пр. Хр. 
2 евр. - еврейският масоретски текст (МТ). 
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можем да считаме само като опити и предположения. Можем да твърдим само едно, че 
еврейската дума е съкратено множествено число (вм. љamajim) от љamai. Според 
правилата на еврейската граматика думите, които означават неограничено или неуточнено 
пространство, се поставят в множествено число. Затова и думи, като вода, море, небе; и др. 
подобни, се срещат само в множествено число, но се конструират с глагол в единствено 
число (изключение от това правило срещаме в Ос. 2:23; Пс. 19:2 и някои други места, 
където и сказуемото е също в множествено число).  
Ако изпитваме трудност при определянето на етимологичния произход и значение на 
думата љamaim, то по-лесно можем да вникнем в това, каква представа са имали древните 
евреи за нея. Като проследим внимателно местата, в които се говори за небе, то бият на 
очи изразите, от които е ясно, че за библейските писатели љamaim е нещо осезаемо, 
твърдо, стабилно: небето е разпростряно „като тънко платно" разпънато „като шатра" (Ис. 
40:22; 44:24; 45:12; 48:13; Йер. 10:12; 51:12; Пс. 103:2; Зах. 12:1.); то има отверстия 
(прозорци и врати), които могат да се отварят и затварят (Бит. 7:11; 28:18; 4 Цар. 7:2,19; 
Мал. 3:10; Пс. 78:23); подпряно е на стълбове, които могат да се разклащат (Йов 26:11); 
лежи на основи, които се разлюляват (2 Цар. 22:8); може да се раздере (Ис. 63:19) и др. 
подобни. Трудно можем, да приемем, че това са само поетични образни изрази, защото, не 
нещо друго е наречено небе (љamaim), а твърдта (евр. rakia Бит. 1:8), а тази дума в 
еврейския език идва от глагола raka - чукам; разстилам; разплесквам нещо с чук; изтеглям 
или изтънявам метална пластинка. Под твърд (rakiа) се разбирал онзи гигантски небесен 
полусферичен похлупак, който носел върху себе си небесния океан и образувал свод над 
земния кръг (че библейските писатели си представяли земята като кръг, евр. chug, срв. Ис. 
40:22; Йов 22:14; Пр. 8:27). Небесният океан пък бил с огромно значение за земята, със 
своето обдаряващо (дъжда) или разрушаващо (потопа) действие. Че небе (или небеса) и 
твърд в представите на древните евреи били синоними, личи и от Пс. 148:4: “Хвалете Го, 
небеса на небесата и води, които сте по-високо (евр. = върху, над) небесата". Но от Бит. 
1:6; 7 ние знаем, че именно твърдта, наречена небе, е това, което разделяло водите (т. е. 
първоначалната материя) на две. Изглежда, че rakia ще е бил космологически, технически 
израз, чрез който се изтъквала същината на небето - че е нещо твърдо и разстлано над 
земята, а љamaim бил повече култов израз, взет от общонародния говор.  
Думата „небе" ще е означавала и въздушното пространство между твърдта и земята, което 
личи от многократно срещащия се израз „птиците на небето" (срв. Бит. 1:28, 30; 2:19 нат.; 
6:7; 7:3; и мн. др.). С този израз се сочи мястото, което обитават птиците, т. е. из въздуха, 
между земята и небето, където наистина те прекарват голяма част от живота си. Но в 
много други случаи това понзитие имало много по-широко съдържание - „небе" била и 
намиращата се над земята космическа област, без каквото и да е било ограничение 
„нагоре". Това е ясно от случаите, където се говори за жилището на „Бога на небето” 
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или за Неговото идване от небето. В такъв случай под „небе" се разбирало пространството 
над твърдта. 
Представата за повече, кръжащи една в друга, небесни сфери, изглежда, ще е била чужда 
на древните евреи. Обаче не е изключено, щото вавилонската представа за много небеса да 
е намерила слабо отражение в библейския израз „небето на небесата" (Втор. 10:14; 3 Цар. 
8:27; 2 Пар. 2:5; 6:18; Пс. 148:4; Неем. 9:6). Но този израз, като се има предвид контекста 
на посочените места, в устата на библейските писатели не може да се схване иначе, освен 
само като риторически хиперболизъм. Казаното пък за „четирите краища на небето" (в 
Йер. 49:36; ерв. също и Зах. 6:5-18; Дан. 7:2; 8:8; 11:4), във връзка с четирите вятъра 
небесни, е един поетичен израз за четирите страни на света, защото изрично там се 
споменава за север и юг. Но в по-късното юдейство, особено през талмудския период, 
представата за много небеса (даже до десет), е ясно изразена. 
Според схващането на древните израилтяни, височината на небето е недостижима за 
човека, защото за него е невъзможно да се качи там (срв. Втор. 30:12; Пр. 30:4). Че в 
древността хората пожелали да построят кула, „висока до небето" (срв. разказа за 
вавилонското стълпотворение в Бит. 11:1-9), или пък че израилтяните при нахлуването си 
в Ханаан се уплашили от ханаанците, защото техните големи градове били „с укрепления 
до небесата" (срв. Втор. 1:28), можем да си обясним само с това, че авторите на подобни 
изказвания са си послужили с хиперболични изрази, каквито народът употребява и досега, 
когато иска да каже за нещо, че е много високо. 
В пословичната реч и благословенията, небето е символ на дълговечност. Мойсей напътва 
синовете Израилеви да спазват всички Господни наредби, „за да бъдат толкова много 
вашите дни... колкото дни ще бъде небето над земята" (Втор. 11:21), т. е. докато 
съществува светът. Псалмопевецът направо казва: „И ще продължи навеки неговото 
потомство и неговия престол - като дните на небето" (Пс. 88:30). Във втората заповед от 
Декалога (Изх. 20:4) е изразено схващането на древните израилтяни за съставните части на 
космоса. Последният се разделя на три части: горе небето, долу земята и хаотична водна 
маса под земята. За подобно тройно деление на космоса се загатва и в Пс. 17:15-17. Обаче, 
както казахме вече, много по-често описването на космоса става чрез кратката формула 
„небе и земя", която има произхода си не от някаква сакрална представа за света, каквато 
можем да предполагаме в Изх. 20:4, а от едно всекидневно елементарно наблюдение. В 
древния Израел липсвала каквато и да е сакрална канонизирана представа за небето и 
света, защото липсвал какъвто и да е мит, който да обедини в една обща и задължителна, 
за всички старозаветни писатели, представа за космоса. Затова и в поетичните сравнения 
на тези писатели, ние се сблъскваме с едно рационално разбиране на света, което е 
направило небето и неговите закономерни явния като предмет на едно трезво, макар и 
съвсем наивно наблюдение. Светът бил сравняван с къща с равен покрив, снабден с 
горница (евр. alija; Пс. 104:3,13; Ам. 9:6). Небето се уподобява на развит свитък, 
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буквените знаци, на който са звездите (Ис. 34:4). В небето, т. е. твърдата (rakia) са 
запасните хранилища на снега и градушката (Йов 38:22) на ветровете (Йер. 49:36; Йов 
37:9, 12; Пс. 134:7) и водата (Пс. 32:7; Йов 38:37), която е в кръговрат, след като падне 
върху земята като дъжд, отново се връща на небето. Небето си има свои закони (chukkot), 
т. е. природни закони (Йер. 5:24; 31:35; Йов 38:33).  
Небето е мястото, където се намират небесните светила като опорни точки за 
календарното, определяне на времето на празниците (Бит. 1:14; 15:5; Йер. 33:22). 
Старозаветните писатели останали неповлияни от астрологичните и митични увлечения на 
другите езически народи. Мойсей строго забранявал гаданията (Втор. 18:11 нат.), пр. 
Исаия издигал глас срещу предсказателите по небесните тела (47:14-14), пр. (Йеремия 
съвсем ясно предпазвал своите слушатели от какъвто и да било страх от различните 
небесни явления.  
 

*** 
 
Небето е творение на Яхве (Бит. 1:1; 2:4; Ис. 42:5; 45: 18; Пс. 33:6; Пр. 3:19; 8:27 нат. и мн. 
др.). Различните еврейски глаголи (аsа, kun, ckana, bаrа), които старозаветните писатели са 
употребявали, отразявали различните представи и предания за начина, по който Яхве се 
схващал като творец на небето: произвеждам; поставям основи, основавам, закрепвам; 
придобивам, раждам; творя отначало, създававам. 
Като нещо много характерно за старозаветните хора било убеждението, че Яхве живее на 
небето. Но ние срещаме и много други места от старозаветната литература, в които се 
посочва не небето, а други места, където живее Яхве, или пък където Неговата близост се 
изживява някак по-осезателно от хората: в Святая Святих при скинията или храма, над 
ковчега на завета, на планината Синай или на други свещени места. Но и в тези случаи 
трябва добре да се схваща, дали тези свещени места се посочват като такива, където Яхве 
живее постоянно или където само се явява, за да засвидетелства Своята воля. Не може да 
се отрече, че старозаветното схващане за „жилището на Яхве е доста комплицирано. 
Изглежда, че прастарото схващане по този въпрос ще е претърпяло известна промяна, след 
като израилтяните завзели напълно Ханаан и влезли в непосредствен допир с религиозните 
представи на ханаанците. Независимо от разликата във вярванията между монотеистите-
израилтяни и политеистите-езичници, не можем да отречем, че и в древния Изток, както 
всякога и навсякъде, ще е имало взаимни влияния особено по отношение на външните 
култови форми на богопочитание. Доста силно влияние ще е оказала, напр., асиро-
вавилонската сакрална архитектура и свързаните с нея идеи, макар и само като повод и 
образец. Асиро-вавилонските зиккурати (храмови кули) са били храмове-живелища, 
където се вярвало, че живее божеството в принебесна висота, далеч от погледите на 
хората. В тези храмове божеството присъства чрез своите култови символи и там може да 
бъде намерено и почитано от хората. Очистилището върху ковчега на завета в Сило и 
Йерусалим е мястото, където Сам Яхве 
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казва, че ще се явява, за да говори с Мойсей или неговите заместници, за да предава 
Своите наредби (Изх. 25:22). Очистилището, в случая, се явява като готов празен трон 
на Бога, където Яхве ще сяда, за да бъде близо до Своя народ. Представата, че небето е 
жилище и трон на Бога, съвсем не изключва, от друга страна, представата, че 
духовността на Бога не може да бъде свързана с някакво определено място. Но в 
разказа за основаването на Ветил (евр. bet-el т. е. дом Божи, Бит. 28:10-19) става ясно и 
друго, - че представата за жилището на Бога не може да се ограничи само с 
алтернативата „небе и земя". Яков, съзерцавайки откритите небеса, казва: „Това не е 
нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни" (Бит. 28:17). Цар Соломон, при 
освещаването на новопостроения от него храм, произнася високо поетична хвалебна 
молитва, която съвсем ясно изразява вярването, че храмът ще бъде мястото, където 
Яхве ще бъде во веки (3 Цар. 8:12), за да чува молитвите на синовете Израилеви (ст. 
29), но, от друга страна, Соломон вярва, че Яхве обитава небето, защото даже небето 
на небесата не могат да Го поберат. Яхве само от небето: може да чуе молитвите на 
Своя народ (ст. 27, 32). Независимо от местата, където се говори, че Яхве се явява 
някъде по земята, не можем да отречем, че вярата на израилтяните в това отношение 
се е издигала над ханаанските религиозни вярвания. 
Представата за Яхве като небесен Бог доминира, до голяма степен, над всички други 
представи. Яхве слиза на Синай от небесата (Изх. 19:18); Той слиза от небето над 
вавилонската кула (Бит. 11:5-7); Той излива върху Содом и Гомор огън и жупел от 
небето (Бит. 19:24); Той е господар на небето, където има върховна власт над 
„небесното войнство". Яхве се схваща като цар, който царува над света от небето (срв. 
Ис. 6:5; Пс. 28:10), където е и Неговият трон (Пс. 10:4; Ис. 66:1). Дворецът Му, който 
се издига над небесния океан (Пс. 103:3), е небесно светилище, което се представя ту 
като място, от което се управлява света, ту като култово място. От небето Бог чува 
молитвите на онези, които се обръщат към Него (3 Цар. 8:30 нат.; 2 Пар. 6:25, 35, 39; 
Неем. 9:27 и др.). Към небето викат греховете за Божи съд и възмездие (Бит. 4:10; 1 
Цар. 5:12). Характерно в това отношение е описаното в 3 Цар. 22:19-22 видение на 
Михей, син Йемвлавиев. В това описание Яхве е представен като небесен цар, седнал 
на трон и заобиколен от двете страни от небесното войнство, което служи на Яхве, че 
взема участие и в светоуправлението. 
Както Яхве е Бог на земята, т. е. неин творец и върховен, управител, така Той е и Бог 
на небето. Това особено проличава от онези места, където трябва да се подчертае 
величието, безусловното господство и неограничената сила на Яхве (Бит. 24:7; Пс. 
137:2, 6; Неем. 1:4; Ездр. 1:2). Изразът „Бог на небето" изключва възможността, да се 
предполага, че древните евреи са могли да обожествяват небето и да го почитат като 
божество.  
Трудно би могло да се докаже, как точно се е оформила в съзнанието на израилтяните 
представата за небесното войнство, но от някои факти ние можем да изтъкнем едно, - 
че за израилтяните това 
 
 



290/6 
 
войнство е от надземни духовни същества, призовани от Яхве за различни служби (3 
Цар. 22:19). Мъчно бихме приели, че представата за това войнство се е оформила под 
влияние на асиро-вавилонските представи за почитаните от тях „войнство на слънцето 
или цар на войнството на слънцето", т. е. звездите, защото забраната на Мойсей е ясна 
категорична и съвсем реална: „Да не би ти, като погледнеш на небето и видиш 
слънцето, месечината, цялото небесно войнство, да се прелъстиш, та да им се 
поклониш и да им послужиш, защото Господ... ги е отредил за всички народи под 
цялото небе" (Втор. 4:19). За грях 
се считал култът към небесното войнство и от по-късните библейски писатели (срв. 4 
Цар. 17:16; 21:3-5; 23:4 нат.; Соф. 1:5; Йер. 8:2; 19:13). Вярно е, че под влияние на 
асиро-вавилонските религиозни представи ще се е вмъкнал всред Израел и култът към 
т. нар. „небеса царица", т. е. Иштар "или Астарта, но това увлечение било силно 
атакувано и отхвърлено от пр. Йеремия (7:18; 44; 17 нат.). Израел, по начало, 
независимо от временните си увлечения, през цялата си дълговечна история, твърдо 
вярвал, че само Яхве е един и истински Бог, Който живее на небето. Това особено ясно 
личи от запазените молитвени формули, които сигурно, имат твърде ранен произход: 
„Погледни от светото си жилище, от небесата, и благослови народа Си Израиля"! 
(Втор. 26:15); „Чуй молбата на Твоя раб... чуй от мястото на Твоето обиталище, от 
небесата, чуй и помилувай" (3 Цар. 8:30); „Надзърни от небесата и погледай от 
жилището на твоята светиня" (Ис. 63:15 и др. При даване на клетвени обети (Втор. 
32:40) и при усилена молитва (Изх. 9:29, 33) народът издигал ръце към небето, което 
сочи на убеждението, че Яхве живее горе на небето. Псалмопевецът славослови небето 
с думите: “Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки." (Пс. 
113:24). Но също така твърдо се вярвало, че Бог се грижи за хората, че Той е близо до 
техните нужди, въздава справедливо за всяко добро и зло. Ако отделен човек или 
цялото израилско общество издигне глас за покайна или просителна молитва, то „Бог 
го чува от небето". Бог е близо до хората и чрез свещените места, които Той избира и 
посочва, за да пребъдва там името Му и там верните да Му се молят и принасят своите 
дарове (Втор. 12:5, 21; 14:23 нат.; 16:2, 6, 11; 26:2). По този начин, древният 
израилтянин е изяснил проблемът за Бога като надземен, небесен, стоящ високо над 
човека, а същевременно и като такъв, Който винаги е между хората, които знаят къде 
трябва да Го помолят или да Му благодарят.  
Наред с представата за Яхве като трансцедентен Бог - както Го схваща пр. Йезекия в 
своето видение, (че Бог слиза направо от разтворените небеса 1:1), или пък 
псалмопевецът, (че Той „живее във висините" 112:5) - прозира и идеята, че Яхве има 
сила и господство над всички народи и над цялата земя. Така, постепенно, в 
представата - за Яхве се поставя тежестта не толкова върху това, къде е и жилището 
Му, а за необхватния кръг на Неговата сила и власт. Пророк Даниил счита Яхве като 
„Бог на небето" и като Бог, Който Господства в пълнота над историята и съдбините на 
цялата земя. Така се  
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стига и до мисълта, която се прокрадва още в Псалтира, че Бог живее навсякъде - той е 
на небето, в преизподнята (шеол) и накрай света (Пс. 138:8-10). Бог присъства винаги 
навсякъде, ако и да не действа навсякъде еднакво. Но както Той може да се намира 
един и същ на всяко едно място, така и човек може да Го изживява и почита на всяко 
място (Пс. 138; 144:18; Йер. 23:23 нат.). 
 

*** 
 
Ако библейските писатели проповядвали, щото Израeл да живее с всеотдайната вяра, 
че Яхве води към съвършен живот. Своите верни синове тук на земята; ако небето се 
считало за място, откъдето всесилният и всесъвършен Яхве господства и управлява; то 
съвсем естествено възникнала и представата, че небето, за разлика от земята, е сфера 
от висш порядък, място на вечни и непреходни блага, първообраз на богоспасителния 
план по отношение на човешкия род (срв. Изх. 25:40; 26:30). Оттук и изводът, че 
отвъдното, небесното, е извор на всяко най-висше и желано благословение. 
Патриархът Яков на смъртния си одър счита, че синът му Йосиф заслужава най-
голямата бащина благословия, която и получил с думите: „Всемогъщият да те 
благослови отгоре с небесни благословии"... (Бит. 49:25). Мойсей благославя 
потомците от коляното на Йосиф почти със същите думи: „Да благослови Господ 
земята му с много желани дарове небесни"... (Втор. 33:18; срв. и 3 Цар. 8:30 нат.) 
Древният евреин си представял небето като място, където приготвеното от Бога 
спасение е вече налице преди осъществяването му на земята. 
Фактът, че древните Израилтяни вярвали, че Божиите избраници могли да избягват 
обикновената общочовешка смърт и да се преселват направо на небето при Бога, 
предполага, макар и косвено, представа за някакво небесно пространство, в което 
човек, отнет от смъртта, се озовава в положение на по-трайна близост с Бога. Такава 
идея откриваме още в най-ранните писатели. Авторът на, книга Битие (5:24) пише за 
Енох: "И ходи Енох по Бога (според 70-те: „А Енох благоугодни на Бога") и изчезна, 
понеже Бог го взе" (срв. и Пс. 72:24) „Ти ме ръководиш с Твоя съвет и после ще ме 
приемеш в слава (евр. Ще ме вземеш със слава)". Израил вярвал, че спасителното за 
цялото човечество Божие слово е утвърдено вече завинаги на небето (Пс. 118:89). Това 
пък, дето Яхве посочва на Мойсей в най-малки подробности целия старозаветен култ; 
дето устройството на скинията ставало по точно установен образец (евр. tanit), даден 
от Яхве на Мойсей на планината Синай; където се говори за предсъществуването горе 
на небето на меча на отмъщението (Ис. 34:5) и на книжния изписан свитък (Йер. 2;9-
10); всичко това предполага вяра, че там, горе на небето, отдавна съществува всичко, 
което трябва да стане и на земята. Такъв е и смисълът на виденията на пророк Захарий 
за Божиите пратеници, които сутрин тръгват от двете планини, за да напътват 
заплануваното на небето Божие спасение за земята. Царството Божие, като че ли, е 
приготвено вече горе на небето, а светът лежи още в грях и мрак,  
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но Бог постоянно се грижи за хората да открият и тръгнат към изправление и 
насаждане тук на земята на истината, правдата и мира. Но старозаветните писатели са 
чужди на каквато и да е представа за небето, като място на някакви блаженства. 
И, най-накрая, понеже небето, откъм сътворяването му, винаги се поставя на еднаква 
степен със земята - като творение на Яхве, се загатва и за възможността за неговото 
разрушаване, като акт на Божия съд. Тогава ще настъпят явления, които предполагат 
пълно нарушаване на небесното устройство. Пророк Амос пише: “до онзи ден (става 
дума за съдния ден, б. м.), казва Господ Бог, ще направя слънцето да залезе по пладне 
"(7:9; срв. и Йер. 4:23-26). Когато пророк Исаия говори, че „небесата ще изчезнат като 
дим", той предполага някаква космическа катастрофа, при която ще настъпи 
разрушаване на космоса и свързаните с него явления (51:6; срв. Йов 14:15). Същият 
пророк говори, че Бог ще сътвори „ново небе и нова земя, а предишните въобще няма 
да се споменават (Ис. 65:17).  
След казаното за представите на древния Израел относно отношението и връзката на 
Яхве с небето, трябва да споменем и за схващането относно това, какво отношение 
има и сатана към небето. За изясняването на този въпрос могат да ни подпомогнат 
няколко - характерни места. В 3 Цар. 22:19-22 се говори за един дух, кой ще подмами 
цар Ахав чрез влагане на лъжливи думи в устата на царските пророци. В Йов 1:6 нат. 
се разказва, как сатана получа от Бога право над материалните блага, но не и върху 
тялото на Йов, за да докаже, че Йов почита Яхве, само защото е облагодетелстван от 
Него; в Йов 2:1 нат. се допълва и това, че сатана получава право да засегне и плътта на 
Йов, за да докаже, че човек за живота си е готов да са откаже от Бога; в Зах. 3:1 нат. се 
споменава сатана, който стои отдясно на великия иерей Иисус, за да му 
противодейства. 
Че сатана, т. е. злият дух, се явява на небето пред лицето на Гопода, още не може да 
свидетелства за това, че и той, като светите ангели, има своето място там. От местата, 
където се говори за сатана, можем да заключим, че и той може да действа не иначе, а 
само чрез волята на Бога и с Негово позволение. Както казаното в Йов 15:15, - че и 
небесата не са съвсем чисти пред Бога- не може да значи, че ангелите и небето за 
древните евреи са смъртни и следователно, не са се издигнали над възможността да 
грешат и да се оскверняват (като противовес на казаното за човека в ст. 14), а се 
разбира само като прекалено усилен израз на Елифас от Теман, който иска да принуди 
праведния Йов да - разбере и признае, че и неговата праведност и греховност са като 
на всеки обикновен човек. 
 

*** 
От историята на гръцкия език знаем, че още от дълбока древност той ни е познат не 
като единен, а разделен на четири главни диалекта: йонийски, еолийски, дорийски и 
атически, говорени от съответните 
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четири главни гръцки племена. От историята пък на древна Гърция знаем, че победата 
на Атика, удържана над персите при Микале (479 г. пр. Хр.), издигнала и затвърдила 
авторитета на атиняните всред всички други сродни племена, а впоследствие и над по-
далечни съседни народи. Минали години... Атина бързо се разраствала и засилвала. Тя 
почнала да дава тон и насока на културата в целия егейски басейн. Атическият 
диалект, най-здравата основа на атинската култура, се разпространил далеч извън 
границата на Атика като общ език на атинската морска империя. 
 Към края на IV в. пр. Хр. на историческата сцена се появил Александър Македонски, 
който с шеметна бързина успял да наложи своята власт над всички бивши източни 
империи. Той искал да преустрои тогавашния живот в загладените от него земи върху 
основите на гръцката култура. Тогава атическият диалект, говорен почти навсякъде, 
станал пръв помощник на амбициозния завоевател. Гръцкият език и култура били 
насадени и укрепнали в Египет, Балканския полуостров, Мала Азия, Палестина и 
Сирия, та чак до Индия. Появява се нещо ново - т. нар. елинисти, т. е. народни маси, 
чужди на гърцизма по произход, но приобщени напълно към гръцкия език и култура. 
Гръцкият език пък, възприет от новите елинисти и всмукал по нещо чуждо от новата 
среда, от която бил възприет, се нарекъл елинистически. Елинизмът съвсем не 
западнал след Александър Македонски, а напротив, продължил да се шири и закрепва. 
Даже и след завладяването на Ориента от римляните, елинистическият език останал да 
обслужва, като общоприет и официален, както победени, така и победители.  
Около III и II в. пр. Хр. град Александрия бил един от главните центрове на елинизма 
в Египет. Тогава там живеели и много евреи. Според Филон (от 20 пр. до 50 г. сл. Хр.) 
два от петте квартала на Александрия били заселени с евреи. Последните говорели на 
гръцки език, който бил общоприет в Александрия. Със сигурност трябва да 
предположим, че богослужебните нужди на еврейската община и синагоги в 
Александрия наложили превода на старозаветните книги от непонятния вече за 
евреите-елинисти еврейски език на общоговоримия там народен гръцки език. Това е т. 
нар. превод на 70-те. Той, с малки изключения, е буквален превод на еврейския 
оригинал. Затова и, общо взето, този превод съдържа, особено откъм синтактичния си 
строеж, доста семитски елементи. Безспорните евраизми в езика на 70-те отчасти имат 
началото си от благоговението на преводачите пред свещения текст. Те се постарали 
да предадат точно думите на еврейския оригинал със съответните гръцки. При 
изпълнение на тази задача преводачите често употребявали еквивалентни думи, без да 
може винаги да се предат точния смисъл на превежданите еврейски думи. Еврейският 
език, както всички семитски езици, притежава особеността да изрази по този начини и 
най-малките нюанси на дадено понятие. В това отношение той е много по-богат от 
гръцкия, което наложило, чрез една и съща гръцка дума да бъдат преведени 2, 3, 4 и 
повече еврейски думи, всяка от които си има строго определено значение. Да не 
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забравяме, от друга страна, че чрез гръцки думи, отразяващи строго определени вече 
представи и идеи, трябвало да се предадат юдейски религиозни понятия, понякога 
съвсем чужди на гръцките такива. Затова някои изрази от 70-те могат да бъдат 
схванати правилно единствено чрез еврейския оригинал. Ще посочим един малък 
пример за това, взет от Втор. 33:10. Според 70-те този текст гласи: „ще поставят 
кадение в гнева Ти, непрестанно върху жертвеника Ти", докато, според оригинала този 
текст означава: “Ще поставят кадение пред лицето Ти и всесъжение върху жертвеника 
Ти". Но ние трябва да знаем, че нищо не е в състояние да затъмни с нещо огромното 
значение на превода на 70-те. Говоренето на гръцкия език по това време от едно 
огромно мнозинство хора дало възможност, щото старозаветните книги да могат да 
бъдат четени от най-различни (по народност, образование и мироглед) хора, много 
малко от които биха могли да се доберат до тези книги посредством умиращия вече 
староеврейски език. 
Именно поради голямото значение на превода на 70-те и ние искаме да дадем, макар и 
накратко, нещо относно това, как е схванат и отразен от преводачите въпросът за 
“небето", т. е. като имаме предвид неразривната връзка между мислене и език, да 
видим с какви езикови средства преводачите-елинисти са предали еврейската дума 
љamaim и свързаните с нея представи. 
Като имаме, обаче, предвид, че александрийският гръцки език бил нещо самобитно, 
особено, а представлявал само един естествен етап от непрестанното и цялостно 
развитие на гръцкия език, въобще, то не ще е излишно да хвърлим предварително един 
осведомителен поглед върху това, каква е представата за „небето" у гръцките писатели 
от времето преди превода на 70-те.  
Думата „уранос" (дорийски - “оранос") в класическия гръцки език се употребява, 
почти без изключение, в единствено число и означава небе. Още от дълбока древност 
гърците си представяли небето, в космологически смисъл, като вглъбнато полукълбо, 
като свод, който почива върху стълбове, подкрепяни от Атлас (Омир, Од. I, 53 нат.) Че 
небето за древните гърци било нещо твърдо, ясно проличава от окачествяването му 
като „медно" (Омир, Ил. XVII, 425), „многомедно” (Омир, Ил. V, 504) или „желязно" 
(Омир, Од. XV, 329; XVII, 565). То се стичало като необходима предпоставка, като 
разстлана площ, върху която са наредени звездите и за това Еврипид (480—405 г. пр. 
Хр.) ги нарича „звезди на небето" или „звезди, които са гадателните вътрешности на 
небето", т. е. както се гадаело по вътрешностите жертвените животни, така и по 
звездите се гадаело за различите, явления по небето, които имали добро или лошо 
отражение върху земята.  
Всред древногръцките мислители се забелязват опити да се определи произхода и 
същината на небето. Още Анаскимен (втор. полов. на VI в. пр. Хр.) казва, че „небето е 
сводът, който е най-отдалечен от земята. Според Парменид (VI-V в. пр. Хр.) пък 
небето е светът, вселената (космос), която мисъл у Платон (427-347г. пр. Хр.) на мира 
по-пълен израз: „небе или вселена или понякога би могло да се 
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нарече и нещо друго", понеже небето се схващало като първопричина на ставащото и 
първообраз на всичко съществуващо. То обхваща всичко и затова може да бъде 
сравнено с „всичкото" (то пан) и с „вселената" (о космос), както прави това Питагор. 
“Това едно единствено небе както е било, така и ще бъде", казва Платон (Тимей, 31 б). 
А пък Прокъл (412-485 г. сл. Хр.) го дообяснява „като единствената причина... 
всеобемаща вторичните неща и господстваща над всичко" (Коментар към Платон. 
Тимей ІІ, 139 б). За Платон (Държавата VI, 488) звездното небе е всъщност небе на 
боговете и изходен пункт на съществуващото и абсолютно познание. Аристотел (384-
322 г. пр. Хр.; За небето I, 9, 287), като изоставя, до известна степен, дадените до 
негово време определения за небето, предлага следната формулировка: „Впрочем, ние 
разбираме небето по един начин - същината, която е най-отдалечена от всичко или 
физическата същност в най-отдалечения свод на цялото (т. е. вселената б. м.); защото 
най-отдалеченото и най-горното, имаме навика да наричаме небе, на което казваме, че 
се намира божественото всичко (то тион пан). А след това пък и по друг начин - 
постоянната същност в най-отдалечения свод на цялото, в която (са) луната, слънцето 
и някои от звездите, защото казваме, че те са на небето. Освен това наричаме небе и 
оградената от най-отдалечения свод същност, защото цялото и всичкото (т. е. 
всесветът и вселената б. м.) имаме навика да наричаме небе". Стоиците1 формулират 
небето като „най-отдалеченото (нещо) от ефира (въздуха), от което, и в-което всичко е 
ясно (открито); защото обема (обгражда) всичко, освен себе си... вън пък от небето е 
празно (пусто)".  
Не е безинтересно да кажем няколко думи и за това, как се схващало небето в 
древногръцката митология. Там небето, под името Уранос, е олицетворено като 
божество на предомировската религия. Хезиод2 казва, че „Геа (земята б. м.) родила 
подобен на себе си сияйния Уренос (небето б. м.), за да го скрие плътно3.” Земята 
произвела небето от само себе си, но пък то я оплодотворява чрез “свещен брак". Но 
небето се считало като син на Ереб, който пък е син на Хаоса.  
Интересно е положението, че небето, като жилище на боговете, почнало да се 
уеднаквява с Олимп. Емпедокъл (ок. 495—435 г. пр. Хр.) напр., направо заменя небе с 
Олимп. Олимпийските богове се наричат (“небожители" (Омир, Ил.; I, 570), което 
предполага разбирането, че те произхождат от Уранос (Омир, Ил. V, 373, 898). Но по-
късно боговете били „преселени" на небето, а заедно с това се дошло до представа, че 
щом те са господари на небето, те са такива и на земята. Като всесилен и универсален 
бог бил считан най-вече Зевс. Като такъв го схваща и Платон - “великият цар на 
небето Зевс" (Платон, Федър, 246). Небето, като жилище на Зевс и самото божество 
почват да се уеднаквяват. Молитвите се отправят с „протегната към блестящото небе 
ръка" 
------------------------ 
1 Armin, IV. Stoicorum veterum fragmenta, 1921, 33, 28. 
2 Най-старият гръцки писател (ок. 700 г. пр. Хр.) В неговата теогония намират израз елинските вярвания 
за произхода и родословието на гръцките богове. 
3 Хезиод, Теогония, 126; срв. Омир, Од.V,184. 
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(Омир, Ил. XV, 371; XXIV, 307; Од. ІХ, 527 и др.). Заклеването ставало чрез 
формулата: „кълна се в небето". Престъплението може да достигне чак до небето, за да 
намери там справедливо възмездие (Омир, Од. XV, 329; XVII, 565).  
У орфистите1 пък имаме друго, по-особено разбиране за отношението между небето и 
земята: от взаимната им съпринадлежност преминава към почти пълно единство. 
Говори се за време, „когато Небето и Земята имали една външна форма” - във вид на 
световно яйце, при пукването на което от горната половина произлязло небето. W 
Staudecher, като разглежда митологията у Хезиод и орфистите2, предава в оригинал и 
тяхното мнение по този въпрос: „Този именно Херакъл произвел огромно яйце, което, 
изпълнено от жизнената сила на родилия (го), се е разчупило от тласкане на две; най-
горната му част станала небе, а долната - земя". Това единство орфистите 
задълбочават до там, че и човек става божествен: „Дете съм на Земята и на сияйното 
Небе, а и произходът, ми е небесен".  
В представата за небето у древните гърци се забелязват два отенъка: небето е твърдият 
свод над земята; но то е и нещо абсолютно всеобхватно, някакво божествено начало 
(тион). Тази двойственост в представата за небето си остава неразривна в продължение 
на много векове при историческото развитие на гръцкото мислене и познание. Ние я 
намираме още в най-древно време у т. н. орфисти, който учели за раздвоеното 
световно яйце, на което горната черупка се схващала като небе, което похлупва земята, 
но и като небе-бог, който плодотворно оросява земята. Според възгледа на Омир 
небето, както казахме, е нещо твърдо (медно, многомедно, желязно, блестящо като 
звезда, почиващо върху стълбове), но то е и жилище на „небесните”, начело с 
„небесния Зевс". Тази двойственост се забелязва и у тона, който уеднаквява „небе" с 
„всичко" (пан), със „света” (космос), но го познава само като такова, което обхваща 
мисленето. Само така Платон могъл да издигне боговете върху „небесния свод и 
(оттам) да съзерцават онова, което е вън от небето". Аристотел - също така познава 
„небе", освен в космологически смисъл, още и като израз на „божествено начало" 
(тион). Стоиците също така схващали небето не като физическа външност на етера, 
толкова и като “духовна сила, която управлява света". Така се дооформя и идеята за 
бог Уранос (уран, небе). 
 

*** 
 
В превода на 70-те (или Septuaginta) думата „уранос" (небе) в единствено число се 
среща около 670 пъти и почти без изключение отговаря на съответната й 
староеврейска љamaim - (или респективно армейската - љemaijа). Сравнително на 
малко места думата „уранос” е 
------------------------ 
1 Мистическо общество в древна Гърция, което почитало като основател и глава митичния Орфей. С 
името на орфистите в древност са свързани много литературни произведения, засягащи гръцката 
теогония, космогония, есхатология, химни и др. 
2 В Die trennung vоп Himmel und Erde (дисертация), 1942, 16; по Diels), H., Die, Fragmente der 
Vorsokratikker, 1922, I, 15, 26. 
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прибавена извънредно по отношение на Месоретския текст. Поводите за тези прибавки 
сигурно са били различни, но ние бихме могли да посочим само онези, които са по-
очебийни и за които бихме могли да дадем едно по-определено обяснение. 
а) На много места преводачите прибавили думата „уранос", за да постигнат едно по-
точно и силно, макар и хиперболично, пояснение. Така се дошло до едно допълнително 
вмъкване на „уранос" по отношение на Масоретския текст напр. при следните случаи: 
И. Нав. 8:21 “Иисус и цял Израил, като видяха, че... от града се издига дим към 
небето”1; 3 Цар. 18:36: „По времето, когато се принася вечерната жертва, се приближи 
пророк Илия, извика към небето, и каза"...; в Изх. 9:29: “И Мойсей му каза: щом като 
изляза от града ще простра ръцете си - към Господа, към небето (по А2)"; в Изх. 10:13: 
„И простря Мойсей жезъла си над египетската земя"... последните три думи у 70-те са 
заменени с “към небето”; във Втор. 9:15 (по В): „А планината гореше с огън чак до 
небето (срв. и Съд. 13:20); в Йов 7:9: „Отминава облака от небето и си отива (срв. 3 
Цар. 18:38 за падащия огън от небето 4 Цар. 1:10, 12); в Йез. 37:9: “Дух, дойди от 
четирите ветрове на небето (по А) и духни"...; във Втор. 30:4: „Макар й да си 
разхвърлен от края на небето до края на земята", (също и в 2 Езд. 11:9 по) в Пс. 
113:11: „Нашият Бог е горе на небето; всичко на небесата и на земята, което пожелае 
прави и (преводачите са смятали за нужно да изтъкнат, че Бог е всевластен не само на 
небето, където обитава, а и на земята).  
б) Друг повод за прибавяне или за замяна чрез „уранос" по отношение на еврейския 
текст, е стремежът да се конкретизира нещо, за което се мисли че е „горе", „високо". 
Така напр., в Дан. 12:3 „като блясъка на твърдта (т. е. небето)" 70-те предали чрез: като 
светилата небесни"; в Ис. 8:21 вм. „обърна поглед нагоре", 70-те дали: „и ще 
погледнат нагоре към небето"; в Ис. 24:18 в 70-те четем: „от небето" вм. „от 
висините" в МТ; в Ис. 24:21 вм,: „всевишните сили във висините", 70-те превеждат: 
“върху света на небето". 
По същия начин 70-те са конкретизирали идеята, че земята е арена, на човешката 
история, но самата земя, всичко което живее по нея и всичко каквото става по нея се 
намира под властта на небето. За това вместо „земята", както стой в МТ, 70-те, 
понякога, казват: „тази, която е под небето" (Йов 1:7; 38:18, 24, 33; 42:15). По същия 
начин понякога те превеждат и еврейския израз „вън по полето", „полето".  
в) Най-накрая и вярата, че Бог е творец и управител на небето, а оттук и идеята, че Бог 
и небето взаимно си принадлежат, е била също така повод, щото 70-те да прибавят 
„уранос" към казаното в МТ. Така можем да си обясним това, че в Пс. 91:1 Божието 
име Шадай 
------------------------ 
1 думите в курсив са именно допълнителните прибавки на 70-те, а останалият текст е според масоретите 
(МТ). 
2 А - по александрийския кодекс ; В - по ватиканския кодекс ; S - по синайския кодекс.  
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(Всесилен) 70-те предали чрез “Богът на небето”. Този израз юдеите-елинисти 
почнали да предпочитат за изразяване на понятието Бог (срв. 2 Ездр. 1:2; 15:11 нат.; 
6:9 нат.), като най-често с този израз изтъквали на преден план идеята, че Бог е 
трансцедентен, че Той е товорец и господар на света. Затова, и за 70-те звучи съвсем 
естествено и с дълбок смисъл мястото в Ис. 14:13: “Върху звездите небесни ще 
поставя престола са"... вм. МТ: „Ще издигна престола си по-горе от звездите Божии; 
или пък в Йов 22:26: "като погледнеш радостно към небето”, вм. МТ: „ще издигнеш, 
лицето си към Бога". Чрез израза “на небето” 70-те са заместили и евр. „при Бога" 
(срв. 1 Мак. 4:10; 12:15; 2 Мак. 7:11, или пък в Изх: 19:3 по В): “И повика го Бог от 
небето" вм. МТ: „И повика го Господ от планината" и др. 
В синодалното издание на българската Библия много от тези отклонения и добавки у 
70-те по отношение на МТ не винаги са посочени. 
Но в превода на 70-те забелязваме още една особеност, която заслужава нашето 
внимание. На 51 места думата "уранос" се среща в множествено число. Подобна 
употреба на тази дума, както загатнахме, е почти напълно чужда на гръцкия език. За 
пръв път тя е въведена като езиков обрат от 70-те. Без съмнение, въвеждането на тази 
форма от 70-те при превода на Стария Завет се дължи на примера и подражанието на 
еврейската форма на тази дума, която, както видяхме, се среща само в множествено 
число. Но, не можем да не признаем, че тя внася пълнота и по-голяма изразителност в 
стила на химните и славословията. Затова и множественото число „урани" се среща 
почти изключително в Псалмите или в някои псалмистични или пророчески откъси, 
като напр. 1 Цар 2:10; 2 Цар. 22:10; Ав. 3:3; Втор. 32:43, където се среща израза 
“веселете се небеса" срв. и Ис. 44:22; 49:13 и др.). Т. н. parallelismus membrorum и 
поетични съображения определят множественото число и в Йов 16: 19. В по-късните 
писания, като Макавейските книги, Товит, Юдит и др., като че ли множественото 
число „урани" се употребява съвсем естествено. Може би, това се дължи на нахлулата 
от Ориента представа за множество небеса. 
Формулата „небето и небето на небесата" или, според някои преводачи: „небесата 
и.небесата на небесата" (срв. Втор. 10:14; 1 Цар. 8:27; 2 Пар. 2:5; 6:18; Неем. 9:6 и др.), 
е предадена от 70-те чрез: „небето и небето на небето". Тези формула предполага 
представа за много небета или небеса. Талмудистите (I-VI в. сл. Хр.) също така 
предполагали, въз основа на горепосочените места, седем небеса, наслоени едно върху 
друго, както това може да се заключи и от Талмуда (трактат Беракот. 9:13а). Там 
четем: „Раби Леви (ок. 300 г. сл. Хр., б. м.) казал: От земята до твърдта пътят е 500 г. и 
от едната твърд до другата, от които има всичко седем, пак път от 500 г., а дебелината 
на всяка твърд съставя също път от 500 г.” 
По начало, гръцката дума „уранос" се е оказала твърде подходяща за изразяване на 
еврейското понятие љamaim (небе), защото, 
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както видяхме от казаното до тук, двете думи са изява на почти един и същи светоглед 
на древността. Но чрез 70-те била легализирана употребата на множественото число от 
„уранос", с което била дадена възможност, щото ориенталската представа за 
множество от небеса да получи по-лек и по-бърз израз за елинистическото мислене. 
 

*** 
 
Трябва да кажем с по няколко думи и нещо за Йосиф Флавий1 и Филон 
Александрийски2 и тяхната представа за небето, като главни представители на 
юдейското мислене в началото на християнската ера. 
У Йосиф Флавий езиковата употреба на думата „уранос" не ни предлага някакви 
особености. Той я употребява винаги в единствено число, а в етимологичното й 
разбиране ни приближава към идеята за нещо светло. За Йосиф Флавий небето е 
творение на Бога (Древн. 8, 17). То принадлежи към „същината на цялото" (Древн. 3, 
184) Бог управлява вселената от небето й оттам вижда всичко (Юд. война 1, 630). 
„Чистите и послушни души... достигат до най-светлото място на небето" (Юд. война 3. 
374). 
В схващането на Филон Александрийски за небето се преплитат Платоновото учение 
за юдеите, стоическите разбирания и библейското учение. Според него небето и земята 
са и свещен дар от Бога" (За съновиденията I, 243). Небето представлява „най-святата 
част от същината на всички неща" във вселената (За особените закони I, 66). Но под 
небе той разбира някакво „умозрително небе" или „Господне небе" (въз основа на 
Втор. 10:14), което е „безплътно", „идея" (За предназначението на света 29). От 
небесните неща зависят земните и „небесният човек" е прототип на физическо-
историческия Адам (За законите на алегорията I, 31). Самият човек е „като небе". Като 
небето и човекът носи много звездоподобни същества в себе си, поради което 
„разумният и душевен род ще достигне до ефира... както и Бащата", от който са 
„звездите и целокупното небе" (Кой е наследникът на божествените неща? 283). Така, 
Филон достига до извода, че умирането на човека е „отправяне към небето" (за живота 
на Мойсей, 288). 
------------------------ 
1 ок. 37—97 г. сл. Хр. Юдейски писател, който писател на гръцки език в Палестина, а по-късно И в Рим. 
Главният му труд е Юдейска археология или Древности, в който обхваща историята на еврейския народ 
от сътворението на света до император Нерон. Писал още апологията Срещу Апион, Юдейска война и 
Живот. 
2 Юдейски писател (ок. 20 пр. - 50 г. сл. Хр.). Написал около 33 съчинения от най-различен характер. 
Отличава се с алегоричното тълкуване на старозаветните светени книги.  
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