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ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ* 
 

МОНИ АЛМАЛЕХ 
 
Серафимите ~ypir'f. ZсерафЈм\ са нещо макросветло червено+ 

поради това че са свързани словообразувателно с думите огън @r:f' 
Zсарˆф\+ пека 'в огън( @r:f' Zсарˆф\+ печене+ изгаряне+ горене: огън hp'r>f. 
Zсрефˆ\+ изпичане+ изгаряне+ горене hp'rEf.m: Zмасрефˆ\- 

Тези думи са използвани още в първите пет книги на Стария завет- 
Първата употреба е в Битие+ 0092+ когато се строи Вавилонската кула- 
Глаголът изпечем hp'r>f.Ni Zнисрефˆ\ е с форма от постройка НИФАЛ+ а 

огънят е обозначен от думата hp'r>f. Zсрефˆ\- 
 
Битие, 11:3 
“Estir” И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в 
огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. 

~ynIbel. hn"B.l.nI hb'h' Wh[ere-la, vyai Wrm.aYOw: WTT Genesis 11:3 

`rm,xol; ~h,l' hy"h' rm'xeh;w> !b,a'l. hn"beL.h; ~h,l' yhiT.w: hp'ref.li hp'r>f.nIw> 
 

Английските преводи наричат да ги изпечем в огъня atqm sgdl 
sgqntfgkx „да ги изпечем докрай”+ което дава ясна представа за силата на 
огнените неща+ свързани с корена Шин,Рейш,Фе prf- 

 
KJV Genesis 11:3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them 
throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter. 

 
Септуагинта използва за изпека и огън думи от различни корени9 

puri   огън: ovpth,swmen  пека месо+ варя във вода на огън: пека тухли 
или глинени съдове 

 
LXT Genesis 11:3 kai. ei=pen a;nqrwpoj tw/| plhsi,on deu/te plinqeu,swmen pli,nqouj 
kai. ovpth,swmen auvta.j puri, kai. evge,neto auvtoi/j h` pli,nqoj eivj li,qon kai. a;sfaltoj 
h=n auvtoi/j o` phlo,j 

 
Серафимите ~ypir'f. ZсерафЈм\ обаче са свъзвани с една съвсем 

различна от огън дума+ която е от същия корен , Син,Рейш,Фе prf —

отровни змии+ наричани в текста горителна змия @r:f' Zсарˆф\- В Числа+ 
10 те са изпратени като Божие наказание на евреите+ „излезли от 
търпение в душата си” в мъчния Изход от Египет- В пряка връзка с това 
                                                 
* Серафимите е част от „Названия за макросветло-макрочервено в Стария завет – сравнително-
типологичен анализ върху иврит и български език”, одобрен от Научния съвет на Института за 
български език – БАН. Серафимите е публикуван е за първи път в БЕЛБ. Всички права 
запазени © 2009 БЕЛБ. Изработка: GeorgeSG. Настоящият текст е разширена и преработена 
версия на първата публикация. 
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наказание на евреите е едно особено интересно от гледна точка на 
монотеизма указание на Бог към Мойсей как да се спасяват ухапаните 
от отровни змии  чрез създаването на един идол+ меден образ на змия+ 
наричан Нехущан-  

Появата на серафимите ~ypir'f. ZсерафЈм\ се случва ñàìî âåäíúæ в 
Стария завет — в Исая+ 5- Никъде другаде тези същества+ смятани за 
архангели+ не се явяват в Стария и Новия завет-  

 
Исая, 6  
Estir 1 В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и издигнат 
престол, и полите Му изпълниха храма. 2 Над Него стояха серафимите, от които 
всеки имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете 
си, и с две летеше. 3 И викаха един към друг, казвайки: - Свет, свет, свет Господ 
на Силите! Славата Му пълни цялата земя. 4 И основите на праговете се поклатиха 
от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. 5 Тогава рекох: Горко ми, 
защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с нечисти 
устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите. 6 Тогава долетя при мене 
един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с 
щипци от олтара. 7 И като го допря до устата ми, рече: Ето, това се допря до 
устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. 8 После чух гласа 
на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: 
Ето ме, изпрати мене. 9 И рече: - Иди кажи на тия люде: С уши непрестанно ще 
чуете, но няма да схванете, И с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете. 
10 Направи да затлъстее сърцето на тия люде, И направи да натегнат ушите им, и 
затвори очите им, Да не би да гледат с очите си, и да слушат с ушите си, И да 
разберат със сърцето си, и да се обърнат та се изцелят. 11 Тогава рекох: Господи, 
до кога? И Той отговори: Докато запустеят градовете та да няма жител, И къщите 
та да няма човек, И страната да запустее съвсем, - 12 Докато отдалечи Господ 
човеците, И напуснатите места всред земята бъдат много. 13 Но още ще остане в 
нея една десета част, И тя ще бъде погризена; Но както на теревинта и дъба Пънът 
им остава, когато се отсекат, Така светият род ще бъде пъна й. 
 
Думата е употребена само два пъти и винаги в мн-ч-9 
 
2 Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две 
покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше. 

~yIp;n"K. vve ~yIp;n"K. vve Al l[;M;mi ~ydIm.[o ~ypir'f. WTT Isaiah 6:2 

`@peA[y> ~yIT;v.biW wyl'g>r; hS,k;y> ~yIT;v.biW wyn"p' hS,k;y> ~yIT;v.Bi dx'a,l.  
 
6 Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си 
разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара. 

Ady"b.W ~ypir'F.h;-!mi dx'a, yl;ae @['Y"w: WTT Isaiah 6:6 

`x;Bez>Mih; l[;me xq;l' ~yIx;q;l.m,B. hP'c.rI 
 

Появата на серафимите се случва и вътре в Първия храм и това ги 
прави съпоставими с õåðóâèìèòå+ които са изваяни от злато и са върху 
ковчега на завета или са изписани по стените на Първия  храм- 

Серафимите се явяват на най,големия сред големите пророци — 
Èñàÿ- Той е известен с убийствената си критика към евреите+ която е 
по,силна и от критиката на апостолите от Новия завет+ напр- вж- Исая+ 
0- Това е доста поучително като се имат предвид множеството 
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проблеми+ създавани целенасочено на евреите в епохата на 
християнството- 

Във видението на Исая със серафимите в Храма е налице един+ 
също така погрешно разбиран в християнството+ важен законов 
елемент на вярата  ñòðàõúò îò Áîãà. У Исая това е страхът+ че е 
нечист в сравнение с Господ-  

Всъщност страхът от Господ би трябвало да е нещо естествено+ 
защото човекът е много малък в сравнение с любовта на Господ към 
човека- Колкото и да напъне сили човешкото същество+ не може да 
отвърне със същото количество и качество любов към Бог+ така както 
мравката не може да вдигне дърво+ както го прави слона с хобота си- 
Тази груба метафора дава идея защо човек трябва да се страхува от 
Господ и защо Любовта на човека минава през Страха му от Господ- 
Същественото тук е+ страхът от Бога е обвързван от някои автори с 
огъня и огнените серафими- 

Поради изтъкнатите причини серафимите са обект на голям 
интерес от различни мислители и изследователи- Налице са множество 
коментари+ различни класификации и класации на архангелите и 
ангелите — и  в юдаизма+ и в християнството- Разбира се+ серафимите 
присъстват във всички сериозни библейски речници и енциклопедии- 
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ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ ÑÀ ÑÚÙÅÑÒÂÀ ÎÒ ÎÃÚÍ 
 
Библейските думи+ образувани от корена Син,Рейш,Фе prf са пека 

'в огън(: унищожавам чрез изгаряне @r:f' Zсарˆф\+ ПААЛ постройка: 

огън @r:f' Zсарˆф\: печене+ изгаряне+ горене hp'r>f. Zсрефˆ\: изпичане+ 

изгаряне+ горене hp'rEf.m: Zмасрефˆ\-  

Гезениус посочва халдейските значения на глагола в ПААЛ @r:f' 
Zсарˆф\ — всмуквам+ поемам+ поглъщам: гълтам: глътвам- Такива 
значения насочват повече към начина по който се хранят отровните 
змии- Същият глагол @r:f' Zсарˆф\ в арабски+ според Гезениус+  означава 
да съм благороден+ да съм от благороден произход+ както и 
съществителното принц- Арабската парадигма пък насочва към 
мнението на много коментатори+ че отровната змия+ кобрата е знак за 
фараонска власт и знак за царственост- ZГезениус+ 0885+ с- 684\- И 
халдейските+ и арабските значения засега не казват нищо за огнената 
страна на парадигмата на корена-  

Огнената парадигма на корена Син,Рейш,Фе prf е напълно 
съхранена в съвременен иврит9 

 
1. горя+ изгарям: обгарям: прогарям+  правя дупка 'с 
огън+ киселина(: 2. прен- изразходвам+ изхарчвам: 
пропилявам+ прахосвам 'пари+ време и т-н-( 

@r:f' Zсарˆф\ 

1. изгорен+ обгорен: опърлен: загорен: 2. пламенен  @Wrf' ZсарІф\ 
1. пожар: 2. изгаряне hp'yr>f. Zсрейфˆ\ 
1. ангел+ серафим: 2. отровна змия @r:f' Zсарˆф\ 
смола+ сок от растение  @r:f> Zсрˆф\ 

 
Важно е да се отбележи+ че коренът не образува никакви думи с 

вариант Шин v- Това означава+ че възможностите за тълкуване са 

ограничени откъм тази посока – играта на Шин v и Син f в различни 
словоформи- За сметка на това има две предизвикателства за коментар+ 
имащи различен правопис и позволяващи полети на лингвистичната 
фантазия- Едното е думата мисли: размисли ~y[:rf: ZсараЈм\+ където 

сериозната разлика е+ че думата съдържа буквата Айн [+ а коренът е 

Син,Рейш,Айн [rf с лексеми разширявам+ разтягам- Второто 

предизвикателство е думата от ж-р-+ ед-ч- анат- диафрагма tp,[,rs: 
Zсар˜фет\+ където звукът с е написан с буквата Самех s и отново „в 

повече” е буквата Айн [- Краесловното t, Z,т\ е окончание за ж-р-+ ед-ч- 
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Основание за такива коментарни съмнения дава Амос+ 590/+ където 
в синтетичната лексема Apr>s'm.W Zу,месареф,Ґ\ „оня+ който ще го гори”+ 

наместо Син f е написана буквата Самех s-  
 
Амос, 6:10 

~ymic'[] ayciAhl. Apr>s'm.W AdAD Aaf'n>W WTT Amos 6:10 

rm;a'w> %M'[i dA[h; tyIB;h; yteK.r>y:B. rv,a]l; rm;a'w> tyIB;h;-!mi 
`hw"hy> ~veB. ryKiz>h;l. al{ yKi sh' rm;a'w> sp,a' 

“Estir” 10 И когато някой роднина на един умрял, Или оня, който ще го гори, го 
дигне да изнесе костите из къщата, Ако рече на онзи, който се намира по-навътре в 
къщата: Има ли още някой с тебе? И той отговори: Няма, Тогава ще рече: Мълчи, 
Защото не бива да споменем името Господно. 
Библия, 1991 ще ги вземе роднината им или съжителят, за да изнесе костите им из 
къщи, и ще попита оногова, който стои пред къщата: “имаш ли още някого?” Той ще 
отговори: „нямам никого”. И тоя ще рече: „мълчи! Защото не бива да се споменува 
името Господне”. 
Библия, 1940 И когато някой роднина на един умрял, Или оня, който ще го гори, го 
дигне да изнесе костите из къщата, Ако рече на онзи, който се намира по-навътре в 
къщата: Има ли още някой с тебе? И той отговори: Няма, Тогава ще рече: Мълчи, 
Защото не бива да споменем името Господно. 
Верен, 2001 И когато чичото на умрелия и онзи, който ще го гори, го вдигне да 
изнесе костите от къщата, ако каже на онзи, който е по-навътре в къщата: Има ли 
още някой с теб? - и той отговори: Няма. - тогава ще каже: Мълчи, за да не се 
споменава Името на ГОСПОДА! 
Библия, 2000 и когато някой роднина на един умрял или онзи, който ще го гори, го 
вдигне да изнесе костите от къщата, ако каже на онзи, който се намира по-навътре 
в къщата: Има ли още някой с теб?, и той отговори: Няма, тогава ще каже: Мълчи, 
защото не бива да споменем името Господне. 
 
Коментарното съмнение идва в посока на движението на 

диафрагмата+ която е мускулест орган+ помагащ при дишането и+ зад 
която се крие слънчевият сплит- Вижда се+ че православният превод 
избягва „горенето” и говори за съжителят в къщата- Преводът на 
Чавдар Хаджиев+ цитиран по,долу+ пък предпочита това да е „чичото+ 
който ще го погребе”- 

Не може да има никакво съмнение за огнения характер на 
серафимите- Онова+ което добавят двете „коментарни съмнения” е 
_възможността да се размишлява+ разширявайки ума на пречистения 
човек_+ която тези архангели с шест крила+ човешко лице+ крака и ръце 
провокират у Исая- По повод на думата от съвременен иврит диафрагма 
изкушението е да се види връзка с дишането+ с мускул+ криещ зад себе 
си важен нервен възел като слънчевия сплит — все неща+ свързани със 
силната уплаха на пророка+ че е нечист+ та от страх от Бога и 
серафимите+ навярно+ спира да диша- 

За да се види колко голямо значение се отдава в коментарната 
литература на думата @r>s'm. Zмесар˜ф\ от Амос+ 590/+ превеждана по 
толкова различни начини+ е добре да се цитира прегледът на 
литературата+ направен от д,р Чавдар Хаджиев и веговата версия за 
превод на този стих-  
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6:10 Текстът в този стих е много неясен- Проблемът е кой изнася костите 
от къщата и с каква цел- Първата дума dAd означава „чичо”+ но някои 
предпочитат по,широкото значение „роднина” 'Таргум+ РИ+ СП+ QRU+ 
MHU+ MIOR+ Андерсен % Фрийдман+ 0878(-   
Êîéòî ùå ãî ïîãðåáå < @r>s'm.- Значението на тази дума не е ясно- 
0( Пешита превежда тази дума „някой+ който му е роднина”- Мейс и 
Стюарт 'Мейс+ 0858: Стюарт+ 0876+ с- 247: 25/: Андерсен % Фрийдман+ 
0878: Финли+ 088/( също смятат+ че това е синоним на dAd и предполагат+ 
че става дума за „чичо по майчина линия”- Согин и Йеремиас предпочитат 
по,общото „роднина” ZСогин+ 0876+ с 0/6: Йеремиас+ 0887+ с-0/8\ 
Предполагам+ че преводът на СП “съжителят” също спада към тази 
категория- Финли отхвърля подобно разрешение с аргумента+ че то няма 
добра етимологична основа- 
1( Много автори третират думата като производна на глагола 
„горя” 'РИ: КВ+ 0842+ с- 558: QRU+ MHU(- Това би било единственото място+ 
където този глагол се среща със Самех s вместо със Син f- Проблемът с 
превода „този+ който ще го изгори” е+ че евреите не са кремирали телата 
'но вж- изкл- в 0 Царства+ 20910(- 
1а( Някои коментатори намират обяснението в размерите на бедствието 
– труповете са толкова много+ че те трябва да бъдат изгорени+ за да се 
предотврати епидемия ZФейнберг+ 0837+ b-00/: Хамершеймб+ 086/+ 0/2,
0/3: Сабо+ 0864+ с- 4/5: Смит+ 0887+ с- 17/\   'макар че няма данни за такава 
практика(- 
1б( Във 1 Летописи+ 05903: 10908: Еремия+ 2394 не тялото+ а подправки са 
били горени при трупа и това значение се предпочита от Драйвър 
'Драйвър+ 0786+ 086: вж- също QRUlf Fdr-+ b- 231-( и MIOR „неговият 
роднина+ който гори благовония за него”- 
2( Финли и Пол възприемат предложението на Jtsrbgdq+ който 
смята+ че коренът е @rs и описва помазването на тялото и подготовката му с 
подправки за погребение- Пол определя човека тук като „този+ чиято професия е била да 
помаже трупа със @rs+ най,вероятно ароматни билки”- Този обичай е 
известен от текстове в Мишна и Новия завет 'Матей+ 1595,01: Марк+ 0590: 
Лука+ 1390: Йоан+ 08928,3/( 'Пол+ 0880+ 104,105: Финли+ 088/+ b- 161: вж- 
също MJA+ с- 66/+ който обаче смята+ че текстът е повреден(- Значенията 
„горя”+ „помазвам” и „подготвям с подправки” може да идват от общ 
корен+ свързан с идеята за горене на подправки- 
Повечето преводи виждат тук двама различни души  чичото и човекът+ 
който ще подготви тялото за погребение+ тъй като двете думи са 
свързани със съюза вав+ който най,често на еврейски означава „и”- 
Съюзът обаче може да означава и „тоест” и в такъв случай двете думи 
описват един и същи човек- Това разрешение е за предпочитане тук- 
 

ZХаджиев+ 1//2+ 161,163\ 
 
 
Така преводът+ който Хаджиев предпочита за пророчеството на 

Амос+ 590/ следната версия9 
 
Ïðèñúäà, âîåííî ïîðàæåíèå 



 6

8 Господ Яхве се закле в себе си. Яхве Бог на силите казва: „Аз се отвращавам от 
гордостта на Яков и мразя палатите му и ще предам града и всичко, което се намира 
вътре в него. 9 И ако останат десет души в една къща и те ще измрат. 10 И тогава чичото 
на умрелия, който ще го погребе, ще вдигне костите му, за да ги изнесе от къщата. Той 
ще каже на онзи, който е в най-вътрешната част на къщата. 

 
В протестантската традиция от векове е позволено коментирането 

на библейския текст- В католическата традиция това е възможно едва 
след 0822 г- От прегледа на литературата+ направен от Хаджиев се 
вижда+ че юдаизмът е култура на буквата+ на правописа+ на текста- Това 
обяснява защо през седми век се явява масоретската канонична версия 
на Стария завет+ в която+ за да се избегнат разночетения+ се въвеждат 
диакритиките+ обозначаващи гласните звукове или точките+ 
позволяващи правилното четене на буквите за някои съгласни+ напр- X 
като с f или ш v: на b като в b или като б B: на k като х или като к K- 

Така изписването на звука с със Самех s или със Син f: на звука к — с 

Куф q или с Каф K: на звука в — с Вет b или с Вав w е решаващо за 
правилния прочит на текста на Стария завет- 
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ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ ÑÀ ÃÎÐÈÒÅËÍÈÒÅ ÇÌÈÈ È ÏÐÈÄÐÓÆÈÒÅËÈ, 
ÏÀÇÈÒÅËÈ, ÎÕÐÀÍÀ, ÑËÓÃÈ È ÊÎÌÏÀÍÈß ÍÀ ÅÄÈÍÈß ÁÎÃ 

 
Това+ че серафимите са същества+ които не умират в присъствието 

на Бог е видно от Исая+ 5- То не подлежи на съмнение- В този смисъл те 
са смятани за придружители+ слуги+ охрана на Господ- Думата @r:f' 
Zсарˆф\ означава горя+ но и има и пет употреби като вид змия+ 
обикновено превеждана на български като горителна змия- 

 
0- Думите за змия в иврит 
В иврит има няколко думи за отровни змии+ всяка от които е 

обвързана с различен корен+ т-е- с различна вътрешна мотивация на 
думата и логически асоциациии+ и въдворяваща различна картина на 
света-  

При посочването на различните названия на змии в Стария завет 
бях улеснен от статията на Рос Мърисън ZМърисън+ 08/4\- 

Думата за пепелянка се смята за дума от м-р-+ макар+ че външно е 
пример за окончание за ж-р- − h[,pa, Zdф˜\- Обикновено се приема+ че 
името е звукоподражателно на звука+ издаван от тази отровна змия- 
Тази дума обаче би могла да има отношение и към глагола обхващам+ 
обгръщам: обкръжавам+ заобикалям @p;[' Zафˆф\- 

Друга дума+ класическа и често употребявана генерично+ за отровна 
змия+ е vx'n" Zнахˆш\- 

Налице са още две думи за змия+ при това употребени в един стих- 
Във Второзаконие 21922 има още две думи за змия и две думи за 
отрова9 

 
Второзаконие, 32:33 

`rz"k.a; ~ynIt'P. varow> ~n"yyE ~nIyNIT; tm;x] WTT Deuteronomy 32:33 
“Estir” Виното им е отрова змийска И мъчителна отрова аспидова. 

 

дракон+ морско чудовище: змия !T; Zтан\ 

дракони+ морски чудовища с големина на кит ~nIyNIT; ZтанинЈм\ 

змия+ аспида+ пепелянк а !t,P. Zпет˜н\ 

змии+ аспиди+ пепелянки ~ynIt'P. ZптанЈм\ 

отрова: горещина: гняв hm'xE Zхемˆ'х(\ 

жлъч+ огрова varo Zрош\ 

страховит: мъчителен: груб rz"k.a; Zахзˆр\ 
 

В Битие+ 38906 също има две думи за змия+ като дефиниция на 
племето Дан9 познатата вече vx'n" Zнахˆш\ и !poypiv. ZшфифҐн\+ където 
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второто име очевидно е звукоподражателно+ както е българската дума 
съскам- Първата се превежда като змия+ а втората като ехидна или като  
аспида-  

 
Битие, 49:17 
“Estir” Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, Която хапе петите на коня, 
Тъй че ездачът му пада назад. 
Библия, 1991 Дан ще бъде змия на път, аспида на пътека, която ухапва крака на 
коня, тъй че ездачът му ще падне назад. 

xr;ao-yle[] !poypiv. %r,d,-yle[] vx'n" !d'-yhiy> WTT Genesis 49:17 

`rAxa' Abk.ro lPoYIw: sWs-ybeQ.[i %veNOh; 
 

В Исая+ 23904 има една единствена употреба на думата zAPqi ZкипҐз\ 
в Стария завет- Тази дума е преведена в протестантската версия като 
стрелница змия+ а в синодалния превод е наречена хвърката змия- 

 
Исая, 34:15 
“Estir” Там ще се загнездя стрелницата змия, И, като носи яйца и мъти, Ще събира 
малките си под сянката си; Да! там ще се събират и лешоядите, Всеки с другарката 
си. 
Библия, 1991 Там ще свие гнездо хвърката змия, ще снася яйца, ще мъти малки и 
ще ги събира под сянката си; там и ястреби ще се събират един с други. 

hr'g>d'w> h['q.b'W jLem;T.w: zAPqi hn"N>qi hM'v' WTT Isaiah 34:15 

`Ht'W[r> hV'ai tAYd; WcB.q.nI ~v'-%a; HL'cib. 
 

На български език говорим за змия стрелец+ която прави опашката 
си на възел и преследва плячката си+ удряйки я с този възел- 

Английските преводи се колебаят между кукумявка+ бързо 
хвърляща се змия и дървесна змия+ но понякога е смятана за `qqnv rm`jd 
'dqxw i`btktr(-  

 
KJV Isaiah 34:15 There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and 
gather under her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her 
mate. 
ASV Isaiah 34:15 There shall the dart-snake make her nest, and lay, and hatch, and 
gather under her shade; yea, there shall the kites be gathered, every one with her mate. 
NAU Isaiah 34:15 The tree snake will make its nest and lay eggs there, And it will hatch 
and gather them under its protection. Yes, the hawks will be gathered there, Every one 
with its kind. 
RSV Isaiah 34:15 There shall the owl nest and lay and hatch and gather her young in 
her shadow; yea, there shall the kites be gathered, each one with her mate. 
NRS Isaiah 34:15 There shall the owl nest and lay and hatch and brood in its shadow; 
there too the buzzards shall gather, each one with its mate. 

 

Във Второзаконие+ 21913 е налице изразът rp'[' ylex]zO tm;x]-~[i Zим 
хамˆт зохал˜й афˆр\+ който се превежда като отрова от пълзящите по 
земята. Думата rp'[' Zафˆр\ освен като земя може да се преведе и като 
пепел- 

Думата за пълзящите е lx]zO Zзохˆль\+ но по,точно е да се каже 
отдръпващите се 'в пепелта+ в земята(- 



 0/

 
Второзаконие, 32:24 
“Estir” Ще изтлеят от глад, Ще бъдат изпоядени от възпалителна болест И от лют 
мор; Зверски зъби ще изпратя върху тях, И отрова от пълзящите по земята. 

bj,q,w> @v,r, ymexul.W b['r' yzEm. WTT Deuteronomy 32:24 

`rp'[' ylex]zO tm;x]-~[i ~B'-xL;v;a] tAmheB.-!v,w> yrIyrIm. 
 

Исая описва невероятната картина+ когато ще дойде месията- Тук е 
вече познатата дума аспида !t,P' Zпат˜н\ и непознатата досега !A[p.ci 
ZцифҐн\+ превеждана като ехидна- 

 
Исая, 11:8 
“Estir” Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще туря ръката 
си в гнездото на ехидна. 
 Библия, 1991 Младенец ще играе над аспидина дупка, и дете ще протегне ръката 
си към змийно гнездо. 
 Библия, 1995 Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще 
туря ръката си в гнездото на ехидна. 

`hd'h' Ady" lWmG" ynIA[p.ci tr;Wam. l[;w> !t,P' rxu-l[; qnEAy [v;[]viw> WTT  
 

Същата дума !A[p.ci ZцифҐн\ е налична и при Еремия+ 7906+ но е в 

общ термин словосъчетание змии ехидни . змии василиски ~ynI[op.ci 
~yvix'n> ZнехашЈм цифонЈм\ с генеричното змия vx'n" Zнахˆш\- 
  

 Еремия, 8:17 
“Estir” Защото, ето, Аз пращам върху вас змии, ехидни, Които не се омайват, Но 
ще ви хапят, казва Господ. 
Библия, 1991 Защото, ето, Аз ще напратя върху ви змии, василиски, против които 
баилка няма, и те ще ви хапят, казва Господ. 
Библия, 1995 Защото, ето, Аз пращам върху вас змии, ехидни, Които не се 
омайват, 
Но ще ви хапят, казва Господ. 
Библия, 1871 Защото, ето, аз проваждам вам змии, василиски, Които не се 
обайват, 
Но ще ви хапят, говори Господ. 

~ynI[op.ci ~yvix'n> ~k,B' x;Lev;m. ynIn>hi yKi WTT Jeremiah 8:17 

`hw"hy>-~aun> ~k,t.a, WkV.nIw> vx;l' ~h,l'-!yae rv,a] 
 

Любопитен е преводът на цариградското издание и на синодалното+ 
наричащо словосъчетанието змии василиски+ т-е- царски змии-  

 
1- Какъв вид змии са наричани  @r'f' Zсарˆф\>  

Названието за змия от корена Син,Рейш,Фе prf е @r'f' Zсарˆф\+ а 
обичайният превод е змия горителна или отровна змия- В първата им 
употреба обаче+ в Числа+ 1095 те са в словосъчетание с генеричното 
vx'n" Zнахˆш\ ~ypir'F.h; ~yvix'N>h; Z'х(а,нехашЈм 'х(а,срафЈм\9 

 
Числа, 21:6 

~ypir'F.h; ~yvix'N>h; tae ~['B' hw"hy> xL;v;y>w: WTT Numbers 21:6 
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`laer'f.YImi br'-~[; tm'Y"w: ~['h'-ta, WkV.n:y>w: 
“Estir” За това Господ изпрати между людете горителни змии, които хапеха 
людете, та измряха много люде от Израиля. 
Библия, 1991И прати Господ върху народа отровни змии, които хапеха народа, и 
много свят измря от (синовете) Израилеви. 
Библия, 1995 За това Господ изпрати между людете горителни змии, които хапеха 
людете, та измряха много люде от Израиля. 
 
В Числа+ 10 разказът е за Божието наказание във форма на 

„горителни змии”+ които хапят и умъртвяват недоволните от манната 
небесна+ от изхода въобще+ евреи- 

 
Числа, 21 
“Estir” 1 А арадският цар, ханаанецът, който живееше към юг, като чу, че Израил 
иде през пътя Атарим воюва против Израиля, и хвана от тях пленници. 2 И Израил 
направи обрек Господу, като каза: Ако наистина предадеш тия люде в ръката ми, то 
съвсем ще разоря градовете им. 3 И Господ послуша гласа на Израиля и му 
предаде ханаанците; и те ги погубиха и разориха градовете им. И мястото се 
нарече Хорма. 4 А когато отпътуваха от планината Ор, по пътя към Червеното 
море, за да обиколят Едомската земя, людете излязоха от търпение в душата си 
поради пътя. 5 И людете говориха против Бога и против Моисея, казвайки: Защо ни 
изведохте из Египет да измрем в пустинята? защото няма ни хляб ни вода, и 
душата ни се отвращава от тоя никакъв хляб. 6 За това Господ изпрати между 
людете горителни змии, които хапеха людете, та измряха много люде от 
Израиля. 7 Тогава людете дойдоха при Моисея и казаха: Съгрешихме за гдето 
говорихме против Господа и против тебе; помоли се Господу да махне змиите от 
нас. И Моисей се помоли за людете. 8 И Господ рече на Моисея: Направи си 
една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като 9 И 
тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и когато 
змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив. 

~yfiw> @r'f' ^l. hfe[] hv,mo-la, hw"hy> rm,aYOw: WTT Numbers 21:8 

`yx'w" Atao ha'r'w> %WvN"h;-lK' hy"h'w> snE-l[; Atao 
 

Статията на Филип Провансал ZПровансал+ 1//4\ е за 
съществителното @r'f' Zсарˆф\- Тя не само е съвременна+ но и 
изчерпателна за това какъв вид змии са назовани с този термин- 
Авторът се спира на митологичните и теологичните аспекти на този вид 
змии- Проследява връзките на серафимите с архангелите+ със странния 
символ на медната змия Нехущан+ изваяна от Мойсей по Божия заръка+ 
с подобни мотиви в културата на други народи от Близкия изток-   

Зад някои добри резюмета се крият скучни статии- Случаят обаче 
не е такъв- Затова освен резюмето ще ползвам и значими части от 
текста+ които са редактирани+ защото езикът на автора на места е 
откровено префърцунен- Цитатите от статията на Филип Провансал 
съм обогатил с илюстративен материал на иврит+ български и други 
езици-  

 
„Ðåçþìå- Семантиката на класическото ивритско 
съществително @r'f' Zсарˆф\ е анализирана чрез сравняване на 
текстовите свидетелства от Стария завет с археологически+ 
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исторически и зоологически данни- Този анализ потвърждава+ 
че думата @r'f' Zсарˆф\ означава кобра в класическия иврит+ 
както и че има митологически употреби в Библията+ а 
иконографските данни от археологическия материал от Левант 
пасват на зоологическите характеристики на кобрата- 
Значенията+ откривани в древните преводи+ т-е- в Септуагинта+ 
Вулгата и Пешита+ заедно с начина по който днешните бедуини 
от Синай обозначават пустинните змии+ потвърждават и 
засилват идентификацията на думата @r'f' Zсарˆф\ като кобра-” 
ZПровансал+ 1//4+ с- 260\ 
 
„Âúâåäåíèå è ìåòîäè. Съществителното @r'f' Zсарˆф\ има 
комплексна семантична стойност в Стария завет- Терминът се 
появява само в Числа+ 1095: 7: Второзаконие+ 7904: Исая+ 591: 5: 
03918: 2/95- Той е свидетелство+ че е налице двусмислена 
информация за значението на думата- Все пак е възможна 
систематизация- Кийл и Уелингър ZКийл+ Уелингър+ 0881+ 
§050\+ вж- също ZДей+ 0868+ 038,040\+ предлагат значението 
кобра за тази дума- Целта на моята статия е да коментира и 
внесе по,голяма прецизност в идентификацията на значението 
на думата @r'f' Zсарˆф\- Методът ми е интердисциплинарният 
подход- Той се състои в сравняване на информацията+ 
доставена от митологията+ зоологията+ археологията+ 
историята+ такива+ каквито са известни днес-” ZПровансал+ 
1//4+ с- 260,261\ 
 
„Äàííèòå îò òåêñòà. В Числа и Второзаконие думата @r'f' 
Zсарˆф\ очевидно функционира като таксономична 
номенклатура+ доколкото следва и модифицира синтактично 
по,общото понятие+ носено от класическата ивритска дума за 
змия vx'n" Zнахˆш\- Лексемата @r'f' Zсарˆф\ помага да се изясни 

какъв вид змия е обозначена- vx'n" Zнахˆш\ * @r'f' Zсарˆф\ 
функционират също както английските термини _кобра_+ 
_гърмяща змия_+ _морска змия_ и прочее ZКьолер+ Баумгартнер+ 
0885+ с- 025/\- Това се потвърждава и от това+ че разглежданите 
животни са просто назовани с генеричното змии vx'n" Zнахˆш\ в 
Числа+ 1096- Докато в Числа и Второзаконие обикновено 
референтите на @r'f' Zсарˆф\ не са различени като вид змия+ то 
в Числа+ 1095 се споменава недвусмислено значението на змия 
със смъртоносна отрова- 'бел- авт- М-А- , ãîðèòåëíè çìèè(- 
 
Числа, 21:6 
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“Estir” За това Господ изпрати между людете горителни змии, които хапеха людете, та 
измряха много люде от Израиля. 

~yvix'N>h; tae ~['B' hw"hy> xL;v;y>w: WTT Numbers 21:6 

~['h'-ta, WkV.n:y>w: ~ypir'F.h; 
 

Числа, 21:7 
“Estir” Тогава людете дойдоха при Моисея и казаха: Съгрешихме за гдето 
говорихме против Господа и против тебе; помоли се Господу да махне змиите от 
нас. И Моисей се помоли за людете. 

Wnr>B;dI-yKi Wnaj'x' Wrm.aYOw: hv,mo-la, ~['h' aboY"w: WTT Numbers 21:7 

Wnyle['me rsey"w> hw"hy>-la, lLeP;t.hi %b'w" hw"hyb; 
`~['h' d[;B. hv,mo lLeP;t.YIw: vx'N"h;-ta, 

 
Израилтяните са нападнати от тези змии и губят много хора- 

Мойсей се застъпва за хората си и Бог го инструктира да направи 
магическа змия @r'f' Zсарˆф\ от мед- Това е обект+ който служи като 
амулет за лекуване на ухапаните от змия-” ZПровансал+ 1//4+ с- 261\- 

Специалният термин за тази медна змия не се споменава в Числа+ 
1097+ нито думата за мед+ а само термина @r'f' Zсарˆф\+ преведен по 
подразбиране от стих 5 като горителна змия- 

 
Числа, 21:8 
“Estir” И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на 
висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. 

~yfiw> @r'f' ^l. hfe[] hv,mo-la, hw"hy> rm,aYOw: WTT Numbers 21:8 

`yx'w" Atao ha'r'w> %WvN"h;-lK' hy"h'w> snE-l[; Atao 
 

Терминът медна змия е лечителен амулет+ всъщност статуя на змия+ 
направена от метала мед+ първоначално се изразява на иврит+ както на 
български+ със словосъчетанието медна змия или змия от мед tv,xoN>h; 
vx;n> Zнехˆш нехҐшет\- За първи път словосъчетанието е употребено не 
в указанието+ дадено от Бог на Мойсей+ а в описанието на изработката 
на амулета- Това става в следващия стих 8 на Числа+ 109 

 
Числа, 21:9 
“Estir” И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и 
когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше 
жив.  

sNEh;-l[; Whmefiy>w: tv,xon> vx;n> hv,mo f[;Y:w: WTT Numbers 21:9 

`yx'w" tv,xoN>h; vx;n>-la, jyBihiw> vyai-ta, vx'N"h; %v;n"-~ai hy"h'w> 
 

Съдбата на този странен за монотеизма символ е любопитна- По,
нататък този идол на змия+ направен от метала мед+ добива собствено 
име+ което произтича словообразувателно от думата за мед tv,xoN> 
ZнехҐшет\ — Нехущан !T'v.xun>- Синовете на Израел продължават да 

кадят с тамян ~yrIJ.q;m. ZмекатрЈм\ на медната змия с тамян tr,joq. 
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ZктҐрет\+ предназначен само за Бог 'вж- Алмалех+ 1//4(+ и му дават 
името Нехущан- Около четири века след Мойсей праведният цар 
'Езекия UHHH в- пр-н-е-( го разбива на парчета tT;ki Zхитˆт\+ редом с 
многобожните олтари и кумири+ въпреки че Нехущан е направен от 
Мойсей по указание на Бог- Това е описано в 3 Царе+ 0793+ където е 
съхранено и словосъчетанието медна змия tv,xoN> vx;n> Zнехˆш нехҐшет\9  

 
4 Царе, 18:4 
“Estir” събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите и сломи 
медната змия, която Моисей беше направил, защото дори до онова време 
израилтяните й кадяха; и нарече я Нехущан.  

tr;k'w> tboCeM;h;-ta, rB;viw> tAmB'h;-ta, rysihe aWh WTT 2 Kings 18:4 

hM'heh' ~ymiY"h;-d[; yKi hv,mo hf'['-rv,a] tv,xoN>h; vx;n> tT;kiw> hr'vea]h'-ta, 
`!T'v.xun> Al-ar'q.YIw: Al ~yrIJ.q;m. laer'f.yI-ynEb. Wyh' 

 
Карин Джойнс предлага съвсем различно тълкуване на този меден 

. бронзов идол на змия- Тя смята+ че въпросният Нехущан няма връзка с 
медната змия+ направена от Мойсей освен съобразно народната 
традиция- Това звучи малко странно като извод+ но авторката 
продължава така9 „Носената от Мойсей бронзова змия е в термините 
на състрадателна магия за отблъскване на змиите- Това е мотив+ 
получен и заимстван от египтяните- Докато Нехущан+ който Езекия 
разрушава+  е символ на плодородието с ханаански и вавилонски 
произход+ усвоен от израилтяните+ за да обрисува плодовитостта като 
сила от.на Йехова+ мнение защитавано и от Роули+ вж- Роули+ 0828+ с- 
022-” ZДжойнс, 1968+ с- 145\- Карен Джойнс е авторка+ която системно 
отстоява египетския или някакъв друг произход на редица символи+ 
теми и идеи в Стария завет-  

„В Исая+ 03918 и 2/95 змията тип @r'f' Zсарˆф\ е наречена летяща 

@peA[m. Zмеоф˜ф\+ едно обозначаване+ което не се среща в 
Петокнижието- Кьолер и Баумгартнер превеждат термина като 
крилата змия-” ZКьолер+ Баумгартнер+ 0885\- 

Трябва да си спомняме обаче+ че летящите змии 'видът 
Bgqxrnodkd`(+ които могат да прелитат+ нямайки криле+ а чрез 
сплескване и превръщане на тялото си в нещо плоско не обитават 
Близкия Изток- Този вид змии обитават само тропическите дъждовни 
гори на Индия и Югоизточна Азия- Тяхното географско 
разпространение е толкова отдалечено от Близкия Изток+ че те не 
могат да имат етнозоологично приложение в Близкия Изток- В Исая+ 
2/95/ летящите @r'f' Zсарˆф\ са посочени като едно от най,опасните 
животни в пустинята Негев 'Еврейската пустиня(+ стоящи редом до 
другите потенциално най,опасни животни-  

В Исая+ 2/95+ наред със змията тип @r'f' Zсарˆф\ е посочена още 
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една от най,опасните обитателки на пустинята Негев — h[,p.a, Zеф˜'х(\- 
На базата на родственото арабско `e’` думата еднозначно се декодира 
като пепелянка+ усойница в ехидна и горителна хвърката змия @peA[m. 
@r'f'w> h[,p.a, Zеф˜'х( ве,сарˆф меоф˜ф\” ZПровансал+ 1//4+ 261,262\ 

Провансал визира тук Исая+ 2/95+ за който преводите ясно 
различават пепелянката . ехидната . аспидата+ uhodq h[,p.a, Zеф˜'х(\ от  

хвърката огнена змия . хвъркатия змей @peA[m. @r'f' Zсарˆф меоф˜ф\+ а 
не трите думи да назовават едно животно- Това е естествено+ защото не 
става дума за словосъчетание от три думи+ а за една дума — uhodq h[,p.a, 
Zеф˜'х(\ * словосъчетание от две думи @peA[m. @r'f' Zсарˆф меоф˜ф\ 

свързани със съюза и w> Zве\- 
 
Исая, 30:6 

aybil' hq'Wcw> hr'c' #r,a,B. bg<n< tAmh]B; aF'm; WTT Isaiah 30:6 

~h,leyxe ~yrIy"[] @t,K,-l[; Waf.yI @peA[m. @r'f'w> h[,p.a, ~h,me vyIl;w" 
 `Wly[iAy al{ ~[;-l[; ~t'roc.Aa ~t'roc.Aa ~yLim;G> tv,B,D;-l[;w> 

Библия, 1995 Наложеното за южните животни пророчество: През наскърбителната 
и мъчителна земя, Дето има лъвица и як лъв, Ехидна и горителна хвърката змия, 
Занасят богатството си на плещите на оселчетата, И съкровищата си на гърбицата 
на камилите, При люде, които няма да ги ползуват, 
Библия, 1991 Натоварени животни отиват към юг, по земята на гнета и 
утеснението, отдето излизат лъвици и лъвове, аспиди и хвъркати змейове; те 
носят върху гръба на осли своите богатства и върху гърбиците на камили - своите 
съкровища към народ, който не ще им принесе полза. 
Библия, 2001 Пророчество, наложено за южните животни {на евр.: веемот, 
използва се образно за Египет}: През земя на скръб и мъка, откъдето излизат 
лъвица и силен лъв, пепелянка и хвърката огнена змия, носят богатството си на 
гърба на магаренца и съкровищата си на гърбицата на камили, при народ, който 
няма да им е от полза, 
“Estir” Наложеното за южните животни пророчество: През наскърбителната и 
мъчителна земя, Дето има лъвица и як лъв, Ехидна и горителна хвърката змия, 
Занасят богатството си на плещите на оселчетата, И съкровищата си на гърбицата 
на камилите, При люде, които няма да ги ползуват, 
KJV Isaiah 30:6 The burden of the beasts of the south: into the land of trouble and 
anguish, from whence come the young and old lion, the viper and fiery flying serpent, 
they will carry their riches upon the shoulders of young asses, and their treasures upon 
the bunches of camels, to a people that shall not profit them. 
ASV Isaiah 30:6 The burden of the beasts of the South. Through the land of trouble and 
anguish, from whence come the lioness and the lion, the viper and fiery flying serpent, 
they carry their riches upon the shoulders of young asses, and their treasures upon the 
humps of camels, to a people that shall not profit them. 
NAU Isaiah 30:6 The oracle concerning the beasts of the Negev. Through a land of 
distress and anguish, From where come lioness and lion, viper and flying serpent, They 
carry their riches on the backs of young donkeys And their treasures on camels' humps, 
To a people who cannot profit them; 
RSV Isaiah 30:6 An oracle on the beasts of the Negeb. Through a land of trouble and 
anguish, from where come the lioness and the lion, the viper and the flying serpent, 
they carry their riches on the backs of asses, and their treasures on the humps of camels, 
to a people that cannot profit them. 
NRS Isaiah 30:6 An oracle concerning the animals of the Negeb. Through a land of 
trouble and distress, of lioness and roaring lion, of viper and flying serpent, they carry 
their riches on the backs of donkeys, and their treasures on the humps of camels, to a 
people that cannot profit them. 
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RST Isaiah 30:6 Тяжести на животных, [идущих] на юг, по земле угнетения и 
тесноты, откуда [выходят] львицы и львы, аспиды и летучие змеи; они несут на 
хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, 
который не принесет им пользы. 
BTP Isaiah 30:6 Wyrok na zwierzęta Negebu. Poprzez ziemię utrapienia i ucisku, lwicy i 
lwa ryczącego, żmii i latającego smoka, przenoszą swe bogactwa na grzbiecie osłów i 
swe skarby na garbie wielbłądów do narodu nieużytecznego. 

 

„Думата h[,p.a, Zеф˜'х(\+ на базата на арабското `e’+ ще трябва да 
означава в Исая+ 2/95 усойница- Класическото арабско `e’` е ясно и 
недвусмислено като значение и обозначава змиите от два вида  Dbghr и 
Bdq`rsdr+ вж- Малуф+ 0821. Всъщност тази дума все още се използва от 
бедуините от Синай+ за да назават същите змии+ като бедуините 
различават кобрата и черната кобра < пустинна черна змия 
'V`ksdqhmmdrh` `dfxosh` и други видове(+ като най,значимите животни в 
тяхното обкръжение- В същото време+ важно е да се отбележи+ че 
бедуините използват арабската дума єhkk за кобра- Фактът+ че 
класическата арабска дума `e’` има твърдо установено значение не 
означава+ че думата h[,p.a, Zеф˜'х(\ има такова прецизирано значение в 

класически иврит- В крайна сметка изглежда+ че h[,p.a, Zеф˜'х(\ е дума+ 
генерично назоваваща всички отровни змии-” ZПровансал+ 1//4+ 261,
262\ 

 По същия начин в Исая+ 03918 се среща единствената употреба в 
Стария завет на още един термин+ често превеждан като отровна змия 
'onhrnmntr rdqodms(+ а в българските преводи се явява стабилно като 
ехидна- Това е думата [p;c, Zцефˆ\ . Zсефˆ\-  

Целият стих е превеждан разнообразно по отношение на 
различните ивритски термини за змия-  

 
Исая, 14:29 

jb,ve rB;v.nI yKi %LeKu tv,l,p. yxim.f.Ti-la; WTT Isaiah 14:29 

`@peA[m. @r'f' Ayr>piW [p;c, vx'n" vr,Vomi-yKi %Kem; 
“Estir”, Не се радвай, цяла Филистимска земьо, Загдето се строши тоягата, която те 
порази; Понеже из корена на змията ще излезе ехидна, И плодът му ще бъде 
горителна хвърката змия. 
Библия, 1991 недей се радва, земьо Филистимска, че е съкрушен жезълът, който те 
поразяваше; защото от змийния корен ще излезе аспида, и плодът й ще бъде 
хвъркат змей. 
Библия, 1995 Не се радвай, цяла Филистимска земьо, Загдето се строши тоягата, 
която те порази; Понеже из корена на змията ще излезе ехидна, И плодът му ще 
бъде горителна хвърката змия. 
KJV Isaiah 14:29 Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote 
thee is broken: for out of the serpent's root shall come forth a cockatrice, and his fruit 
shall be a fiery flying serpent. 
NRS Isaiah 14:29 Do not rejoice, all you Philistines, that the rod that struck you is broken, 
for from the root of the snake will come forth an adder, and its fruit will be a flying fiery 
serpent. 
NKJ Isaiah 14:29 "Do not rejoice, all you of Philistia, Because the rod that struck you is 
broken; For out of the serpent's roots will come forth a viper, And its offspring will be a 
fiery flying serpent. 
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ASV Isaiah 14:29 Rejoice not, O Philistia, all of thee, because the rod that smote thee is 
broken; for out of the serpent's root shall come forth an adder (пепелянка), and his 
fruit shall be a fiery flying serpent. 
NAU Isaiah 14:29 "Do not rejoice, O Philistia, all of you, Because the rod that struck you 
is broken; For from the serpent's root a viper (пепелянка, усойница) will come out, 
And its fruit will be a flying serpent. 
RSV Isaiah 14:29 "Rejoice not, O Philistia, all of you, that the rod which smote you is 
broken, for from the serpent's root will come forth an adder, and its fruit will be a flying 
serpent. 
RST Isaiah 14:29 не радуйся, земля Филистимская, что сокрушен жезл, который 
поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий 
дракон. 
LXT Isaiah 14:29 mh. euvfranqei,hte pa,ntej oi` avllo,fuloi sunetri,bh ga.r o` zugo.j 
tou/ pai,ontoj u`ma/j evk ga.r spe,rmatoj o;fewn evxeleu,setai e;kgona avspi,dwn kai. ta. 
e;kgona auvtw/n evxeleu,sontai o;feij peto,menoi 

 

Руският синодален превод нарича летящата змия @peA[m. @r'f' 
Zсарˆф меоф˜ф\ летучий дракон- Българският православен превод 
предпочита хвъркат змей+ а протестантските версии — горителна 
хвърката змия- Англоезичните са единодушни за ekxhmf rdqodms+ като 
често тя е страховита 'ehdqx(- 

Разнообразието е голямо при термина [p;c, Zцефˆ\- Българските 
версии наричат това животно аспида или ехидна- Очевидно аспида е 
заимствано от гръцкото avspi,dwn от avspi,j-   

Åõèäíàòà е полу,жена+ полу,змия+ отличаваща се със сила и 
бързина- Произходът Ј е в гръцката митология- Тя е дъщеря на Форкис 
и Кето или на Тартар и Гея+ а според Хезиод  на Хризаор и океанидата 
Калироя- Тя живеела в пещера в Сицилия- Според други предания 
живеела в Пелопонес- От нейния брак с Тифон са се родили много 
чудовища — Химера+ Лернейската хидра+ Немейския лъв+ Орелът+ който 
кълве черния дроб на Прометей+ кучетата,близнаци Цербер+ Орфо и 
Свинксът в Тива- Въпреки разпространеното схващане+ че Ехидна+ 
майката на тези чудовища+ също е ужасна на вид+ тя е била много 
красива жена+ но от кръста надолу е била змия+ отличаваща се с голяма 
бързина и сила- Тя е убита от Аргус+ докато спяла+ тъй като разкъсвала 
минаващите- По Vhjhodch`- 

Различните английски преводи предават по различен начин 
ивритската дума [p;c, Zцефˆ\ bnbj`sqhbd 'мит- базилиск(+ `ccdq+ uhodq 

'пепелянка+ усойница(- Септуагинта използва avspi,dwn за [p;c, Zцефˆ\+ за 

vx'n" Zнахˆш\ — o;fewn+ а за летящата змия @peA[m. @r'f' o;feij peto,menoi- 
Áàçèëèñê- Версията на крал Джеймс нарича базилиск българското 

ехидна+ където базилиск е “крал на змиите”+ произлизащ от 
старогръцката митология+ описан дори в “Естествената История” на 
Плиний Стари като малка змия+ тъй отровна+ че дори погледът Ј носи 
смърт- Царското Ј име 'на старогърцки “базилеус” означава цар( идва 
от оформените като корона израстъци на главата Ј+ за които 
споменават някои митове- Помним+ че някои български преводи правят 
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синонимни “змиите ехидни“ и “змиите василиски“+ напр- в Еремия+ 7906+ 
където в иврит стои ~ynI[op.ci ~yvix'n> ZнехашЈм цифонЈм\- 
  

 Еремия, 8:17 
rv,a] ~ynI[op.ci ~yvix'n> ~k,B' x;Lev;m. ynIn>hi yKi WTT Jeremiah 8:17 

`hw"hy>-~aun> ~k,t.a, WkV.nIw> vx;l' ~h,l'-!yae 
Библия, 1995 Защото, ето, Аз пращам върху вас змии, ехидни, Които не се 
омайват, 
Но ще ви хапят, казва Господ. 
Библия, 1991 Защото, ето, Аз ще напратя върху ви змии, василиски, против които 
баилка няма, и те ще ви хапят, казва Господ. 
Цариградска Защото, ето, аз проваждам вам змии, василиски, Които не се 
обайват, 
Но ще ви хапят, говори Господ. 
“Estir” Защото, ето, Аз пращам върху вас змии, ехидни, Които не се омайват, Но 
ще ви хапят, казва Господ. 
KJV Jeremiah 8:17 For, behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which will 
not be charmed, and they shall bite you, saith the LORD. 
NAU Jeremiah 8:17 "For behold, I am sending serpents against you, Adders, for which 
there is no charm, And they will bite you," declares the LORD. 
NRS Jeremiah 8:17 See, I am letting snakes loose among you, adders that cannot be 
charmed, and they shall bite you, says the LORD. 
NKJ Jeremiah 8:17 "For behold, I will send serpents among you, Vipers which cannot 
be charmed, And they shall bite you," says the LORD. 
RST Jeremiah 8:17 Ибо вот, Я пошлю на вас змеев, василисков, против которых 
нет заговариванья, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. 
LXT Jeremiah 8:17 dio,ti ivdou. evgw. evxaposte,llw eivj u`ma/j o;feij qanatou/ntaj oi-j 
ouvk e;stin evpa/|sai kai. dh,xontai u`ma/j 

 
Цариградското и синодалното издания наричат словосъчетанието 

змии василиски+ т-е- царски змии- Става ясно+ че змията+ наричана [p;c, 
Zцефˆ\ обикновено е наричана царска- Сравнението сочи+ че става дума 
за словосъчетанието в единствено [p;c, vx'n" Zнахˆш цефˆ\ 'от Исая+ 

03918( или в множествено число ~ynI[op.ci ~yvix'n> ZнехашЈм 
цифонЈм.сифонЈм\ 'от Еремия+ 7906(- 

А в превода на Исая+ 03918 Mdv @ldqhb`m Ahakd 'M@A( се поставя 
ударение чрез превод тълкуване+ който нарича летящата змия @peA[m. 
@r'f' Zсарˆф меоф˜ф\ ekxhmf r`q`og 'летящ ñåðàôèì)9 

 
NAB Isaiah 14:29 Rejoice not, O Philistia, not a man of you, that the rod which smote you 
is broken; For out of the serpent's root shall come an adder, its fruit shall be a flying 
saraph. 

 
 „Трябва да се помни обаче+ че летящите змии не обитават Близкия 

изток — дървесните змии от вида Bgqxrnodkd`+ които могат да се спускат+ 
имитирайки летеж+ от по,висок на по,нисък клон+ правейки тялото си 
плоско+ обитават само тропическите джунгли на Индия и Югоизточна 
Азия- Тяхното географско разпространение е твърде далече от Близкия 
изток- 

Три от употребите на @r'f' Zсарˆф\ имат митологичен характер и 
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значение  Исая+ 591+ 5: 03918- Докато при някои от употребите тази дума 
обозначава отровните змии в сухото+ пустинно обкръжение+ то в Исая+ 
03918 е налице религиозен контекст при проклинане на филистмците- 

В Исая+ 591:5 ~ypir'f. ZсерафЈм\ са описани като летящи същества с 
шест крила+ имащи крака+ ръце или може би нокти или щипци+ с които 
могат да захванат машата от олтара- Думата dy' Zйад\ в иврит може да 
означава ръка+ но и крайник на животно+ лапа вж- 1 Царства. 17.37 Рече още 
Давид: Господ, Който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, Той ще ме отърве и 
от ръката на тоя филистимец. И Саул каза на Давида: Иди; и Господ да бъде с тебе.; Пс.. 
22.21 Избави ме от устата на лъва И от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал! В 
класическия арабски еквивалентната дума може да означава рогове на 
животни или хора+ вж- Кжимирски+ 075/- Тук имаме налице чиста 
митология- Месопотамските статуи и релефи често изобразяват низши 
божества с четири крила- В Стария завет Йехова често е описван като 
седящ върху херувими- Това са божества от по,нисък ранг+ често 
изобразявани като лъвове с крила- Във финикийските храмове 
троновете на божествата обикновено са със странични крила+ като 
същества+ наподобяващи грифони+ които трябва да бъдат разбирани 
като представящи херувими+ чиито криле покриват  страничните части 
на облегалките за ръцете и гърба на трона- 'бел- авт-+ М-А- , 
грифоните са митични същества+ описвани като ”чудовищни птици с 
глава на орел и тяло на лъв”- Грифоните са ”кучетата на Зевс”- Те са 
впрегнати и в колесницата на Немезида — богинята на отмъщението и 
символизират бързото възмездие+ което би сполеляло всеки+ извършил 
престъпление- По Vhjhodch`( По този начин е нормално за хората от 
Северозападно семитския регион да си представят+ че едно божество 
може да бъде обкръжено от слуги+ представяни като божества от по,
нисък ранг във формата на змии и дракони- Във феноменологията на 
религията е удостоверена достоверността 'в световен мащаб(+ че 
божествата+ изобразявани като змии или дракони могат да действат 
като бранители и пазители на божествената сфера+ вж- Хенди+ 0881-” 
ZПровансал+ 1//4+ с- 262\ 

 
Исая, 6:2 
“Estir” Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две 
покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше. 

~yIp;n"K. vve ~yIp;n"K. vve Al l[;M;mi ~ydIm.[o ~ypir'f. WTT Isaiah 6:2 

`@peA[y> ~yIT;v.biW wyl'g>r; hS,k;y> ~yIT;v.biW wyn"p' hS,k;y> ~yIT;v.Bi dx'a,l. 
 
Исая, 6:6 
“Estir” Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си 
разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара. 

Ady"b.W ~ypir'F.h;-!mi dx'a, yl;ae @['Y"w: WTT Isaiah 6:6 

`x;Bez>Mih; l[;me xq;l' ~yIx;q;l.m,B. hP'c.rI 
 



 1/

„Ìèòîëîãè÷íà è çîîëîãè÷íà ñðåäà è äàííè: Митологичната основа 
на @r'f' Zсарˆф\ е Tq`dtr,rdqodms- Едно независимо египетско божество 
ZМетингер+ 0884+ 03/1,03/3\ е поставено на короната на Ра+ бога на 
слънцето+ и бълва огън срещу враговете на Ра- Tq`dtr,rdqodms също е 
фиксирана част от регалиите на фараона+ изобразявана като кобра с 
вдигната глава и издута качулка- Това е позата+ която кобрата заема+ 
когато атакува+ а плюещата кобра — преди да пулверизира отровата в 
очите на агресора или жертвата- Важно е да се отбележи+ че в 
изображенията на кобрата+ украсяваща египетската корона+ тя е в тази 
противопоставяща се+ атакуваща поза+ и че ловуващата кобра не 
изплюва отровата си+ освен ако не е заплашена или превъзбудена по 
време на лов- Както правят повечето змии+ кобрата преследва своята 
плячка без да издува качулката си и с глава+ която не е издигната така 
високо- Плюенето на отрова и издигането на главата се случва при 
самоотбрана- С една дума издигането на главата+ разгъването на 
качулката и разпръскването на отровата се случват само в бойни 
ситуации- Всички изобразени кобри са в такава бойна поза- 

Зоологическите съответствия на Tq`dtr,rdqodms са египетската 
кобра 'M`i` g`id( и червената плюеща кобра 'M`i` o`kkhc`(+ вж- Бознек+ 
0877+ 003,004: потвърдено и от Eq`mj Idmrdm+ M`stq`k Ghrsnqx Ltrdtl+ 
@`qgtr в личен контакт с автора- Що се отнася до казаното от Бознек+ 
трябва да се помни+ че в по,старите зоологически текстове червената 
плюеща кобра е класифицирана като подвид на черношиестата 
плюеща кобра 'M`i` mhfqhbnkkhr(+ вж Спаулс ds `k+ 1//1+ с- 347- Наскоро 
египетската популация на червената плюеща кобра е описана като 
принадлежаща към един нов вид — Нубийска плюеща кобра 'M`i` 
mtah`d(+ за която досега бе смятано+ че принадлежи към същите видове 
като червената плюеща кобра ZВюстер и Бродли 1//2\- Египетската 
кобра се среща в целия Близък изток 'от Таиф в Саудитска Арабия и 
на юг+ включително и в планините на запад+ през Йемен на изток+ до 
Дофар в Оман( и е широко разпространена в Египет 'вж- Маркс+ 0857(+ 
а в делтата на Нил е особено често срещана- Тя обитава по,голямата 
част на Северна Африка по крайбрежието на Средиземно море и е 
разпространена от Египет през Синай до Йордания- Египетската кобра 
може да достигне дължина до два и половина метра- Оцветяването Ј е 
твърде различно — обикновено е кафява+ червеникавокафява+ 
сивкавокафява+ с меден или черен цвят ZСпаулс ds `k+  1//1+ 342,343: 
Левитън ds `k- 0887+ с- 10/\- Египетската кобра не плюе на разстояние 
отровата си-  

Червената плюеща кобра 'M`i` o`kkhc`( може да достигне дължина 
от три метра+ когато живее в плен- В природната си среда обаче тя 
обикновено е наполовина на тази дължина — около метър и половина- 
Тя се среща главно в два цветови варианта — единият е с красиви 
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нюанси на медночервено 'отделни екземпляри може да розовеят или да 
са сиворозови+ или нюансът е по,тъмно червенокафяво(+ а другият е с 
умереносив или сивкав цвят ZСпаулс ds `k+  1//1+ с- 347\- Червената 
плюеща кобра 'M`i` o`kkhc`( е бързо движеща се и бързо реагираща 
змия+ но все пак е с миролюбив нрав- Ако е притеснявана или оставена 
без изход+ тя пулверизира отровата си на разстояние+ в очите на 
противника- Отровата може да бъде изплюта под налягане и насочено+ 
както от вдигнатата бойна поза+ така и от земята+ без главата да бъде 
вдигната високо- Отровата е изплювана на разстояние до два метра и 
половина- Ако попадне в очите+ и ако не се вземат незабавно 
медицински мерки+ отровата причинява остро парещо усещане и има 
сериозен риск от ослепяване+ вж- Расмусен+ 0884: Спаулс ds `k+  1//1+ с- 
348: Маркс+ 0857+ с- 3/+ карта 20- 

В наше време този вид кобра е намирана до 16,ия паралел- Едно 
хилядолетие преди нашата ера+ когато екологическият натиск от 
чевешката популация очевидно не е бил толкова голям+ този вид 
навярно е бил много по,широко разпространен- Спрямо  всички 
източноафрикански кобри този вид е приспособен най,добре и обитава 
успешно и в най,сухи природни условия-  

Змиите с криле често са изобразявани в египетската иконография- 
Те могат да бъдат схващани като кобри+ стилизирани в някаква степен- 
Tq`dtr,rdqodms често са изобразявани с криле в Древен Египет- 
Обикновено това са кобри с две крила+ излизащи от тяхната качулка- С 
други думи+ змиите с криле могат да бъдат разбирани като 
митологични пазители+ като кобри+ чиято разперена бойна качулка е 
изобразявана като  криле- Това е значение+ което добре кореспондира с 
крилатите серафими+ които намираме в книгите на пророк Исая- Ако 
схващаме змията тип @r'f' Zсарˆф\ с криле като синоним на кобра+ 
представяна в иконографските митологични материали като криле+ 
излизащи от разперената бойна качулка+ то тук налице е връзка между 
летящата @r'f' Zсарˆф\ и змиите тип @r'f' Zсарˆф\+ които са споменати 
във връзка с пустинната природна среда- В такъв случай биологичните 
данни си идват на мястото- 

Кобрите са силно отровни змии и рискът от смърт при ухапване е 
голям+ особено ако не се приложи антиортрова- Египетската кобра 
обитава и сухи+ и по,влажни места: червената плюеща кобра се среща в 
саванните области+ в сухите савани и в полупустините- 

Фактът+ че названието на змията+ дефинирано по,прецизно като 
@r'f' Zсарˆф\+ споделя същия корен като на ивритския глагол горя без 
съмнение е следствие от силната+ изгаряща болка+ която хората 
изпитват при допира на отровата с очите- 

Изображението на свещената змия като символ на властта на 
египетските фараони 'от Левант и от двата мотива с двукрили и с 
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четирикрили Tq`dtr( е добре датирано в Х,UHHH в- пр-н-е- Кийл 
публикува някои много интересни печати със съмнителни дву, и 
четирикрили Tq`dtr изображения ZКийл+ Уелингър+ 0887+ илюстрации 
136а,136a\- Според Кийл ~ypir'f. ZсерафЈм\+ споменати в Исая+ 5+ са 
божества от по,нисък ранг+ наподобяващи животни- Фактът+ че те имат 
ръце и крака не отрича това разбиране+ доколкото Кийл е в състояние 
да посочи иконографски примери от египетската археология+ на които 
е Tq`dtr,rdqodms с формата на кобра+ с крайници и глава+ наподобяващи 
човешките+ вж Кийл+ 0866+ илюстрации 18,24- Това мнение вече е 
изказано и от Дей ZДей+ 0868+ с- 04/\ и е обяснено и коментирано от 
Кийл и Уелингър+ 0887+ §050- Нещо повече+ според Кийл само 
същества+ наподобяващи животни 'териоморфични( или смесени 
същества могат да стоят до Йехова+ като управляващ цар- Да имаш 
човешки или наподобяващи човека форми+ е сериозно нарушение на 
древния близкоизточен дворцов етикет- 

Най,накрая трябва да се каже+ че няма сериозно противоречие 
между изводите на Кийл и моите изводи+ доколкото използваме твърде 
близки методи9 зоологическата идентификация на Tq`dtr,rdqodms с 
черношийната плюеща кобра M`i` mhfqhbnkkhr изглежда твърде вероятна- 
Особено като се има предвид+ че дълго време червената плюеща кобра 
е била класифицирана в зоологията като подвид на черношийната 
плюеща кобра-  
 

Ñâèäåòåëñòâàòà íà ñòàðèòå òåêñòîâå: Прочитът на @r'f' 
Zсарˆф\ като кобра не е нов- В Септуагинта фразата от Исая+ 2/ @peA[m. 
@r'f'w> h[,p.a, Zеф˜'х( ве,сарˆф меоф˜ф\ е преведена като avspi,dej kai. 
e;kgona avspi,dwn petome,nwn '„кобра и люпило от летящи кобри”(- Думата 
avspi,j на старогръцки означава кобра- 

Септуагинта превежда израза горителните змии ~ypir'F.h; ~yvix'N>h; 
Z'х(а,нехашЈм 'х(а,срафЈм\ от Числа+ 1095 като o;feij tou.j qanatou/ntaj+ 
което означава смъртоносните змии+ а във Второзаконие+ 7904 същият 
израз+ който е в ед-ч- @r'f' vx'n" Zнахˆш сарˆф\+ като  o;fij da,knwn+ което 
означава хапещи змии-  

 
Числа, 21:6 

~ypir'F.h; ~yvix'N>h; tae ~['B' hw"hy> xL;v;y>w: WTT Numbers 21:6 

`laer'f.YImi br'-~[; tm'Y"w: ~['h'-ta, WkV.n:y>w: 
“Estir” За това Господ изпрати между людете горителни змии, които хапеха 
людете, та измряха много люде от Израиля. 
LXT Numbers 21:6 kai. avpe,steilen ku,rioj eivj to.n lao.n tou.j o;feij tou.j 
qanatou/ntaj kai. e;daknon to.n lao,n kai. avpe,qanen lao.j polu.j tw/n ui`w/n Israhl 
 
Второзаконие, 8:15 
Библия, 1991 Който те прекара по голямата и страшна пустиня, дето има змии, 
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василиски, скорпии и сухи места, в които няма вода; Който ти изкара (извор) вода 
из най-твърда скала, 
„Estir” Който те преведе през голямата и страшна пустиня, гдето имаше горителни 
змии, скорпии и сухи безводни земи; Който ти извади вода из кременливия камък; 

vx'n" ar'ANh;w> ldoG"h; rB'd>MiB; ^k]yliAMh; WTT Deuteronomy 8:15 

`vymiL'x;h; rWCmi ~yIm; ^l. ayciAMh; ~yIm'-!yae rv,a] !AaM'ciw> br'q.[;w> @r'f' 
LXT Deuteronomy 8:15 tou/ avgago,ntoj se dia. th/j evrh,mou th/j mega,lhj kai. th/j 
fobera/j evkei,nhj ou- o;fij da,knwn kai. skorpi,oj kai. di,ya ou- ouvk h=n u[dwr tou/ 
evxagago,ntoj soi evk pe,traj avkroto,mou phgh.n u[datoj 
NRS Deuteronomy 8:15 who led you through the great and terrible wilderness, an arid 
wasteland with poisonous snakes and scorpions. He made water flow for you from flint 
rock, 

 

За Исая+ 591: 5 терминът ~ypir'f. ZсерафЈм\ не е преведен в 
Септуагинта+ а е транслитериран — Serafin-  

 
LXT Isaiah 6:2 kai. Serafin ei`sth,keisan ku,klw| auvtou/ e]x pte,rugej tw/| e`ni. kai. e]x 
pte,rugej tw/| e`ni, kai. tai/j me.n dusi.n kateka,lupton to. pro,swpon kai. tai/j dusi.n 
kateka,lupton tou.j po,daj kai. tai/j dusi.n evpe,tanto 

Клетвата от Исая+ 03918 е преведена в Септуагинта като „от 
техните семена ще излезат потомства от кобри: и от потомствата+ ще 
излезат летящи змии”-  

 
LXT Isaiah 14:29 mh. euvfranqei,hte pa,ntej oi` avllo,fuloi sunetri,bh ga.r o` zugo.j 
tou/ pai,ontoj u`ma/j evk ga.r spe,rmatoj o;fewn evxeleu,setai e;kgona avspi,dwn kai. ta. 
e;kgona auvtw/n evxeleu,sontai o;feij peto,menoi 

 
Пешита 'бел- авт-+ М-А- , най,старият запазен сирийски текст на 

цялата Библия( превежда Числа+ 1095 като _страховита змия_ 

' (+ което е разбирано от Пейн,Смит '08/2( като 
базилиск- Второзаконие+ 7904 е преведен по същия начин- Исая+ 591: 5 
просто е транскрибиран като rdq`eīm+ докато Исая+ 03918 е преведен като 
„защото от змийския корен излизат fāqrā_  < “`ro” '“кобр`”(+ според 
Пейн,Смит+ 08/2+ и нейният плод е „страховити летящи змии”- Исая+ 
2/95 е преведен като “`ro” '“кобр`”( и 
„страховити летящи змии”- 

За Исая+ 03918 Вулгата записва hfmhsnr rdqodmsеr '„страховити змии”(+ 
но за стихове 6 и 7 от същата глава записва само „змии” 'rdqodmsеlZr\(- 
За Второзаконие+ 7904 във Вулгата са налице „змии с изгарящ дъх” 
'rdqodmr ek`st `ctqdmr(- За ~ypir'f. ZсерафЈм\ от Исая+ 591: 5 Вулгата 
транскрибира+ както се случва и в Септуагинта+ rdq`oghm- В Исая+ 03918 
„летящите змии” @peA[m. @r'f' Zсарˆф меоф˜ф\ са преведени като 
qdftktr+ а в Исая+ 2/95 е налице uhodq` ds qdftktr unk`mr- Последните две са 
много интересни+ защото латинското qdftktr unk`mr може да се преведе 
като „летяща Tq`dtr,rdqodms”+ дължащо се на факта+ че летящите кобри 
от короните на египетските фараони са описани на гръцки като 
Βασιλίσκος+ което съответства на латинския термин qdftktr- 
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Çàêëþ÷åíèå9 От зоологическите и иконографските данни става 

ясно и без никакво съмнение+ че ивритската дума @r'f' Zсарˆф\ означава 
кобра — змиите от рода M`i` — и по,специално червената плюеща кобра 
'M`i` o`kkhc`(+ която е определена чрез термина _изгаряща_+ което се 
прилага към ефекта на отровата Ј върху очите на жертвата- 
Идентификацията+ използвана във Вулгата е _изгарящ дъх_+ доколкото 
значението на @r'f' Zсарˆф\ е _змия с изгарящ дъх_- То е пряко 
приложимо+ макар че това е много повече метафорично значение+ 
базирано на метода+ по който се разпръсква отровата от плюещата 
кобра- Вулгата идентифицира летящата @r'f' Zсарˆф\ като qdftktr+ което 

е латинското назоваване на Tq`dtr,rdqodms- Асоциирането на @r'f' 
Zсарˆф\ с кобрата+ с нейното потомство и видовете кобри+ т-е- със 
същества от вида M`i`+ се появява също и в други стари преводи на 
Стария завет+ дори и преводачите да не проявяват вкус към различаване 
на различните видове и подвидове-” ZПровансал+ 1//4+ 263,267\ 

 
Дългият цитат от статията на Провансал прекрасно изяснява 

зоологическата страна на символа на кобрата- Няма какво да се добави 
и към направената от него връзка между зоологията и митологията- 
Проблемът обаче е+ че този автор вижда връзката на библейските 
серафими само като монотеистичен рефлекс на египетската култура-  

Същото прави и Карин Джойнс ZДжойнс+ 0856\- След перфектното 
идентифициране на зоологическите особености на кобрите из Близкия 
изток+ добре е да бъдат уважени и размишленията и данните на Джойнс- 
Тя е често цитиран автор+ защото някои от нейните доводи изглеждат 
задълбочени и убедителни+ особено що се касае до културните+ 
митологичните и лингвистичните данни- Макар и заслужаваща 
уважение+ тази авторка има някои съмнителни заключения+ правени 
върху библейския текст- 

„Всеки @r'f' Zсарˆф\ има шест крила — с две покрива лицето си+ с две 
краката си+ а с останалите две лети- 

Уникалността на тези серафими ~ypir'f. ZсерафЈм\ в Стария завег+ 
както и техният очевидно смущаващ характер+ са очевидната причина 
няколко изследователи да се занимаят с тяхната идентификация и 
значение- Всъщност аз открих само няколко отделни изречения в 
отделни коментари и в по,значими работи+ посветени на други теми- Все 
пак има достатъчно задоволителни лингвистични и археологически 
доказателства+ за да се идентифицират серафимите като крилати змии+ 
които са египетски символи на сакрална и царска върховна власт- 

Ëèíãâèñòè÷íè àñîöèàöèè ìåæäó çìèèòå è ñåðàôèìèòå. 
Ивритската дума @r'f' Zсарˆф\ се появява седем пъти в Стария завет и 
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означава един вид змия+ но само в Исая 5 думата е в множествено число 
и служи да обозначи същество+ което придружава Йехова- В Числа+ 
1095,8 се развива наказание на Господ+ което е хапещи отровни змии- 
Мойсей моли за прошка и Господ му нарежда да направи идол — една 
горителна змия @r'f' Zсарˆф\+ която ще спасява всеки ухапан- 

 
Числа, 21:6-9 
“Estir” 6 За това Господ изпрати между людете горителни змии, които хапеха 
людете, та измряха много люде от Израиля. 7 Тогава людете дойдоха при Моисея и 
казаха: Съгрешихме за гдето говорихме против Господа и против тебе; помоли се 
Господу да махне змиите от нас. И Моисей се помоли за людете. 8 И Господ рече 
на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки 
ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. 9 И тъй, Моисей направи медна змия 
и я тури на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като 
погледнеше на медната змия, оставаше жив. 

 

В Числа 1095 израилтяните са хапани от горителни змии ~ypir'F.h; 
~yvix'N>h; Z'х(а,нехашЈм 'х(а,срафЈм\- Мойсей се подчинява и изработва 

медна змия tv,xoN>h; vx;n> Zнехˆш 'х(а,нехҐшет\ и оттогава vx;n> Zнехˆш\ се 

използва да назовава отровните змии+ наричани дотогава @r'f' Zсарˆф\ 
'бел- авт-+ М-А- , прегледът на различните названия на змии в Стария 
завет+ направен в началото на това изложение  сочи+ че тази мисъл на 
Джойнс е необходимо и достатъчно невярна(- Във Второзаконие 7904 
Йехова е възхваляван+ че е превел евреите през пустинята+ с нейните 
горителни змии @r'f' vx;n> Zнехˆш сарˆф\9  

 
Второзаконие 8:15 
“Estir” Който те преведе през голямата и страшна пустиня, гдето имаше горителни 
змии, скорпии и сухи безводни земи; Който ти извади вода из кременливия камък; 
 

В крайна сметка @r'f' Zсарˆф\ е змия 'бел- авт-+ М-А- , горителна 
змия(+ а за Исая тя може да има крила+ както е в Исая+ 5- Най,ранните и 
най,късните употреби на @r'f' Zсарˆф\ в Стария завет се простират в 
период от около 0// години- Това че за Исая значението се променя в 
един толкова къс период е малко вероятно-” ZДжойнс+ 0856+ 30/,300\ 

В бележка № 4 под линия към „Лингвистични асоциации между 
змиите и серафимите” авторката отбелязва9 

„Навярно думата @r'f' Zсарˆф\ може да се свърже с клинообразна 
дума за змия  ,  'вж- Тоскан+ 0800+ с- 044: вж също Eqhdcqhbg Cdkhsyrbg+ 
@rrxqhrbgd Sghdqm`ldm+ o- 77+ `mc V-V-F- A`tchrrhm+ Rstchdm ytq Rdlhshrbgdm 
Qdkhfhnmrfdrbghbgsd+ H+ o- 147-(- Арчибалд Сейси ZСейси9 0782+ с- 418\ казва+ 
че египетското rdqde означава летяща змия и че много съвременни 
египтяни вярват+ че на всяка змия Ј порастват криле+ когато остарее- 
Стенли Кук ZКук+ 0810\ вярва+ че тази египетска дума означава грифон с 
криле- Очевидно авторът на H Енох вярва+ че серафимите са змии- Енох 
1/96 споменава арахангел Гавраил+ „който е над рая+ над змиите и над 
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херувимите”- В Енох 6096 серафимите и херувимите се явяват заедно 
като пазители на Трона Господаря на Духовете+ а в Енох 5090/ те са част 
от Божието войнство- Навярно „змии” е заместило „серафими” в Енох 
1/96-” ZДжойнс+ 0856+ с- 30/\ 

Следва едно доста подробно и напълно убедено в правотата си 
изложение за връзката на серафимите от Исая с фараонските регалии- 
Някои от авторите са цитирани без пълна информация и затова са 
оставени така както са при нея9 

„Çìèÿòà è Åãèïåòñêèÿò öàðñêè ñèìâîëèçúì. Изправената+ стояща 
върху навитото си на кръгове тяло+ кобра или tqdtr в Египет е била 
символ на царствеността+ отнесена или към фараона+ или към боговете- 
Слънчевият диск на бога на слънцето Хорус,Ре е съчетан с tqdtr- 
Много други божества са представени със змия като част от украсата на 
главите им- Като въплъщение на Ре фараонът използва същите 
символи на властта- Фараонът+ много често и съпругата му+ почти 
винаги са представени с изправена кобра на челото- Един текст от 
пирамидите твърди+ че фараонът е пазен от кобрата+ „живият”+ който 
идва от главата на Ре Z№ 00/7С вж- R`ltdk @-A- Ldqbdq 'sq-(+ Sgd Oxq`lhc 
Sdwsr-\- В „Пророчество на Нефер Роху” за фараона е казано „Змията 
кобра+ която е на неговата чело укротява за него слабостта и 
предателството на сърцето-” 'I`ldr A- Oqhsbg`qc 'dc-(+ @mbhdms Md`q D`rsdqm 
Sdwsr+ oo- 33 ee-(- Според Купър египетската дума за tqdtr е йероглифен 
детерминатив от _цар_ ZКупър+ 0762+ b- 212\- Изображения на изправена 
tq`dh върху мебелите са намерени в гробницата на фараона Тутанкамон+ 
върху една гривна+ покриваща пространството от лакътя до китката му+ 
и като амулет върху врата му 'Gnv`qc B`qsdq `mc @- B- L`bd+ Sgd Snla ne 
Sts,@mjg,@ldm+ 000+ ok- u- Rdd sgd dbbkdrh`rshb`k sgqnmd nm ok- WWWHHH `mc sgd 
qnx`k odqetld u`rd hm unk- 00+ ok- WKUHHH,WKHW-(- Върху златна диадема+ 
обрамчваща черепа+ му има три tq`dh — една върху челото му и по една+ 
висяща иззад всяко ухо 'Gnv`qc B`qsdq `mc @- B- L`bd+ no- bhs-+ ok- KWWU-( 
Същият тип символизъм е открит в гробницата на Рамзес UH 'M- 
Q`lanu` 'dc-(+ Sgd Snla ne Q`ldrdr UH9 Ok`sdr+ ok- 57-(- Функцията на tqdtr 
е да пази фараона и сакралните обекти от враговете им чрез издишване 
на огън- 

Сравни tqаdh на саркофага на Оименптах H+ пазещи рая 'вж- Купър+ 
no- bhs+ фиг- 22(- Е- Амелиню  вярва+ че tqdtr символично пазят фараона+ 
защото те олицетворяват духа на починалите предшественици 
'Амелиню+  08/4+ с-04(- 

От време на време тези магически змии са дарявани с различни 
дарове+ тип данък+ за да могат да прилагат и изпълняват желаните 
функции- Tqаdh с човешки ръце и лица са изобразени в гробницата на 
Рамзес UH+ като влачещи лодията на Ре през подземния свят в нощта 'M- 
Q`lanu` 'dc-(+ Sgd Snla ne Q`ldrdr UH9 Sdws+ ehf- 0/2-(- Същата сцена е 
изобразена на един египетски папирус 'M- Q`lanu` 'dc-(+ no- bhs-+ Sdws+ ehf- 
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43-(- Ре 'слънцето( със слънчевия диск+ обрамчен от tqdtr+ е седнал в 
лодката си- Един бог пронизва змията Апеп 'тъмнината и подземния 
свят( като царствена tqdtr с две ръце+ заедно с четири чакала+ бутащи 
лодката към богинята на утринта- Слънцето побеждава тъмнината 
всяка сутрин+ защото изправените кобри го снабдяват и даряват с 
царствена сила и посока- Често змията е декорирана с криле- Крилати 
змии са намирани върху ковчезите на фараоните 'Купър+ no- bhs-+ фиг- 
08+ 0/1 и с- 22/-(+ където на едното изображение от ковчега на 
Оименптах H крилете на змията са четири и символизират „четирите 
краища на света” 'Купър+ no- bhs-+ фиг- 08+ 0/1 и с- 22/-(- Около врата на 
Тутанкамон е имало един златен амулет с крилатата змия Буто 'вж- 
Gnv`qc B`qsdq `mc @- B- L`bd+ no- bhs-+ HH+ ok- KWWWHW(- В „Книга на 
портите”+ изрисувана в гробницата на Рамзес UH+ има една крилата змия+ 
наречена „Водачът” 'Q`lanu`+ no- bhs-+ Sdws+ o- 1/7(- Над нея е написано 
„Тя е+ която причинява да се изправим пред Ре- Тя е+ която води 
Великия бог към портата на източния хоризонт-” 'Q`lanu`+ no- bhs-+ Sdws+ 
o- 1/8(- Рам+ богът на Мендес е с tqdtr+ с две крила+ върху гърба му  'D- 
@- V`kkhr Atcfd+ Sgd Fncr ne sgd Dfxosh`mr+ 00+ ehf- noonrhsd o- 53(- 
Умрелият Озирис+ лежащ върху погребалната си носилка+ е 
изобразяван с крилата tqdtr+ висяща на главата му 'V`kkhr Atcfd+ no- 
bhs-+ehf- 5(- Гробницата на Рамзес UH съдържа двукрили tqаdh+ едното 
крило издигнато нагоре+ а другото – ниско пложено по царствен начин+ 
поддържащо елипсовидния овал+ в който са вписани имената и титлите 
на египетския фараон 'Q`lanu`+ no- bhs- Ok`sdr+ ok- 60,61(- Съществува 
един образ на изрисуван ковчег две двукрили tqаdh+ чиито криле+ 
издигнати и спуснати+ царствено и предпазващо за Озирис в Колоната 
на Джед+ която е символ на стабилност и възкресение 'Gdmqh Eq`mjenqs+ 
Jhmfrgho `mc sgd Fncr+ ehf- 30(- На папирус от двадесет и първа династия 
'ок- 0/54,824 г- пр- н- е-( един покойник е представен като предоставящ 
своето сърце на крилата змия+ схващана като пазач на отвърдното 'M- 
Q`lanu` 'dc-(+ Lxsgnknfhb`k O`oxqh9 Ok`sdr+ ok- 2+ rb- 0(- Крилати змии също 
така пазят Ре по време на нощното му пътуване 'Atcfd+ no- bhs-+ H+ oo- 063 
ee-(- 

Асоциирането на трона на фараона с крилатите змии е 
документирано археологически чрез откриването на трона на 
Тутанкамон+ който е от WHU в- пр-н-е- 'B`qsdq `mc L`bd+ no- bhs-+ H+ ok- KWHH+ 
KWHU(- Всяка облегалка за ръцете на трона+ покрита със злато и богато 
украсена с цветен фаянс и инкрустирана с цветно стъкло и камъни+ е 
оформена от две от крилата на четирикрили tqdtr+ изправящи се 
вертикално от двата задни ъгъла на седалката на трона- Няколко други 
изправени tq`dh с качулки правят емблема+ заедно със слънцето+ и са 
разположени навсякъде по трона+ като сред тях най,доминиращите и 
царствени белези са крилатите змии- 
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Дали този символ е бил познат и използван от израилтяните> 
Археологическо доказателство 'бел- авт-+ М-А- , тук авторката 
използва единствено число+ макар че говори след това за няколко 
каменни скарабея от т-нар- Палестина( разкрива+ че той е бил познат в 
Палестина и станал част от израилтянски 'бел- авт-+ М-А- , думата+ 
използвана от авторката е Hrq`dk_r+ което е много странно+ защото в 
израилтянската история е известно+ че Израел е името на северното 
царство+ което се отделя от южното+ Юдея+ след смъртта на Соломон- 
Така остава непрецизно и неясно+ след скрупольозните цитати за 
Египет+ за какво става дума — за царството на Давид и Соломон+ за 
северното царство Израел+ появило след смъртта на Соломон+ или за 
южното царство Юдея със столица Ерусалим+ загинало доста след 
северното-( царски символизъм- Много палестински скрабеи+ някои 
изписани с ивритски имена+ показват египетската tq`dtr+ понякога и 
крилата- Известни са три скарабея от Мегидо 'Qnadqs R- K`lnm `mc 
Fdneeqdx L- Rghosnm+ Ldfhccn H+ ok`sd 584/+ 41: O- K- /- Ftx+ Ldfhccn Snlar+ 
ok`sd 02098(+ два от Газа 'Ekhmcdqr Odsqhd+ @mbhdms F`y` H+ ok- WHHH9 40: @mbhdms 
F`y` HU+ ok- HW92//(+ четири от Бейт,Шемеш 'Dkhgt Fq`ms+ @hm Rgdlr 
Dwb`u`shnmr9 HH+ ok- KH9 1+ 0/+ 04+ 07( и пет от Лакиш 'Nkf` Stemdkk ds `k-+ 
K`bghrg HH9 Sgd Enrrd Sdlokd+ ok`sd 349023: K`bghrg HU+ ok- 279175+ 2/0+ 201: 
ok- 289257(- Адолф Райфенберг докладва за скарабеи с ивритски надписи+ 
датирани около или по времето на Исая+ на които са изобразени дву, 
или четирикрили tq`dh 'Qdhedmadqf+ @mbhdms Gdaqdv Rd`kr+ ehf- 3: mnr- 4+ 04- 
Двамата — Qdhedmadqf и Ing`mmdr Odcdqrdm предполагат+ че подобни 
създания са идентични със серафимите на Исая+ вж- Odcdqrdm+ Hrq`dk+000,
HU+ o- 600(- Едно по,значимо доказателство идва от разкопките на една 
находка от Самария+ определена от археолозите+ които са я 
обработвали+ като слонова кост от двореца на цар Ахав- Много от 
артистичния дизайн тук е египетски и част от символизма включва и 
tq`dtr+ понякога крилата- Сред находките е едно изображение на 
божественото дете+ Хорус+ с изправена t`qdh в короната му 'I-V- 
Bqnvenns `mc F- L- Bqnvуenns+ D`qkx Hunqhdr eqnl R`l`qh`+ ok- H90(- Открити 
са tq`dh с корони от слънчеви дискове+ както и изображение на човешко 
чело с изправени tq`dtr 'I-V- Bqnvenns `mc F- L- Bqnvуenns+ no- bhs-+ ok- 
HHH91: ok- WHH94(- Както в Египет tq`dh са издигнати на върха на една стена+ 
на една врата или на една част от мебели 'I-V- Bqnvenns `mc F- L- 
Bqnvуenns+ no- bhs-+ok- WWHH91: be- o- 00(- Една Tq`dtr+ с едното крило 
повдигнато+ а другото е отпуснато+ стои на цвета на един папирус 'I-V- 
Bqnvenns `mc F- L- Bqnvуenns+ no- bhs-+ ok- WHHH93: фрагмент с подобна 
tq`dtr се докладва на с- 2/(- Една дръжка от слонова кост с формата на 
крилата tq`dtr с двойната корона на Египет идва от пода на двора на 
двореца на цар Ахав 'F- @- Qdhrmdq ds `k+ HH+ ok- 459e cdrbqhadc hm H+ @k(- 
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В крайна сметка+ Израел е бил запознат със символа на крилатата 
змия и очевидно го е усвоил в царската си символика-” ZДжойнс+ 0856+ 
300,303\ 

Ето какво е казано в Стария завет+ в 3 Царства+ 10902 за същия 
Ахав и за същата Самария+ която е част от северното царство Израел9  
È ùå ïðîñòðà âúðõó Åðóñàëèì ñúùàòà ìåðèëíà âðúâ, êîÿòî ïðîñòðÿõ 
âúðõó Ñàìàðèÿ, è ñúùèÿ îòâåñ, êîéòî ïðîñòðÿõ âúðõó Àõàâîâèÿ äîì; è 
ùå èçáúðøà Åðóñàëèì êàêòî èçáúðñâà íÿêîé åäíî áëþäî, è êàòî ãî 
èçáúðøå, îáðúùà ãî íàîïàêè. 

Така че нищо чудно за находките в двореца на Ахав- Чудни са 
някои от изводите на авторката9 

Възможното заключение+ базирано на лингвистичните и 
археологическите доказателства+ е+ че серафимите от видението на Исая 
трябва да бъдат разбирани в светлината на египетския символ на 
крилатите tq`dtr- Йехова е наречен „царят” 'Исая+ 594( 'бел- авт-+ М-А- , 
„очите ми видяха Царя+ Господа на Силите”( и в неговия храм той е както 
един величествен монарх+ чиито емблеми на царска власт изпълват 
неговия палат- Египтяните използват пълзящата змия като символ на 
хаоса и на злото+ докато tq`dtr е винаги изправена- Серафимите от Исая+ 
5 са изправени- Четирите криле на египетската tq`dtr представят 
разпростирането на фараонската власт над четирите краища на света: 
крилатите серафими пеят в хор „Свет+ свет+ свет Господ на Силите  
Славата Му пълни цялата земя” 'Исая+ 592(- Благоговейното повтаряне от 
серафимите на три пъти „свет+ свет+ свет” разтърсва храма+ изпълвайки 
го с дим: египетските tq`dtr бълват 'уригват( унищожителен огън върху 
враговете на фараона- Крилете на серафимите са вдигнати и спуснати+ 
точно толкова често  така е и с египетските tq`dh- В един период+ когато 
египетското изкуство е така добре познато в Палестина+ не е изненада да 
го открием в символизма на Исая- Освен това+ ако символът на крилатите 
tq`dtr може да намери място в палат на израилтянските царе в  HW в- 
пр-н-е- то той може да има същото място в царските дворци на монарсите 
в Ерусалим от UHHH в- пр-н-е-+ които още не са разкрити за археологията- 
Както правят египтяните+ Исая приписва на тези змии определени 
човешки части на тялото+ за да направи възможно те да изпълнят 
специфични цели- Египетските tq`dtr понякога имат ръце+ за да могат да 
влачат ладията на Ре+ крака+ на които стоят и могат да ходят+ човешко 
лице+ за да могат да изразят тяхната връзка с богиня+ или крила+ за да 
символизират пространствата и царствеността на божественото 
управление- Тези инструменти не принадлежат на тези създания през 
всички времена+ нито към тяхната основна идентификация+ защото те си 
остават змии- Същият е случаят със серафимите от Исая+ 5 — ръцете са 
нужни+ за да придвижат до пророка горящите въглени+ крилата — за да 
изразят божествената царственост+ краката+ на които стоят и гласовете 
им — за да възхваляват Йехова- Така ги коментира и Jtqs F`kkhmf 
'Ahakhrbgdr Qd`kkdwhjnm+ bnk- 271 ee-( в !Lhrbgvdrdm-!- Все пак защо всяка 
змия от Исая+ 5 има шест крила  няма ясно обяснение- Галинг твърди+ че 
шестокрилата змия идва от Бейт Халав 'Jtqs F`kkhmf+ no- bhs-+ bnk- 272+ mn- 
2(- 
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Очевидно Исая модифицира значението на египтската tq`dtr+ когато 
прави единия от серафимите деятел на божественото изкупление+ 
спасение и лекуване- За Исая серафимите не са само емблеми на 
царствеността+ върховната власт и покровителство+ но са носители и на 
очистването- За Исая Йехова е върховният и спасителният Бог- 
Крилатите змии са емблема на царския сан+ но вярата на Исая намира 
място за тях в процеса на изкупление и спасение- 

ZДжойнс+ 0856+ 303,304\ 
 

Изумително е+ че по всички основни идеи и теми на Стария завет 
има автори+ които разбират наличието им Библията като влияние на 
цивилизациите на Египет+ Месопотамия+ на финикийско+ сирийско+ 
ханаанско или аморейско влияние- Хуго Грисман ZГрисман+ 0815\ 
посвещава една голяма студия на влиянието+ идещо и от Египет+ и от 
източната+ и от североизточната посока спрямо Обетованата земя- 

Половината от студията е посветена на различни древноегипетски 
идеи+ адаптирани към юдаизма9 раждането на синовете на бога: идеята 
за царя,месия в различните древноегипетски династии и адаптирането Ј 
към династията на Давид: ако царят е проспериращ+ той е чист и 
праведен+ ако ли не  той не спазва закона и ред други- Втората 
половина от статията е посветена на влиянието на Вавилонските 
'просперитетът зависи от Астарта . Ищар от Арабела( и Асирийските 
пророчества+ както и на митовете върху библейските пророчества- Тук 
ще прескоча всички проведени паралели за сметка на темата за 
серафимите- Чест прави на автора+ че ситуира всички аналогии в 
областта на хипотезата+ най,малкото и поради изказването му+ че дори и 
някои мотиви да са заети от близкоизточната култура+ те са осмислени и 
поставени в начина на мислене на монотеистичните израилтянски 
пророци ZГрисман+ 0815+ с- 140\- 

Исая споменава серафимите като антураж на Йехова и ги описва с шест 
крила- Според Филон от Библос артистът сред боговете създал и 
направил за Бел,Кронос+ приеман за бог,цар+ четири очи отпред и отзад- 
Това било знак или признак за царска власт- Две от очите са отворени+ а 
другите две — затворени- На раменете му направил четири крила — две 
разперени и две прибрани- Идеята е+ че бог Кронос спейки — вижда+ 
едновременно с това+ виждайки — спи- Подобна е идеята и за крилете — две 
от крилата сочат+ че той лети+ докато си почива+ а другите две са знак+ че 
той си почива+ когато лети- Освен това той има още две крила на главата- 
Така че общо бог Кронос има шест криле+ точно колкото са и крилете на 
серафимите от видението на Исая- Така също той е изобразен върху 
монети на Библос+ най,старият град на Финикия+ който самият Кронос е 
основал+ точно както Мардук е основал Вавилон- По същия начин 
Мардук+ според епоса за Сътворението+ има четири очи и четири уши+ 
които подобават на бог на съдбата+ който вижда и чува всичко- 
Осмелявам се да предположа+ че серафимите в Израел+ въпреки шестте 
си криле+ имат четири очи+ както и качества+ които са подходящи за 
висшестоящето божество+ и които са пренесени върху тези вторични+ 
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подчинени същества- Такъв пренос без съмнение е необичаен в историята 
на религиите и директно се демонстрира от формата  @hnm,Jqnmnr- Дали е 
случайност+ че r`q`og — горя е използван+ за да индикира 
жертвоприношенията на деца и хора+ когато са принасяни на Царя,
Кронос,Мардук>  

ZГрисман+ 0815+ с- 141\ 
 

Много хубав въпрос+ съчетан с много внимателното+ хипотетично 
отношение на автора- По,нататък Грисман се спира на влиянието на 
Вавилон върху Езекил+ Захария и Данаил+ твърдейки+ че при тях 
серафимите са заменени от херувими- Това е една теза+ на която ще 
бъда принуден да се спра по,нататък+ защото тя е дискутирана и от 
други автори- 

Грисман завършва много коректно своята студия 'с- 143( със 
следната мисъл9 „За Исая Йехова е божественият цар+ който управлява 
целия свят+ Йехова е по велик от Мардук-”- 

По,важното е+ че у Грисман се прокрадва идеята за финикийско и 
вавилонско влияние върху Исая+ а не на египетско — както бе у Джойнс 
и Провансал- Намирам за уместно да припомня+ че Исая живее през UHHH 
в- пр-н-е-+ а Езекил+ Захария и Данаил — през UH в- пр-н-е-  

Един от авторите+ цитирани от Провансал е Джон Дей ZДей+ 0868\- 
Той пък търси влияние на митологията за ханаанския бог Ваал върху 
Исая и същността на серафимите- Заглавието на статията му говори за 
съдържанието  Ј9 Dbgndr ne A``k&r Rdudm Sgtmcdqr `mc Khfgsmhmfr hm Or`kl 
WWHW `mc G`a`jjtj HHH 8 `mc sgd Hcdmshsx ne sgd Rdq`oghl hm Hr`h`g UH 'Ехото 
от седемте гръмотевици и светкавици на Ваал в Псалм WWHW+ Авакум+ 
298 и идентичността на Серафимите в Исая+ 5(- 

Нека да видим дали може да търсим връзка между Псалм+ 18+ 
Авакум+ 298 и Исая+ 5- 

 
Псалм, 29 
“Estir” 1 Давидов псалом. Отдайте Господу, вие синове на силните, Отдайте 
Господу слава и могъщество. 2 Отдайте Господу дължимата на името Му слава; 
Поклонете се Господу в света премяна. 3 Гласът Господен е над водите; Бог на 
славата гърми; Господ гърми над големите води, 4 Гласът Господен е силен; 
Гласът Господен е величествен. 5 Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши 
ливанските кедри, 6 И прави ги да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в 
младостта си. 7 Гласът Господен разцепва огнените пламъци. 8 Гласът Господен 
разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис. 9 Гласът Господен прави 
да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява: Слава! 10 
Господ седна Цар над Потопа; Да! Господ седи като Цар до века. 11 Господ ще 
даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир. 
 
Авакум, 3:1-19 
“Estir” Молитва на пророк Авакума, по оплакванията. 2 Господи, чух вестта за Тебе 
и се убоях. Господи, оживявай делото Си всред годините, Всред годините го 
изявявай. В гнева Си помни милостта. 3 Бог дойде от Теман, И Светият от хълма 
Фаран. (Села.) Славата му покри небето, И земята бе пълна с хваление към Него. 
4 Сиянието Му бе като светлината; Лъчи се издаваха из страната Му; И там бе 
скривалището на силата Му. 5 Пред Него вървеше морът, И мълнии излизаха под 
нозете Му. 6 Той застана и разклати земята, Погледна и направи народите да 
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треперят; И вечните планини се разпаднаха, Безконечните гори се наведоха; 
Постъпките Му бяха както в древността. 7 Видях шатрите на Етиопия наскърбени; 
Поклатиха се завесите на Мадиамската земя. 8 Негодува ли Господ против реките? 
Беше ли гневът Ти против реките, Беше ли гневът Ти против морето, Та си 
възседнал на конете Си И на колесниците Си за да избавяш? 9 Лъкът Ти биде 
изваден от покривката си, Както Ти с клетва извести на племената. (Села.) Ти 
проряза земята с реки. 10 Видяха Те планините и се убояха; Водният потоп 
нападна; Бездната издаде гласа си, Дигна ръцете си на високо. 11 Слънцето и 
луната застанаха в жилището си При виделината на Твоите летящи стрели, При 
сиянието на блестящото Ти копие. 12 С негодувание си преминал земята, С гняв 
си вършеял народите. 13 Излязъл си за избавление на людете Си, За избавление 
чрез помазаника Си; Отсякъл си началника от дома на нечестивите, Открил си 
основите дори до върха. (Села.) 14 Пронизал си със собствените му копия главата 
на военните му, Които като вихрушка се устремиха да ме разбият, И чиято радост 
бе като че ли да ядат скришно сиромаха. 15 С конете Си преминал си морето, 
Натрупаните много води. 16 Чух, и вътрешностите ми се смутиха, Устните ми 
трепереха от гласа, Гнилота прониква в костите ми, И на мястото си се 
разтреперах; Защото трябва да чакам скръбния ден, Когато възлезе против 
людете Оня, който ще се опълчи против тях. 17 Защото, ако и да не цъфти 
смоковницата, Нито да има плод по лозите, Трудът на маслината да се осуети, И 
нивите да не дадат храна, Стадото да се отсече от оградата, И да няма говеда в 
оборите, 18 Пак аз ще се веселя в Господа, Ще се радвам в Бога на спасението си. 
19 Иеова Господ е силата ми; Той прави нозете ми като нозете на елените, И ще 
ме направи да ходя по височините си. За първия певец върху струнните ми 
инструменти. 

 
Според Дей мнението+ че в Псалм+ 18 има близки паралели с 

митологията за Ваал е общоприето- 
 
Явяването на Бог пред хората във формата на гръм и светкавици 'стихове 2,8(: 
възхвалата Му и обединението на хората с него 'стих 0(: коронясването Му като цар на 
космическото море 'стих 0/( — всичките имат паралел в митологията за Ваал в 
Угаритски текстове+ вж- по,специално споменаването на победата на Ваал над Ям 'бел- 
авт-+ М-А- ,  ям на иврит означава море( в СТА 1 и теофанията на Ваал в бурята в СТА 3 
uhh-14,26- Различени са и някои други паралели с угаритските текстове и така може да се 
аргументира+ че Псалм+ 18 е оригинално написан като угаритска възхвала в чест на 
Ваал+ срв- S- G- F`rsdq- Sgd d`qkhdrs jmnvm lhq`bkd,ok`x> Enkj,knqd+ 33+ 0822+ o- 271+ mо- 02: 
“Or`kl 18” IPQ+ MR+ 26 '0835,6(+ oo- 44,45: G- K- Fhmradqf- @ Ogndmhbh`m Gxlm hm sgd Or`ksdq+ 
@ssh cdk WHW Bnmfqdrrn Hmsdqm`шhnm`kd cdfkh Nqhdms`khrshbh- Qnld+ 0824+ oo- 361,365: Sgd Tf`qhs 
Sdwsr- Idqtr`kdl+ 0825+ oo- 018,020+ hm Gdaqdv: E- L- Bqnrr- Mnsdr nm B`m``mhsd Or`kl hm sgd 
Nkc Sdrs`ldms+ A@RNQ 006+ Eda- 084/+ oo- 08,10: @- Ehsyfdq`kc+ @ Mnsd nm Or`kl 18+ A@RNQ 
104+ Nbs- 0863+ oo- 50,52- В моите цели обаче не влиза за оценявам тези твърдения- 
Онова+ на което искам да обърна внимание е приликата в седмократната проява спрямо 
митологията на Ваал като божество в гръмотевиците+ мълниите и светкавиците- 
Многократно е отбелязвано+ че в този псалм гласът на Йехова 'pnk X`gvdg( е обрисуван 
като ехтящ страховито 'гърмящ+ силен+ величествен+ трошащ+ разцепващ+ разтърсващ(  
седем пъти 'стихове 2+ 3а+ 3б+ 4+ 6+ 7+ 8(- Смятам+ че този паралел със седемте 
гръмотевици на Ваал никога не е бил забелязван от изследователите- 

ZДей+ 0868+ с- 032\ 
 

По,нататък Дей се спира подробно на сравнения и доказателства за 
приликите между Псалм+ 18 и химните+ описващи седемте гръмотевици+ 
както и седемте години като символи в митологията за Ваал-  

Дей прокарва паралели и между Авакум+ 2 и митологията за Ваал- 
Авторът посочва борбата на Ваал с бог Мот и паралелите с Авакум+ 2 и 
Псалм 18- Дей се спира на играта с числата 6 и 7 в угаритските текстове+ 
за да ги ползва за своята теза+ посочвайки+ че това са поетични похвати 
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да бъдат назовани седемте слуги на Ваал и осемте му прасета- 
Позовавайки се на други автори+ Дей смята+ че „прасе”+ „шопар” е 
аристократично или военно звание- Седемте гръмотевици и светкавици+ 
според Дей+ са смятани от ханаанците за слуги на Ваал ZДей+ 0868+ с- 
037\- Дей употрито твърди+ че седемте гръмотевици и светкавици са 
заети в псалмите+ вкл- и в Псалм 0/3+ където Йехова е възхваляван като 
Този който прави „слугите си като огнен пламък”-  

 
Псалм 104, 2-5 
 “Estir” 2 Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха, И простираш небето като 
завеса; 3 Който устрояваш високите Си обиталища над водите, Правиш облаците 
Своя колесница И вървиш с крилата на вятъра; 4 Който правиш ангелите Си силни 
като ветровете. И слугите Си като огнения пламък; 5 Който си положил земята 
на основата й, За да се не поклати за вечни времена. 6 Покрил си я с морето като с 
дреха; Водите застанаха над планините. 6 Покрил си я с морето като с дреха; 
Водите застанаха над планините.7 От Твоето смъмряне те побягнаха, От гласа на 
гърма Ти се спуснаха на бяг. 8 Издигнаха се планините, снишаваха се долините. 
На мястото, което беше определил за тях. 9 Положил си предел на водите, за да 
не могат да преминат, Нито да се върнат пак да покрият земята. 

 
Според Дей ханаанският произход на това понятие '„който прави 

слугите си като огнен пламък”( се подкрепя от контекста на 
предходните стихове+ където Йехова прави от облаците свои колесници+ 
точно по маниера на Ваал+ а следващите стихове '5,8( припомнят 
контрола на Йехова над космическото море — една добре известна 
ханаанска заемка в Стария завет- ZДей+ 0868+ с- 037\ 

Оттук нататък+ най,после+ следват размишленията на Дей за 
серафимите-  

 
По същия начин+ по мое мнение+ серафимите от Исая+ 5 трябва да бъдат 
смятани за олицетворение на мълниите+ светкавиците- Това се подкрепя 
от факта+ че когато „серафимите викат един към друг”+ тогава „основите 
на праговете се поклатиха от гласа на оня+ който викаше+ и домът се 
напълни с дим” 'стих 3(- Това предполага+ че гласовете им са подобни на 
гръмотевица и указва тяхната огнена природа+ точно както и тяхното име 
сочи  „огнените”- Нещо повече+ ефектът от виковете на серафимите 
напомня за компетенциите . възможностите на Йехова да се явява като 
гръмотевица и светкавица+ навсякъде другаде в Стария завет- Това личи 
особено ясно в Псалм+ 0797,89 
 
8 Дим се издигаше от ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища 
се разпалиха от Него. 9 Той сведе небесата и слезе; И мрак бе под нозете Му.  

 
Забележителното за Исая 5 е+ че качествата и признаците на Йехова за 
теофания са отделени от Него и са приписани като качества на 
серафимите+ точно както това става при вааловите светкавици и 
гръмотевици+ които очевидно са способни да бъдат отделяни от бога и да 
бъдат персонифицирани като негови слуги- 

Случаят със Серафимите представя безспорен произход+ или при 
всяко положение близка връзка+ от.със седемте ваалови слуги — 
светкавиците и гръмотевиците- Този произход или силна връзка се 
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засилва още повече+ когато си спомним за близостта между Исая+ 5 и 
Псалм+ 18- Както А- Джонсън 'Джонсън+ 0856+ b- 53+ № 4{( отбелязва+ 
дискутирайки Псалм+ 18 и неговата Rhsy hl Khadm+ че по време на пролетен 
празник е трудно да се отдели призоваването от Исая+ 5 от неговия 
произход9 позоваването на царския сан на Йехова+ неговата Слава и 
святост  и усещането за земетресение- Всичките имат паралели в Псалм+ 
18- Сега трябва да си спомним+ че в Псалм+ 18 теофанията на Йехова е във 
формата на седем извивания+ появи на гръмотевици+ както и+ че това е 
заимствано от вааловите седем гръмотевици+ както бе показано по,горе- 
Доколкото серафимите от Исая+ 5 играят същата теофанична роля 
каквато имат седемте гръмотевици в Псалм+ 18+ правдоподобно е да се 
предположи+ че те имат своя безспорен произход във вааловите седем 
слуги — гръмотевици и светкавици-  Всъщност не може да бъде случаен 
фактът+ че в 1 Енох Б+ WHW+ 5 е казано+ че всъщност серафимите са седем- 
Естествено в 1 Енох А серафимите са шест- 

Все пак+ докато по ôóíêöèè серафимите могат да бъдат смятани за 
персонификация на светкавиците с ханаански произход+ с аналогия на 
вааловите слуги светкавици+ то по ôîðìà може да се приеме+ че те са+ 
както много учени предлагат 'Педерсен+ 083/: Джойнс+ 0856: Джойнс+ 
0863(+ крилати змии 'tq`dh( с безспорен египетски произход- В това те 
могат да бъдат аналогични  на херувимите+ които+ като крилатите 
сфинксове+ имат ясен египетски произход- Разликата е+ че херувимите 
могат да символизират облаците+ които Йехова язди+ по начина+ по който 
това прави ханаанския бог Ваал- Това се наблюдава в Псалм+ 0790/- 

Това+ че серафимите имат тяло на змия се подкрепя от факта+ че 
навсякъде другаде в Стария завет думата r`q`og означава змия- Това 
включва и двата случая от Исая+ където се говори за летяща змия+ вж- 
Числа+ 1095: 7: Второзаконие+ 7904: Исая+ 03918: 2/95- Макар че по 
предположение серафимите имат тяло на змия+ те имат човешка глава+ 
крака+ ръце и криле- В това серафимите приличат на египетските кобри 
'tq`dh(+ които са символ едновременно и на човешки+ и на божествен 
статус- В контекста на Исая+ 5 царят е Йехова+ вж- Джойнс+ 0856+ с-301,
302- Крилатата змия+ вж- Джойнс+ 0856+ с- 302,303+ е засвидетелствана в 
Палестина по времето+ когато живее Исая- Освен това Савиняк 'Савиняк+ 
0861( и други предполагат+ че серафимите от храмовото видение на Исая 
са свързани с бронзовата змия Нехущан+ която стои в храма до времето 
на цар Езекия 'виж 3 Царе+ 0793(+ която експлицитно е наречена Zсарˆф\ в 
Числа+ 1097-  

В заключение — може да се спори и да се доказва+ че ехо от 
вааловите седем гръмотевици и светкавици могат да бъдат открити в 
Псалм+ 18+ с по,малка сигурност — в Авакум+ 298: вааловите седем 
светкавици могат да се явяват в ролята на негови слуги+ и че това или 
подобно понятие частично лежи в основата на идеята за серафимите 
от Исая+ 5- 

ZДей+ 0868+ 038,040\ 
 
Така+ дотук разбираме от Джойнс+ Провансал+ Дей+ Грисман и от 

други автори+ че Исая+ живял през UHHH в- пр-н-е-+ е изкарал училище по 
египетска+ ханаанска+ финикийска и вавилонска култура и митология+ та 
затова в Стария завет имаме налице уникалната поява на серафимите в 
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Исая+ 5- Все пак трябва да се отчете известната предпазливост в 
заключенията на някои от цитираните автори- Тази предпазливост е 
основателна+ защото става дума за сакрален текст и за пророк+ който+ 
като всеки пророк+ има необичайни способности- Според еврейската 
традиция пророкът предава Божието слово като думи и дори като 
правопис- Както казва апостол Петър9 

 
2 Петър, 20-21 
20 И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е 
частно обяснение. 21 защото никога не е идвало пророчеството от човешка 
воля, но светите човеци са говорили от Бога, движени от Светия Дух. 
(Библия, 1995) 
 
Впрочем и Sgd Hmsdqm`shnm`k Rs`mc`qc Ahakd Dmbxbknodch` 'HRAD)+ макар 

и много внимателно+ обвързва серафимите с Месопотамия- В тази 
библейска енциклопедия от 0804 г- се маркират и важните връзки на 
серафимите и с Новия завет+ и с другите архангели — херувимите и 
офанаимите9 

 
Ñåðàôèì d дума в множествено число+ появяваща се само в Исая+ 5 във 
видението на Исая за Йехова- Произходът на термина в иврит е неясен- 
Сараф в Числа+ 1095: Исая+ 03918 и на други места означава пареща змия- 
Едно вавилонско име за бога на огъня+ Нергал+ е Шарапу.Сарапу- В 
Египет са намерени фигури+ наричани сераф+ които са оформени като 
орел и лъв едновременно+ които са пазители на гроба- Индоевропейският 
им еквилаент е Грифон- 
Напълно възможно е+ че в популярната митология на много народи 
огънят се обвързва по различни начини с придружителите на божеството 
и че горенето лежи в основата на всички предложения за етимология- 
Все пак остава налице разбирането+ че при употребата в Исая няма нищо 
от популярната митология и суеверия- Тези серафими са царствени 
същества+ чиито форми не са напълно описани- Те имат лица+ крака+ лица 
и крила- Шестте крила+ в три двойки+ покриват лицата им+ а краката им 
със смирение и богоговение им служат за стоене над трона на Йехова- 
Единият от серафимите е деятелят на изгарянето на греха от устните на 
пророка- Това става с горящ въглен+ взет от олтара+ а не чрез свои сили 
или чрез своето същество- В юдейската теология серафимите са 
свързани с херувимите и офанимите+ разбирани като трите най,високи 
степени на придружители и присъстващи пред Йехова- Те стоят по,
високо от ангелите+ които са пратеници+ изпълняващи различни поръчки- 
В популярното въображение херувимите са представени от буреносни 
облаци+ а херувимите  от кривуличещи+ виещи се+ змиевидни по форма+ 
източници на светлина+ но нищо от това не се появява във видението на 
Исая- 
В Новия завет единствено възможният еквивалент са „живите същества” 
'„животни” във версията на крал Джордж( от Откровение Йоаново+ 3: 4 и 
т-н- Тук+ както в Исая+ те се появяват в непосредствена близост до Трона 
на Господ+ най,висши във възхвалата на Божествената Святост- 

ZУилям Оуен Карвър+ HRAD\ 
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Откровение Йоаново 4 
“Estir” 5 И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола 
горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове. 6 И пред престола 
имаше като стъклено море, подобно на кристал, а всред престола и около него 
четири живи същества, пълни с очи и отпред и отзад. 7 Първото живо същество 
приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице, 
и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. 8 И четирите живи 
същества, имащи по шест крила, бяха пълни с очи изоколо и извътре; и те не 
престават денем и нощем да казват: Свет, свет, свет е Господ Бог Всемогъщий, 
Който бе и Който е, и Който ще бъде. 9 И когато живите същества принасят слава, 
почит и благодарение на Този, Който седи на престола и живее до вечни векове, 

 
Еврейската енциклопедия 'ID( също насочва към вавилонска 

връзка при видението на Исая- 
 
Според някои изследователи концепцията за серафимите има вавилонски 
произход- Eqhdcqhbg Cdkhsyrbg и Gnlldk асоциират серафимите с 
асирийското !rg`qq`ot!+ едно име+ което в Ханаан обозначава 
вавилонския бог на огъня – Нергал- Тогава серафимите биха могли да 
бъдат пламъците+ чрез които този бог се появява пред хората- Един 
аргумент против тази теза е+ че досега никой не е успял да покаже+ че 
думата !rdq`og! някога е била използвана като име на някакъв бог- 
Според една друга+ по,вероятна хипотеза+ серафимите са били змии+ 
както подсказва самото име- Във митовете и фолклора на много от 
древните народи змията играе важна роля+ напр- във вавилонската 
легенда за Сътворението Тиамат+ както и в Древен Египет кобрата- 
Доколкото евреите споделят суеверията на заобикалящите ги народи+ не 
бива да се учудваме+ ако те са адаптирали това понятие- Нека си спомним 
за демоничната роля на змията при Адам и Ева и изгонването им от рая- 
В тази връзка имена като „Змейски извор” и „Басейна на змиите”+ места 
в околностите на Ерусалим+ заслужава да бъдат отбелязани- Бронзова 
змия носи спасение на ухапаните от отровни змии 'Числа+ 10(- Исая  
говори за огнени+ летящи змии и дракони 'Исая+ 03918: 2/95(- Медната . 
бронзовата змия Нехущан стои в храма в Ерусалим и е обект на 
поклонничество+ докато цар Езекия не я разрушава като идол '3 Царе+ 
1793(- Очевидно почитането на Нехущан е остатък от по,старо суеверие+ 
помирено с култа към Йехова+ заради бедствието на змиите в пустинята и 
спасението от тях- Хипотезата изглежда вероятна+ защото серафимите 
имат своя двойник в летящите змии от Исая- Затова изглежда вероятно+ 
че тези летящи пазители на Трона на Господ са преминали процес на 
облагородяване и одухотворяване+ като са им приписани човешко лице+ 
ръце+ крака-  

ZID\  
 
Никой от авторите обаче не обръща внимание на един явен и много 

интересен факт- При петте употреби на думата @r'f' Zсарˆф\ като змия в 
Стария завет в четири от тях тя винаги е в словосъчетание — или с 
генеричното име змия vx'n" Zнахˆш\ 'горителни змии ~ypir'F.h; ~yvix'N>h; 
Z'х(а,нехашЈм 'х(а,срафЈм\ Числа+ 1095(+ или с качеството летящ @peA[m. 
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Zсарˆф меоф˜ф\ 'летящата змия . горителна хвърката змия . хвъркат 
змей @peA[m. @r'f' Zсарˆф меоф˜ф\ 'Исая+ 1892: 2/95(- 

Само в Числа+ 1097 думата @r'f' Zсарˆф\ е употребена 
самостоятелно+ не в състава на словосъчетание- От една страна в 
контекста на стих 5 от същата глава+ където е терминът горителните 
змии ~ypir'F.h; ~yvix'N>h; Z'х(а,нехашЈм 'х(а,срафЈм\+ самостоятелната 
употреба като че ли е елипса от термина от стих 5- От друга страна 
обаче тази самостоятелна употреба на думата в стих 7 е в инструкцията+ 
дадена от Бог на Мойсей- Едва в следващия стих става ясно+ че Мойсей 
прави змия от мед '9 È òúé, Ìîèñåé íàïðàâè ìåäíà çìèÿ tv,xoN> vx;n. 
[íåõˆø íåõ¥øåò] è ÿ òóðè íà íàé-âèñîêàòà âúðëèíà; è êîãàòî çìèÿ 
óõàïåøå íÿêîãî, òîé, êàòî ïîãëåäíåøå íà ìåäíàòà çìèÿ, îñòàâàøå 
æèâ(- Цветът на добре поддържаната мед може да мине за огнен+ 
кафеникаво,червен- Но всяка мед зеленясва с времето- Така или иначе+ 
в тази медна змия има още нещо+ свързано с огъня+ поради 
самостоятелната употреба на думата в стиха+ Божие указание — 7- 
Излиза+ че употребената самостоятелно дума е многозначна — тя може 
да означава+ че Мойсей трябва да направи предмет+ който гори+ както и 
идол на змия- Или пък Господ и Мойсей си имат свой начин да се 
разбират с по,малко думи> Това последното е колкото вероятно+ точно 
толкова и невярно+ защото при заповедите как да се направи скинията и 
подвижния храм изрично е казано Мойсей да внимава да повтори всичко 
съвсем точно+ както му е наредено-  

 
Числа, 21:6 
Estir” За това Господ изпрати между людете горителни змии, които хапеха 
людете, та измряха много люде от Израиля. 
 
Числа, 21:8 
“Estir” И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на 
висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. 
 
Второзаконие, 8:15 
“Estir” Който те преведе през голямата и страшна пустиня, гдето имаше горителни 
змии, скорпии и сухи безводни земи; Който ти извади вода из кременливия камък; 
 
Исая, 14:29 
“Estir”, Не се радвай, цяла Филистимска земьо, Загдето се строши тоягата, която те 
порази; Понеже из корена на змията ще излезе ехидна, И плодът му ще бъде 
горителна хвърката змия. 
Библия, 1991 недей се радва, земьо Филистимска, че е съкрушен жезълът, който 
те поразяваше; защото от змийния корен ще излезе аспида, и плодът й ще бъде 
хвъркат змей. 
Библия, 1995 Не се радвай, цяла Филистимска земьо, Загдето се строши тоягата, 
която те порази;Понеже из корена на змията ще излезе ехидна, И плодът му ще 
бъде горителна хвърката змия. 
 
Исая, 30:6 
“Estir” 6 Наложеното за южните животни пророчество: През наскърбителната и 
мъчителна земя, Дето има лъвица и як лъв, Ехидна и горителна хвърката змия, 
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Занасят богатството си на плещите на оселчетата, И съкровищата си на гърбицата 
на камилите, При люде, които няма да ги ползуват,   

 
В раздела Значение на статията Серафими Еврейската 

енциклопедия 'ID( поставя ударение на общата служба и произход на 
серафимите и херувимите- Много ценна е информацията за лъво,орела 
на Древен Египет+ наричан ”rdqde” и явната дисхармония+ по функции и 
външен вид+ между това митично създание и библейските серафими- 

 
„Пасажите от Исая+ 5 представят убедително доказателство срещу 
идеята+ популярна в известен период+ че серафимите принадлежат към 
същата категория като ангелите- Те нямат нищо общо с „пратениците на 
Бог”- В юдейските източници те винаги са били различавани 'Данаил+ 
0/902: Книгата на Товит и др-(+ където се представя информация за 
„върховни” ангели+ но споменаване на серафимите напълно липсва- 
Позоваването на етимологичната връзка със съществителното ”rdq`e” с 
арабското ”rg`qhe” 'да съм въздигнат+ издигнат: величая или правя да 
изпъкне( са точно толкова без стойност- От друга страна+ съществува 
поразителна прилика между серафимите и херувимите- И двата вида 
същества имат крила+ те са наполовина хора и наполовина животно: и 
двата вида същества стоят близо до Трона на Господ и се явяват пазители 
на Трона: те винаги са споменавани заедно в апокрифната книга на Енох- 
Това доказва+ че произходът на тези два вида същества е общ+ един и 
същ- Това само сочи+ че в понятията на съвременниците на Исая и 
техните наследници в по,късни времена тези небесни същества са тясно 
свързани- Някои твърдят+ че серафимите произхождат от египетското 
”rdq`e” — едно сложносъставно+ крилато същество+ наполовина лъв и 
наполовина орел- Египетските ”rdqde” пазят гробовете+ отнасят умрелите 
фараони до небесата и предават молитвите до там- Формата и службата 
на rdqde наподобяват и подсказват по,скоро еврейските херувими-” 

ZID\ 



 28

ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ È ÕÅÐÓÂÈÌÈÒÅ 
 

ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ 
 
Няма никакво съмнение+ че Серафимите се свързват понятийно+ 

чрез своя общ корен+ с огъня и неговата парадигма 'горя+ пека+ 
унищожавам чрез изгаряне и пр-( и с горителната отровна змия+ с 
нейната парадигма- В библейския текст тези лексикално мотивирани 
асоциации се разгръщат в множество от контекстни семантизации- Тази 
разлика спрямо другите архангели+ чиито имена се образуват от 
съществителни нарицателни 'Офнаимите  от êîëåëà и Херувимите  
с неясна етимология( не подлежи на коментар- От друга страна по,
доброто различаване на Серафимите от Херувимите се налага поради 
наличието на крила и при двата вида архангели- 

В литературата много се спекулира+ че ангелологията търпи 
истинското си развитие в текста на Стария завет едва след вавилонския 
плен 'UH в- пр-н-е-(- Но и херувимите+ и серафимите са част от 
юдейските представи далеч преди това- Херувимите са неотменна част 
от инженерния проект на скинията и са налице не само в Изход и Левит+ 
но още в трета глава на Битие- Със своето уникално появяване в текста 
само при Исая серафимите трябва да бъдат отнесени към времето на 
този пророк  UHHH в- пр-н-е- Дори да приемем+ че Езекил се е повлиял от 
месопотамската митология и въвежда офнаимите+ то херувимите и 
серафимите остават много по старо явление в текста- 

Близостта на Серафимите с Херувимите е казус+ който е обект на 
вниманието на много автори-  

 
Ñåðàôèìèòå ñòîÿò íàä Òðîíà íà Ãîñïîä; Áîã å ñåäíàë ìåæäó 

õåðóâèìèòå. 
Dлиезер Шлосберг ZШлосберг+ 0882\ от университета Бар,Илан+ 

Израел се спира върху два коментара на еврейския мъдрец Саада Гаон- 
Шлосберг предава коментара на Саада Гаон върху словосъчетанието 
„стоящите серафими”+ превеждано като стояха серафимите+ от Исая+ 
590,1- Според Саада Гаон това е израз от речта+ а не от езика+ и не от 
високия стил на писмената култура- 

 
yn"doa]-ta, ha,r>a,w" WhY"ZI[u %l,M,h; tAm-tn:v.Bi WTT Isaiah 6:1 

`lk'yheh;-ta, ~yailem. wyl'Wvw> aF'nIw> ~r' aSeKi-l[; bveyO 
”Estir” Исая, 6:1 В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок 
и издигнат престол, и полите Му изпълниха храма.  

 
седнал bveyO Zиш˜в\ 

на l[; Zаль\ 
висок ~r' Zрам\ 
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престол, трон aSeKi Zкис˜\ 
и w> Zве\ 

издигнат aF'nI Zнисˆ\ 
 

~yIp;n"K. vve ~yIp;n"K. vve Al l[;M;mi ~ydIm.[o ~ypir'f. WTT Isaiah 6:2 

`@peA[y> ~yIT;v.biW wyl'g>r; hS,k;y> ~yIT;v.biW wyn"p' hS,k;y> ~yIT;v.Bi dx'a,l. 
”Estir” Исая, 6:2 Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по шест 
крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше.  
KJV Isaiah 6:2 Above it stood the seraphims: each one had six wings; with twain he 
covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. 

 
над Него стояха серафимите Al l[;M;mi ~ydIm.[o ~ypir'f.  ZсерафЈм омдЈм 

ми,маˆл льҐ\ 
стояха серафимите ~ydIm.[o ~ypir'f. ZсерафЈм омдЈм\ 

стоя 'прав( dm;[' Zамˆд\ 
стояха ~ydIm.[o ZомдЈм\ 

серафимите ~ypir'f.  ZсерафЈм\ 
над l[;M;mi Zми,маˆл\ 

Него Al ZльҐ\ 
 

Английският превод @anud hs 'над него( ясно показва+ че серафимите 
стоят над престола . трона+ а не над Господ- 

Според Саада Гаон интонационното и емфатичното разделяне на 
думите при реч е тънка работа+ защото ако в тока на речта не се 
разделят думите по подходящ начин ще се промени значението- Затова+ 
когато се изговаря библейският текст трябва много да се внимава- Така 
библейският текст е разглеждан като реч+ а не като писмена реч и език- 
Саада Гаон дава няколко примера+ сред които е Исая+ 591-  За този стих 
се посочват две възможности за първите четири думи от стиха- 

Стандартното разбиране е+ че в изречението Над Него стояха 
серафимите+ íåãî е местоимение+ заместващо престола.трона aSeKi 
Zкис˜\- 

Al l[;M;mi ~ydIm.[o ~ypir'f.  ZсерафЈм омдЈм ми,маˆль льо\  
Първата възможност+ според Саада Гаон+ е „ако обединим първите 

три думи в една дума+ а четвъртата се схваща като отделна- Тогава 
значението е _Бог има ангели в небето_”9 

Al * l[;M;mi~ydIm.[o~ypir'f.  ZсерафЈм,омдЈм,ми,маˆль * льо\  

Шлосберг обяснява тази идея — тогава думата Al Zльо\ ще се 
разбира не като Него+ а като Негови и буквалният смисъл става 
Серафимите+ които стояха отгоре са Негови- 

Но ако някой обедини първите две думи в една+ а останалите две — 
също в една+ според Саада Гаон — тогава  това е ерес+ защото тогава 
този човек поставя серафимите над своя създател-  
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Al l[;M;mi * ~ydIm.[o ~ypir'f.  ZсерафЈм,омдЈм * ми,маˆль,льо\ 
Бележката на Саада Гаон е правилна и уместна+ но в иначе 

авторитетен библейски речник като D`rsnm&r Ahakd Chbshnm`qx за 
серафимите е казано именно+ че стоят над Царя- Малко наивно звучи 
схващането+ че серафимите са нещо огнено с намек за тяхната горяща 
любов9 „Серафимите са споменати в Исая+ 591: 2: 5: 6- Тази дума 
означава _огнени_+ _огненочервени_+ _горещи_+ _пламтящи_+ с намек за 
тяхната горяща любов- Те са представени като „Стоящи” над Царя+ 
докато той е седнал на своя трон+ готови да му служат моментално- 
Формата+ в която се явяват е човешка+ с добавка крила- Виж АНГЕЛИ- 
Тази дума на всички други места в оригинала се използва за „пареща 
змия” , Числа+ 1095+7: Второзаконие+ 7904( срв- Исая+ 03918: 2/95 – 
изпратена от Бог като инструмент за налагане на справедливо 
наказание за грях на хората чрез ухапване-” ZDAC\ 

Карин Джойнс ZДжойнс+ 0856: 0857: 0863\+ авторката+ която често е 
цитирана+ когато става дума за зависимост на юдейската култура от 
египетската+ маркира тази особеност на серафимите- Дори тя успява да 
забележи+ че в Исая+ 591 е посочено+ че серафимите стоят над високия и 
издигнат престол . Трон+  на който седи Господ aF'nIw> ~r' aSeKi-l[; bveyO 
Zиш˜в аль,кис˜ рам ве,нисˆ\- 

„Исая свиделства+ че „стоящите серафими” 'стояха серафимите) 
~ydIm.[o ~ypir'f. ZсерафЈм омдЈм\ са придружители . присъстващи до 
Йехова+ „до Царя”+ в глава 5+ стих 1-” ZДжойнс+ 0856+ с- 30/\ 

Тълкуването на Саада Гаон е може би най,прецизното- Освен това 
то сочи опасностите от разночетения-  

Най,впечатляващото присъствие на херувимите над ковчега на 
завета+ в който са плочите със заповедите- Именно там има два златни 
херувима- В Стария завет има няколко места+ в които се казва+ че Бог 
„обитава между херувимите”+ но глаголът в иврит не е обитава+ а седи 
bveyO Zиш˜в\- Така в 0 Царе 393: 1 Царе+ 5: 3 Царе 089 04: Исая+ 26904 е 

налице изразът който ñåäèø между херувимите ~ybiruK.h; bveyO Zиш˜в 
'х(а,керувЈм\- Във версията „Drshq” изразът е преведен два пъти като 
който îáèòàâà между серафимите '0 Царе 393: 1 Царе+ 5( и два пъти 
като който ñåäèø между херувимите '3 Царе 08904: Исая+ 26904(- 
Съществено ми изглежда+ че и в четирите примера+ които са от 
различни епохи  от Мойсей до Исая  този израз винаги е съпровождан 
с името на Господ Господът на Силите tAab'c. hw"hy> Zй˜'х(ова севаҐт\+ 
познато като Саваот- В християнството+ доста неправилно+ Саваот е 
изобразяван като белобрад старец- Терминът всъщност означава Богът 
на Войнствата или Божиите войнства- Само в 3 Царе+ 08904 липсва 
терминът Саваот+ но там е напомнено Сътворението на света и нещо 
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любопитно  че израилският Бог е Бог на всички земни царства9 „Бог на 
всичките земни царства; Ти си направил небето и земята.”  

 
1 Царе, 4:1-4   
“Estir” 1 В това време Израил излезе на бой против филистимците и разположи 
стан близо при Евен-езер; а филистимците разположиха стан в Афек. 2 И 
филистимците се опълчиха против Израиля; и когато започнаха битката, Израил се 
пръсна пред филистимците, и около четири хиляди мъже бяха убити на 
полесражението. 3 А като дойдоха людете в стана, Израилевите старейшини 
казаха: Защо ни порази Господ днес пред филистимците? Нека донесем при себе 
си ковчега за плочите на Господния завет от Сило, тъй щото, като дойде всред нас, 
да ни избави от ръката на неприятелите ни. 4 И така, людете пратиха в Сило, та 
донесоха от там ковчега на завета на Господа на Силите, Който обитава между 
херувимите; и двамата Илиеви сина, Офний и Финеес, бяха там с ковчега на 
Божия завет. 
tAab'c. hw"hy>-tyrIB. !Ara] tae ~V'mi Waf.YIw: hl{vi ~['h' xl;v.YIw: WTT 1 Samuel 4:4 

`sx'n>ypiW ynIp.x' ~yhil{a/h' tyrIB. !Ara]-~[i yli[e-ynEb. ynEv. ~v'w> ~ybiruK.h; bvey 
 

2 Царе, 6, 1-2  
“Estir” 1 След това Давид пак събра всичките отборни мъже от Израиля, на брой 
тридесет хиляди души. 2 И Давид стана от Ваала Юдова та отиде, и всичките 
люде, които бяха с него, за да пренесе от там, дето се намираше, Божия ковчег, 
който се нарича с името на Господа на Силите, Който обитава между 
херувимите. 

yle[]B;mi ATai rv,a] ~['h'-lk'w> dwID' %l,YEw: ~q'Y"w: WTT 2 Samuel 6:2 

ar'q.nI-rv,a] ~yhil{a/h' !Ara] tae ~V'mi tAl[]h;l. hd'Why> 
`wyl'[' ~ybiruK.h; bveyO tAab'c. hw"hy> ~ve ~ve 

 
4 Царе, 19  
“Estir” 1 А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и 
влезе в Господния дом. 2 И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря 
Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исаия Амосовия 
син. 3 И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на 
оскърбление е тоя ден, защото настана часа да се родят децата, но няма сила за 
раждане. 4 Може би Господ твоят Бог ще чуе всичките думи на Рапсака, когото 
господарят му асирийският цар прати да укорява живия Бог, и ще изобличи думите, 
които Господ твоят Бог чу; затова, възнеси молба за остатъка що е оцелял. 5 И тъй 
слугите на цар Езекия отидоха при Исаия, 6 И Исаия им рече: Така да кажете на 
господаря си: Така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите 
на асирийския цар Ме похулиха. 7 Ето, Аз ще туря в него такъв дух, щото, като чуе 
слух, ще се върне в своята земя; и ще го направя да падне от нож в своята земя. 8 
И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюваше против Ливна; 
защото бе чул, че той заминал от Лахис. 9 И царят, когато чу да казват за 
етиопския цар Тирак: Ето, излязъл да воюва против тебе, прати пак посланици до 
Езекия, казвайки: 10 Така да говорите на Юдовия цар Езекия, да речете: Твоят Бог, 
на Когото уповаваш, да те не мами, като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в 
ръката на асирийския цар. 11 Ето, ти чу какво направили асирийските царе на 
всичките земи, как ги обрекли на изтребление; та ти ли ще се избавиш? 12 
Боговете на народите избавиха ли ония, които бащите ми изтребиха, Гозан, Харан, 
Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар? 13 Где е ематският цар, арфадският 
цар и царят на града Сефаруим, на Ена и на Ава? 14 А когато Езекия взе писмото 
от ръката на посланиците та го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го 
разгъна пред Господа. 15 И Езекия се помоли пред Господа, като каза: Господи 
Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на 
всичките земни царства; Ти си направил небето и земята. 

 [r;q.YIw: WhY"qiz>xi %l,M,h; [;mov.Ki yhiy>w: WTT 2 Kings 19:1 

`hw"hy> tyBe aboY"w: qF'B; sK;t.YIw: wyd'g"B.-ta, 
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И същият епизод+ отразен в Исая+ 26- 
 
Исая, 37 
“Estir” 1 А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и 
влезе в Господния дом. 2 И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря 
Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исаия Амосовия 
син. 3 И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на 
оскърбление е тоя ден; защото настана часът да се родят децата, но няма сила за 
раждане. 4 Може би Господ твоят Бог ще чуе думите на Рапсака, когото господарят 
му асирийският цар прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които 
Господ твоят Бог чу, затова възнеси молба за остатъка що е оцелял. 5 И тъй, 
слугите на цар Езекия отидоха при Исаия. 6 И Исаия им рече: Така да кажете на 
господаря си - така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които 
слугите на асирийския цар Ме похулиха. 7 Ето, Аз ще туря в него такъв дух, щото, 
като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще го направя да падне от нож в 
своята земя. 8 И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюваше 
против Ливна; защото бе чул, че той заминал от Лахис. 9 И царят чу да казват за 
етиопския цар Тирак: Излезе да воюва против тебе. И когато чу това, прати 
посланици до Езекия, казвайки: 10 Така да говорите на Юдовия цар Езекия, да 
речете: Твоят Бог, на Когото уповаваш, да те не мами като казва: Ерусалим няма 
да бъде предаден в ръката на асирийския цар. 11 Ето, ти чу какво направили 
асирийските царе на всичките земи, как ги обрекли на изтребление; та ти ли ще се 
избавиш? 12 Боговете на народите избавиха ли ония, които бащите ми изтребиха, 
- Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар? 13 Где е ематският цар, 
арфадският цар и царят на града Сефаруим, на Ена и на Ава? 14 А когато Езекия 
взе писмото от ръката на посланиците та го прочете, Езекия възлезе в Господния 
дом и го разгъна пред Господа. 15 И Езекия се помоли пред Господа, като каза: 16 
Господи на Силите, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и 
само Ти си Бог на всичките земни царства; Ти си направил небето и земята. 

~ybiruK.h; bveyO laer'f.yI yhel{a/ tAab'c. hw"hy>  WTT Isaiah 37:16 

t'yfi[' hT'a; #r,a'h' tAkl.m.m; lkol. ^D>b;l. ~yhil{a/h' aWh-hT'a; 
`#r,a'h'-ta,w> ~yIm;V'h;-ta, 

 
По този признак е ясно+ че серафимите 'ñòîÿò над трона( и 

херувимите 'Бог ñåäè между херувимите( са различни създания- 
Има достатъчно автори+ които смятат+ че серафимите са вариант на 

херувимите или+ че Исая се заблудил+ тъй като слънцето+ проникващо 
през прозорците на Храма+ осветило двата херувима в Светая Светих+ а 
на Исая му се сторило+ че те са огнени същества- Лейхман обяснява 
видението на Исая така9 

 
„Очевидно видението на Исая се случва в Храма+ в Ерусалим+ и по,точно 
в онази част на Храма+ наричана не gdj`k+ а cdahq- Трябва да се вгледаме 
внимателно в структурата на Храма+ описана в 2 Царе+ 5 и в 
реконструкциите му от съвременните изследователи- Храмът има 
размери 5/ х 1/ х 2/ лакътя+ освен cdahq+ който е с размери 1/ х 1/ х 1/ 
лакътя- Предполага се+ че разликата във височината между cdahq и 
останалата част от Храма+ наричана gdj`k+ се дължи на факта+ че подът 
на cdahq е по,висок от пода на gdj`k- За нашите цели са важни размерите+ 
посочени в масоретския текст+ а не във всички останали версии на текста- 
При това положение+ когато cdahq е отворена+ всеки+ който се намира в 
gdj`k трябва да погледне нагоре+ за да види какво има в cdahq- Какво има в 
cdahq> — Има две неща — ковчегът на завета и херувимите- В 2 Царе+ 5912,
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16 ковчегът на завета не е описан+ а херувимите са частично описани- 
Това+ което знаем е+ че те са 0/ лакти високи+ имат две крила+ всяко е 
дълго по 4 лакътя+ общо 1/ за двата херувима+ че крилете са разперени 
така+ че по едно крило да достига една от стените на сградата+ а другите 
две крила се допират едно с друго- Те са направени от маслиново дърво+ 
облицовано със злато- Нищо не знаем за формата на тяхната поява-  
 
3 Царе, 6:23-27   
“Estir” 23 И в светилището направи два херувима от маслинено дърво, по десет 
лакътя високи. 24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя дълго, и 
другото крило на единия херувим пет лакътя; от края на едното му крило, до края 
на другото му крило, имаше десет лакътя. 25 Така и другият херувим имаше десет 
лакътя между краищата на крилата си; защото двата херувима имаха една мярка и 
една направа. 26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, така и на 
другия херувим. 27 И той положи херувимите в средата на вътрешния дом; и 
крилата на херувимите бяха разперени, така щото крилото на единия 
достигаше едната стена, и крилото на другия херувим достигаше другата 
стена; и крилата им се допираха едно с друго в средата на дома. 
 
Днес всяка форма на реконструкция в духа на древното близкоизточно 
изкуство е предположителна дейност- Когато слънцето навлиза и 
осветява cdahq+ блясъкът на златото от херувимите трябва да ги е 
направил да изглеждат като огнени- Така херувимите стават серафими  
„огнени”- Серафимите не са различни от херувимите- Само когато 
слънцето огрява херувимите — те стават серафими- Разбира се 
серафимите не са описани като херувими в 2 Царе+ 5- Серафимите имат 
шест крила по двойки+ а херувимите имат само две крила: серафимите 
леятят+ а не са неподвижни статуи- Шестте крила и полетът на 
серафимите са плод на яркото въображение на поета пророк+ който 
вижда нещата в динамика+ а не в статика- Щом веднъж той вижда 
херувимите като огнени+ очевидно слънчевата светлина придава на 
статуите движение-”  

ZЛейхман+ 0857\ 
 

Намирам това обяснение за невярно и наивно- Лейхман обаче 
споменава нещо важно — името на Светая светих+ което Соломон дава е 
„cdahq”- Думата е rybiD> ZдевЈр\+ коренът е Далет,Вет,Рейш rbd+ и 
буквално означава разговаряне+ разговор+ но за Храма на Соломон тя е 
превеждана като светилище+ давир+ прорицалище+ вътрешната зала- 

Православната библия пояснява под линия+ че давир означава 
„Отделение за Светая,Светих- В бележка под линия преводът на 
издателство „Верен” '1///: 1//0( пояснява под линия за „вътрешната 
зала”9 „т-е- Пресвятото място+ букв- „мястото за говорене” 'Пс- 1791: 0 
Лет- 17900: Ер- 2491: Езек- 3/906-( 

 
3 Царе, 6:5 
“Estir” И пристрои етажи изоколо до стената на дома, изоколо до стените на дома, 
както на храма, така и на светилището; така направи странични стаи изоколо. 
Библия, 1991 И направи пристройка около стените на храма, около храма и 
давира; и направи странични стаи околовръст. 
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Библия, 1995 И пристрои етажи изоколо до стената на дома, изоколо до стените на 
дома, както на храма, така и на светилището {Или: Прорицалището.}*; така 
направи странични стаи изоколо. 
Библия, Верен (2000; 2001) А наоколо по стените на дома построи пристройки, по 
стените на дома около храмовата зала и вътрешната зала; и направи странични 
помещения наоколо. 
Библия, 2002 И пристрои стаи около дома, както около стените на храма, така и на 
светилището; така направи странични стаи наоколо. 
Библия, 1871 И съгради яруси околовръст до стената на дома, околовръст до 
стените на дома, на храма и на давира: така направи бочни стаи околовръст. 
tyIB;h; tAryqi-ta, bybis' Î[;yciy"Ð ¿[;Acy"À tyIB;h; ryqi-l[; !b,YIw: WTT 1 Kings 6:5 

`bybis' tA[l'c. f[;Y:w: rybiD>l;w> lk'yhel; bybis 

 
Парадигма на корена Далет,Вет,Рейш rbd 

rb;D' Zдавˆр\ говоря+ декларирам+ разговарям+ командвам+ обещавам+ 
предупреждавам+ заплашвам+ пея и др- 

rb'D' Zдавˆр\ дума: говорене+ реч: нещо и др- 

rb,D, Zдев˜р\ заразна болест+ епидемия+ чума 

rb,Do Zдов˜р\ пасище+ място за паша 

tArb.Do ZдоврҐт\ сал+ нещо+ което плува 

 hr'b.DI Zдиврˆ\ причина: начин 

hr'wObD> ZдвҐра\ пчела 

rybiD> ZдевЈр\ H светилище+ давир+ прорицалище+ Светая светих в 
Соломоновия храм; англ- Nq`bkd: 
rybiD> ZдевЈр\ HH Дебир+ град в Юдея 

rB,DI Zдиб˜р\ 0- говорител: 1- дума 

rB'd.mi Zмидбˆр\ H уста 

rB'd.mi Zмитбˆр\ HH пустиня  
'По AhakdVnqjr( 

 
Светая Светих+ където е ковчегът на завета+ е мястото+ наричано в 

иврит 'зала( за говорене+ разговаряне с Бог- Това е мястото за 
пророкуване- Уточняването на етимологията и разположението в храма 
на това място е важно с оглед на следващите две разлики между 
серафимите и херувимите като обстоятелства+ и като лексеми- 

Самуел Териен ZТериен+ 086/\ се опитва да изгради една любопитна 
хипотеза за представата за центъра.пъпа на света около 
прорицалището на гръцкото Делфи и Първия храм- Един от доводите 
му за приликите между Делфи и Ерусалимския юдейски храм+ като 
център на света+ в който се извършва оракулстване+ разговаряне с 
висшите сили+ е именно думатаZдевЈр\+ която е термин+ въведен от 
Соломон за Светая Светих- Тезата му е много любопитна+ защото 
обвързва Великата богиня,майка със скалата+ върху която е Светая 
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светих в Ерусалим- Тази скала е израз на връзката с хтоничното+ 
тъмното+ змията+ серафимите от видението на Исая и прочее- Така или 
иначе това е една хипотеза+ изпълнена повече в духа на търсене на 
универсалиите в човешката култура+ а не за влиянието на гръцката 
култура върху юдаизма- 

 
Ñåðàôèìèòå ñå îáâúðçâàò ñúñ ñâåòêàâèöèòå è îãúíÿ, à 

õåðóâèìèòå — ñ îáëàöèòå. 
Кади цитира Фридрих Дилтц и казва+ че „херувимите са 

персонификация на облаците+ а серафимите  на змиеподобните 
светкавици в небето-” ZКади+ 0784+ с- 008\ Мотивацията за подобно 
мнение на всички автори се открива в Псалм+ 0790/- 
 

Псалм, 18:10 
`x;Wr-ypen>K;-l[; ad,YEw: @[oY"w: bWrK.-l[; bK;r>YIw: WTT Psalm 18:11 

Библия, 1995 Възседна на херувим и летя; Летя на ветрени крила. 
Библия, 1991, Псалм, 18:11 И седна на херувими, полетя и се понесе на ветрени 
крила. 
“Estir”  Възседна на херувим и летя; Летя на ветрени крила.  
KJV Psalm 18:10 And he rode upon a cherub, and did fly: yea, he did fly upon the 
wings of the wind. 
NAU Psalm 18:10 He rode upon a cherub and flew; And He sped upon the wings of 
the wind. 
NRS Psalm 18:10 He rode on a cherub, and flew; he came swiftly upon the wings of 
the wind. 
NKJ Psalm 18:10 And He rode upon a cherub, and flew; He flew upon the wings of the 
wind. 
RST Psalm 18:10 И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. 
LXT Psalm 17:11 kai. evpe,bh evpi. ceroubin kai. evpeta,sqh evpeta,sqh evpi. pteru,gwn 
avne,mwn 

 
Извън вниманието на Кади остава божественото майсторство на 

този стих+ в който има знакова игра с подредбата на буквите в корени+ 
състоящи се от едни и същи букви9 за херувим bWrK ZкерІв\ Каф,Рейш,

Вет brK и възседна 'qncd nm( Рейш,Каф,Вет bKr-   

Кади припомня и за друг вид змия — левиатан !t'y"w>li Zливиатˆн\- 
Думата се превежда като левиатан+ но е разбиран и като големия кит 
'me,ga kh/toj( около гръцката традиция- Думата ливиатан е 
транслитерация на ивритската дума !t'y"w>li Zливиатˆн\- 

 
Йов, 3:8 

`!t'y"w>li rre[o ~ydIyti[]h' ~Ay-yrer>ao WhbuQ.yI WTT Job 3:8 
Библия, 1995 Да я прокълнат ония, които кълнат дните, Ония, които са изкусни да 
събудят левиатана. 
Библия, 1991 Да я прокълнат онези, които кълнат деня, които са способни да 
разбудят левиатана! 
“Estir” Да я прокълнат ония, които кълнат дните, Ония, които са изкусни да събудят 
левиатана  
KJV Job 3:8 Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their 
mourning. 
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ASV Job 3:8 Let them curse it that curse the day, Who are ready to rouse up leviathan. 
NAU Job 3:8 "Let those curse it who curse the day, Who are prepared to rouse 
Leviathan. 
RSV Job 3:8 Let those curse it who curse the day, who are skilled to rouse up Leviathan. 
NRS Job 3:8 Let those curse it who curse the Sea, those who are skilled to rouse up 
Leviathan. 
RST Job 3:8 Да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить 
левиафана! 
LXT Job 3:8 avlla. katara,saito auvth.n o` katarw,menoj th.n h`me,ran evkei,nhn o` 
me,llwn to. me,ga kh/toj ceirw,sasqai 

kh/toj същ- кит 
ZTAR\ kh/toj+ ouj м-р-  голямо морско създание 

 
Кади асоциира Йов+ 297 с Йов 15902+ за да „пресметне”+ че левиатан  

!t'y"w>li Zливиатˆн\ вероятно е змия+ защото в Йов+ 15902 е употребена 

думата vx'n" Zнахˆш\+ вмъкваща чрез Септуагинта думата дракон 
dra,konta+ която протестантският превод и “Drshq” наричат змей+ а 
английските преводи rdqodms- Българският и руският православни 
преводи предпочитат срещу генеричното ивритско за змия vx'n" Zнахˆш\ 
— скорпия+ скорпион- Кади асоциира термина бягащия змей /  бързата 
скорпия / быстрого скорпиона . rvhes rdqodms . ekddhmf rdqodms . bqnnjdc 
rdqodms с вещерството и магьосничеството на хората+ причиняващо 
тъмнина+ а Бог унищожава тъмнината+ убивайки „бягащия змей”-  

 
Йов, 26:13  

`x;yrIB' vx'n" Ady" hl'l]xo hr'p.vi ~yIm;v' AxWrB. WTT Job 26:13 
Библия, 1995 Чрез духа Си украсява небесата; Ръката Му пробожда бягащия змей 
{Баснословният причинител на затъмненията на небесните тела.}  
Библия, 1991 Неговият Дух е дал великолепието на небето; ръката Му е създала 
бързата скорпия. 
“Estir” Чрез духа Си украсява небесата; Ръката Му пробожда бягащия змей. 
KJV Job 26:13 By his spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the 
crooked serpent. 
ASV Job 26:13 By his Spirit the heavens are garnished; His hand hath pierced the swift 
serpent. 
NAU Job 26:13 "By His breath the heavens are cleared; His hand has pierced the fleeing 
serpent. 
RSV Job 26:13 By his wind the heavens were made fair; his hand pierced the fleeing 
serpent. 
NRS Job 26:13 By his wind the heavens were made fair; his hand pierced the fleeing 
serpent. 
RST Job 26:13 От духа Его-- великолепие неба; рука Его образовала быстрого 
скорпиона. 
LXT Job 26:13 klei/qra de. ouvranou/ dedoi,kasin auvto,n prosta,gmati de. evqana,twsen 
dra,konta avposta,thn 

 
По нататък Кади се позовава и на Исая+ 1690+ за да изясни 

природата на Левиатана като бързия+ бягащия змей+ покровител на 
тъмнината и магьосниците- Цариградската Библия го назовава и ламя+ 
която е в морето+ обвързвайки този образ+ за яснота на читателите си+ 
с народния фолклор9 
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Исая, 27:1 
hq'z"x]h;w> hl'AdG>h;w> hv'Q'h; Abr>x;B. hw"hy> dqop.yI aWhh; ~AYB; WTT Isaiah 27:1 

`~Y"B; rv,a] !yNIT;h;-ta, gr;h'w> !AtL'q;[] vx'n" !t'y"w>li l[;w> x;rIB' vx'n" !t'y"w>li l[; 
Библия, 1995 В оня ден Господ С лютия, и великия, и якия Си нож Ще накаже 
левиатана, бързия змей, Да! левиатана, извиващия се змей, И ще убие змията, 
която е в морето. 
Библия, 1991 В оня ден Господ ще порази със Своя тежък, голям и як меч левиатана 
- право бягащия змей, и левиатана - лъкатушния змей, и ще убие морското 
чудовище. 
Библия, 1871 В онзи ден ще накаже Господ С жестокия и великия и силния си нож 
Левиатана, бягащия змей, Ей, Левиатана, строптивия змей; И ще убие ламята 
която е в морето. 
“Estir” 1 В оня ден Господ С лютия, и великия, и якия Си нож Ще накаже левиатана, 
бързия змей, Да! левиатана, извиващия се змей, И ще убие змията, която е в 
морето. 
KJV Isaiah 27:1 In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall 
punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he 
shall slay the dragon that is in the sea. 
NAU Isaiah 27:1 In that day the LORD will punish Leviathan the fleeing serpent, With His 
fierce and great and mighty sword, Even Leviathan the twisted serpent; And He will kill 
the dragon who lives in the sea. 
NRS Isaiah 27:1 On that day the LORD with his cruel and great and strong sword will 
punish Leviathan the fleeing serpent, Leviathan the twisting serpent, and he will kill the 
dragon that is in the sea. 
NKJ Isaiah 27:1 In that day the LORD with His severe sword, great and strong, Will punish 
Leviathan the fleeing serpent, Leviathan that twisted serpent; And He will slay the 
reptile that is in the sea. 
RST Isaiah 27:1 В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и 
крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и 
убьет чудовище морское. 
LXT Isaiah 27:1 th/| h`me,ra| evkei,nh| evpa,xei o` qeo.j th.n ma,cairan th.n a`gi,an kai. th.n 
mega,lhn kai. th.n ivscura.n evpi. to.n dra,konta o;fin feu,gonta evpi. to.n dra,konta 
o;fin skolio.n kai. avnelei/ to.n dra,konta 
 
Кади отива още по,далеч+ твърдейки+ че „морето+ за което става 

дума+ това са водите+ които са над небесата+ отбелязани в псалмите като 
„горният океан с неговия тъмен резервоар”- Тя обвързва тези мистични 
представи с митологията+ търсейки универсалии- Безспорно е обаче+ че 
тя правилно третира Левиатана като змей+ дракон+ бързият змей+ като 
същество надвишаващо човешките измерения и навлизащо в 
мистичното и митологичното- 

Така или иначе+ Псалм 0790/ е основание херувимите да бъдат 
смятани за персонификация на тъмните градоносни облаци+ а 
серафимите на светкавиците- 

 
Áðîÿò íà êðèëàòà íà ñåðàôèìèòå, õåðóâèìèòå è îôíàèìèòå. 
Уайтли посочва следващия пункт за приликите и разликите между 

серафимите и херувимите  броя на крилата- Поставянето на знак за 
равенство между серафимите от Исая и херувимите от Езекил може да 
протече по елемента „брой на крилата”-  

Тук ще избегна цитирането на множество мнения+ а ще приведа 
цитати от Библията+ в които се вижда+ че крилата на херувимите са два 
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броя- Ще се движа по статията на Sgd Hmsdqm`shnm`k Rs`mc`qc Ahakd 
Dmbxbknodch` 'HRAD( с големи съкращения за сметка на цитатите от 
Библията- Цитатите на иврит и на български език са мои- 

Думата херувим ~ybiWrK. ZкерувЈм\ е в множествено число в иврит+ 

ед- ч- bWrK. ZкерІв\- Поради способността на буквата Каф K . Хав k да 

означава звуковете к и х+ се среща и вариант bWrk. ZхерІв\  ~ybiWrk. 
ZхерувЈм\- Според различните автори през вековете етимологията на 
думата е неясна- Тук мога да кажа+ че наличието в съвременен иврит на 
думата зеле bWrK ZкрІв\ идва да ни подскаже+ ако не нещо друго+ то 
поне+ че формата и структурата на тези архангели напомня зелето  
общата им форма е обла+ а структурата е многослойна+ като „листо 
върху листо”- Зад булата от слоеве стои нещо по,твърдо+ както е 
кочанът в зелката- Това важи за един херувим bWrK. ZкерІв\- Много 
херувими ще да означава+ че има много такива обли+ многослойни 
създания- Разбира се при херувима става дума за форма и структура на 
енергиите+ а не на нещо за ядене- 

 
Õåðóâèìèòå è òåõíèòå îïèñàíèÿ 
, Ïàçà÷è íà ðàÿ+ където по,точно е да се каже ïàçà÷è íà ïúòÿ êúì 

Äúðâîòî íà Æèâîòà- Базирано на изгонването на Адам и Ева от рая от 
Битие+ 2913 Така Той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската градина херувимите 
и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.  

, Ðàÿò êàòî îáèòàëèùå íà áîãîâåòå  тук трябва да си спомним 
само Битие+ 1: 2+ êúäåòî î÷åâèäíî îñâåí Àäàì è Åâà îáèòàâà è Áîã. 

, Õåðóâèìèòå êàòî ïðèäðóæèòåëè íà Áîãà  Езекил+ 1792- Това е 
история за царя на Тир+ който пропада+ след като е бил въздигнат на 
висок статус9 12 Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му: Така казва Господ 
Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. 13 Ти бе в 
Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, 
диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на 
тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. 14 Ти 
беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет 
хълм; ти ходеше всред огнените камъни.  

Тук по,скоро се говори художествено+ че човешки син+ царят на Тир 
е бил помазан да засенчва дори херувим+ но се възгордява и пропада- 

, Íîñèòåëè íà Òðîíà- Тук се визира Псалм 07+ който вече бе 
цитиран по,горе във връзка с асоциирането на херувимите с облаците+ 
както и Псалм+ 7/: 8890 и др- На всички останали места става дума за 
темата+ коментирана по,горе във връзка с небесния и земния Трон на 
Бога- 

 
“Estir” Псалм 80:1 За първия певец, по като кринове е заявлението. Асафов псалом. 
Послушай, Пастирю Израилев, Който водиш като стадо Иосифа; Ти, който 
обитаваш между херувимите, възсияй. 
“Estir” Псалм 99:1 Господ царува; нека треперят племената; Той обитава между 
херувимите; нека се потресе земята. 



 4/

“Estir” 1 Царе, 4:4 И така, людете пратиха в Сило, та донесоха от там ковчега на 
завета на Господа на Силите, Който обитава между херувимите; и двамата 
Илиеви сина, Офний и Финеес, бяха там с ковчега на Божия завет. 
 
, Âúâ Âèäåíèåòî íà Åçåêèë- Видението на Езекил се нарича 

Деянията на Колесницата или Трона на Господ във философската 
кабала- Тронът на Господ  е описан в Езекил+ 0: 0/ и там херувимите са 
нееднократно споменати- Освен тях се говори и за îôàíàèì — друг вид 
архангели- HRAD нарича херувимите íîñèòåëè и äâèãàòåëè на Трона+ 
макар че двигателите са именно тези îôàíàèì- 

 
Езекил 1 
Библия, 1991 1 В трийсетата година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато 
бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата - и аз видях Божии 
видения. 2 В петия ден на месеца (това беше пета година, откак беше пленен цар 
Иоаким), 3 биде слово Господне към Иезекииля, свещеник, син на Вузия, в 
Халдейската земя, при река Ховар; и биде там върху него ръката Господня. 4 И видях: 
и ето, бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, 
5 а из средата му излизаше като че ли светлина от пламък изсред огън; в средата му 
пък се виждаше подобие на четири животни, - и такъв беше видът им: 
приличаха на човек,6 и всяко имаше четири лица, и всяко от тях - четири 
крила; 7 а нозете им - нозе прави, и стъпалата на нозете им - като стъпало на 
телешка нога, и блестяха като лъскава мед (и крилата им леки). 8 И под 
крилата им имаше човешки ръце, на четирите им страни; 9 и четирите си 
имаха лица и крила; крилата им се допираха едно до друго; когато ходеха, те не се 
обръщаха, а вървяха всяко по посока на лицето си. 10 Подобието на лицето им бе: 
лице човешко и лице лъвско от дясна страна у всички четири; а от лява страна - лице 
телешко у всички четири и лице орлово у всички четири. 11 И лицата им и крилата им 
бяха отгоре разделени, но у всяко двете крила се допираха едно до друго, а двете 
покриваха телата им. 12 И вървяха те, всяко в посока на лицето си; накъдето духът 
искаше да отиде, там и отиваха; когато вървяха, не се обръщаха.13 И тия животни 
имаха вид на разпалени въглища, на лампади: огънят се движеше между животните, и 
огнено сияние и светкавица излизаше из огъня. 14 И животните бързо се движеха 
насам-натам, както бляска светкавица. 15 И гледах животните, - и ето, на земята до 
тия животни по едно колело пред четирите им лица. 16 Колелата и направата им 
изглеждаха, както изглежда топаз, и всички четири си приличаха; и по изглед и по 
направа бяха като че колело в колело. 17 Когато вървяха, вървяха в четирите си 
посоки; когато вървяха, не се обръщаха. 18 А наплатите им - високи и страшни бяха 
те; наплатите им у всички четири наоколо бяха пълни с очи.19 И когато ходеха 
животните, вървяха и колелата до тях; а когато животните се подигаха от земята, 
подигаха се и колелата. 20 то духът искаше да отиде, там и те отиваха; където и да 
тръгнеше духът, и колелата се подигаха еднакво с тях, защото духът на животните 
беше в колелата. 21 Когато ходеха ония, вървяха и тия; и когато ония стояха, стояха 
и тия; и когато ония се подигаха от земята, еднакво с тях се подигаха и колелата, 
защото духът на животните беше в колелата. 22 Над главите на животните имаше 
подобие на свод, наглед като чудесен кристал, прострян отгоре над главите им. 23 А 
под свода се простираха крилата им право едно към друго, и всяко имаше по две 
крила, които ги покриваха, у всяко двете крила покриваха телата им. 24 И кога те 
ходеха, чувах шум от крилата им, като че шум от много води, като че глас на 
Всемогъщия, силен шум, като че шум на военен стан; а кога се спираха, спущаха 
крилата си. 25 И от свода над главите им се носеше глас; кога се спираха, спускаха 
крилата си. 26 А над свода над главите им имаше подобие на престол, наглед като от 
камък сапфир; а над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек отгоре 
му. 27 И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо - от 
бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо като огън, и сияние имаше 
около него. 28 Както изглежда дъга в облаци във време на дъжд, така изглеждаше 
това сияние наоколо. 

 
В Езекил 0 не се споменава нито веднъж думата херувим+ а се 

говори за îôàíàèì ~yNIp;Aa Zофанаим\+ които имат четири крила+ лица+ 
крака+ ръце+ очи и колела- В Езекил+ 0 те биват наричани също 
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„свещените животни”+ а протестантския превод нарича îôàíàèì ~yNIp;Aa 
Zофанˆим\ „четири живи същества”- В Езекил+ 0 не се употребява 
думата ~ybiWrK.. ZкерувЈм\ . ~ybiWrk. ZхерувЈм\- Думата херувим обаче 

системно се употребява в Езекил+ 0/+ наред с ~yNIp;Aa Zофанˆим\ и 
четирите живи същества- 

Едва в Езекил+ 0/ думата ~ybiWrK.. ZкерувЈм\ започва системно да се 
използва още от първия стих+ редом до „свещените животни”- Едва в 
0/91/ Езекил ги идентифицира като херувими+ което поставя много 
въпроси за разликата и приликата между серафимите+ офанаимите и 
херувимите- Това+ което буди особен интерес е изразът от Езекил+ 0/92 
õåðóâèìèòå ñòîÿõà отдясно на дома ~ydIm.[o ~ybiruK.h; Zха,керувЈм 

омдЈм\+ защото напомня за стоящите над Трона серафими ~ydIm.[o 
~ypir'f.  ZсерафЈм омдЈм\- 

 
Езекил, 10:3 

vyaih' AaboB. tyIB;l; !ymiymi ~ydIm.[o ~ybiruK.h;w> WTT Ezekiel 10:3 
`tymiynIP.h; rcex'h,-ta, alem' !n"['h,w> 

Библия, 1995 А херувимите стояха отдясно на дома, когато влизаше мъжът; и 
облакът изпълни вътрешния двор. 
Библия, 1991 Херувимите пък стояха от дясна страна на Дома, когато влезе оня 
човек, и облак изпълняше вътрешния двор. 

 

От друга страна в Езекил+ 0/ ~yNIp;Aa Zофанˆим\ се наричат колела и 
те са в едно съвършенно единство с херувимите- Така херувими и 
офанаими са ясно разграничени  в стих 9  И като погледнах, ето четири колела 
при херувимите, едно колело при един херувим, и едно колело при друг херувим; и 
изгледът на колелата бе като цвят на хрисолит. Херувимите от Езекил+ 0/ имат  и 
„подобие на човешка ръка”+ което ги сближава със серафимите- Тези 
херувими имат и гърбове+ и разбира се+ крила- 

 
Езекил, 10  
“Estir” 1 После погледнах, и, ето, в простора, който бе върху главите на 

херувимите, се яви над тях като камък сапфир, наглед като подобие на престол. 2 
И той проговори на облечения в ленено мъж, казвайки: Влез между търкалящите 
колела под херувимите, напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите 
и пръсни ги върху града. И той влезе пред очите ми. 3 А херувимите стояха 
отдясно на дома, когато влизаше мъжът; и облакът изпълни вътрешния двор. 4 И 
Господната слава се издигна от херувимите та застана над прага на дома; и 
домът се изпълни от облака, и дворът се изпълни от сиянието на Господната 
слава. 5 И фученето на крилата на херувимите се чуваше дори до външния двор, 
като глас на Всесилния Бог, когато Той говори. 6 И когато заповяда на облечения в 
ленено мъж, казвайки: Вземи огън измежду търкалящите колела, изсред 
херувимите, тогава той влезе та застана при едно колело. 7 И един херувим, като 
простря ръка изсред херувимите към огъня, който бе всред херувимите, взе от 
него и тури в ръцете на облечения в ленено, който като го взе излезе. 8 А 
подобието на човешка ръка в херувимите се виждаше под крилата им. 9 И като 
погледнах, ето четири колела при херувимите, едно колело при един херувим, 
и едно колело при друг херувим; и изгледът на колелата бе като цвят на 
хрисолит. 10 А колкото за изгледа им, и четирите имаха еднакво подобие, като че 
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ли на колело в колело. 11 Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се 
обръщаха като вървяха, но на където се управяше първият следваха го и другите 
без да се обръщат като вървяха. 12 А цялото им тяло, гърбовете им, ръцете им, 
крилата им и колелата, то ест, колелата на четирите живи същества, бяха 
пълни с очи от всяка страна. 13 А колкото за колелата, те се наричаха, като 
слушах аз, търкалящи колела. 14 Всяко от живите същества имаше четири 
лица; първото лице бе херувимско лице; второто лице човешко; третото, лъвово 
лице; а четвъртото, орлово лице. 15 И херувимите се издигнаха. Това е живото 
същество, което видях при реката Ховар. 16 И когато вървяха херувимите, и 
колелата вървяха край тях; и когато херувимите подигаха крилата си, за да се 
издигнат от земята, то и колелата не се отклоняваха от тях. 17 Когато стояха ония, 
стояха и тия; а когато се издигаха ония, издигаха се и тия заедно с тях; защото 
духът на всяко от живите същества беше и в тях. 18 Тогава Господната слава 
излезе изотгоре на прага на дома и застана над херувимите. 19 Когато излязоха, 
херувимите подигнаха крилата си та се издигнаха от земята, като гледах аз, и 
колелата край тях; и застанаха във входа на източната порта на Господния дом; и 
славата на Израилевия Бог, бе отгоре им. 20 Това е живото същество, което 
видях под Израилевия Бог, при реката Ховар; и познах, че бяха херувими. 21 
Всеки имаше четири лица, и всеки четири крила; и подобие на човешки ръце се 
виждаше под крилата им. 22 А колкото за подобието на лицата им, те бяха същите 
лица, които видях при реката Ховар, - изгледът им и сами те; вървяха всяко 
направо пред себе си.  
 
Отношение на серафимите към другите ангели+ описано в HRAD- 

Спрямо херувимите  придружители на Бог+ докато той седи на своя 
Трон  серафимите и херувимите са крилати същества- Тук HRAD 
изброява качествата само на серафимите9 с един чифт криле те 
покриват лицата си+ с друг чифт  краката си+ а с третия чифт  летят:  
трикратното им славене на Бога е уникално за серафимите- След това 
се минава на приликите им+ намиращи се в неканоничната книга на 
Енох- 

, В HRAD се прави връзка с Откровение Йоаново+ 3+ където има 
„четири живи същества”+ явно построени по Езекил+ с допълнението от 
Исая+ че всяко от съществата има по шест крила- 

След това следват най,ценните данни+ напомнящи за това+ че 
херувимите са част от орнаментировката на Първия и Втория храм+ 
подвижния Храм+ както и особеностите на ремонтирания от цар Херод 
Втори Храм- Данните са не само в Светая Светих+ но и извън тази най,
вътрешна стая със скинията- 

, Орнаментировка в Храма на Соломон 'Първия храм(- 
 
1 Царе: 6 23  
“Estir” И в светилището направи два херувима от маслинено дърво, по десет 
лакътя високи. 24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя дълго, и 
другото крило на единия херувим пет лакътя; от края на едното му крило, до 
края на другото му крило, имаше десет лакътя. 25 Така и другият херувим 
имаше десет лакътя между краищата на крилата си; защото двата херувима 
имаха една мярка и една направа. 26 Височината на единия херувим беше 
десет лакътя, така и на другия херувим. 27 И той положи херувимите в 
средата на вътрешния дом; и крилата на херувимите бяха разперени, така 
щото крилото на единия достигаше едната стена, и крилото на другия 
херувим достигаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друго в 
средата на дома. 28 И обкова херувимите със злато. 29 А по всичките стени на 
дома изоколо изряза образи на херувими и палми и цъфнали цветове, 
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извътре и извън. 30 Също и пода на дома обкова със злато извътре и извън. 31 
За входа на светилището направи врата от маслинено дърво; и горният праг със 
стълбовете на вратата бяха една пета от дължината на стената. 32 И двете крила 
на вратата бяха от маслинено дърво; и по тях Соломон изряза херувими и 
палми и цъфнали цветове, и обкова ги със злато, като разстла златото върху 
херувимите и върху палмите. 33 Така и за храмовата врата направи вратни 
стълбове от маслинено дърво, ограждайки отверстие широко една четвърт от 
дължината на стената. 34 И две врати от елхово дърво; двете крила на едната 
врата се сгъваха и двете крила на другата врата се сгъваха. 35 И изряза на тях 
херувими и палми и цъфнали цветове; и покри ги със злато натъкмено върху 
изрязаното, 
 
2 Летописи, 3 
“Estir” 7 Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и 
извая херувими по стените. 10 И в пресветото място на дома направи два 
херувима ваяна изработка, и обкова ги със злато. 11 А крилата на херувимите 
имаха, заедно, дължина двадесет лакътя; едното крило, на единия херувим, 
имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет 
лакътя и допираше крилото на другия херувим. 12 Така и едното крило на 
другия херувим имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото 
крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим, 13 Крилата 
на тия херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на нозете си, 
и лицата им гледаха на навътре. 
 
1 Летописи, 28: 18 
“Estir” 18 и за пречистеното злато, колко на тегло да се употреби за кадилния 
олтар; и колко злато за начертаната колесница, то ест, херувимите, които 
разперват крила и покриват ковчега на Господния завет. 
 
, Орнаментировка в храма на Езекил 'Втория храм( 
Езекил, 41:17-25 
“Estir” 17 до над вратата, до вътрешния дом и извън, и през цялата стена 
околовръст извътре и извън; всичко бе според мерките. 18 И то бе изработено с 
херувими и с палми, така щото имаше палма между херувим и херувим. 
Всеки херувим имаше две лица, 19 тъй щото имаше човешко лице към 
палмата отсам, а лице на млад лъв към палмата оттам; така бе изработено по 
целия дом околовръст. 20 От пода до над вратата бяха изработени херувими 
и палми; такава беше стената на храма. 21 Колкото за храма, стълбовете му 
бяха квадратни, а колкото за лицето на светилището, изгледът му беше като 
изгледа на храма. 22 Олтарът бе дървен, три лакти висок и два лакътя дълъг; и 
ъглите му, подножието му и страните му бяха дървени. И той ми рече: Това е 
трапезата, която стои пред Господа. 23 А храмът и светилището имаха две врати. 
24 И вратите имаха по две крила, две движещи се крила, две крила за едната 
врата, и две крила за другата. 25 И по тях, по вратите на храма, бяха изработени 
херувими и палми; както бяха работени по стените; и имаше дебели дъски по 
лицето на преддверието извън. 
 
, Орнаментировка в подвижния храм+ построен от Мойсей 
Изход, 25:18-22 
“Estir” 18 И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на 
двата края на умилостивилището. 19 Да направиш един херувим на единия край, 
и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото 
умилостивилище на двата му края. 20 И херувимите да бъдат с разперени 
отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да 
са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на 
херувимите. 21 И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да 
вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам. 22 Там ще се срещам с 
тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху 
ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти 
заповядам за израилтяните. 
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Изход, 37:7-9 
“Estir” 7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на 
умилостивилището, 8 един херувим на единия край, и един херувим на другия 
край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края. 9 
И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си 
умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към 
умилостивилището бяха обърнати лицата на херувимите. 
 
Числа, 7:89 
“Estir” 89 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава 
чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху 
ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му. 
 
, Орнаменти в храма на Херод 'бел- авт-+ М-А- , Вторият храм е 

ремонтиран основно около новата ера от цар Херод(- В храма на Херод 
няма херувими+ макар че стените са били орнаментирани с фигури на 
херувимите+ останали от указанията на Езекил- За това свидетелства 
Талмудът+ Xnl`& 43`- По времето на Йосиф Флавий никой не е знаел 
как изглежда херувимът+ изискван от писанието '@ms-+ UHHH+ hhh+ 2(- 

Към казаното в Sgd Hmsdqm`shnm`k Rs`mc`qc Ahakd Dmbxbknodch` 'HRAD( 
аз бих добавил казаното от обучения фарисей Савел . Павел в 
посланието му до евреите- 

 
Евреи, 9:5 
“Estir” 1 А даже при първия завет имаше постановления за богослужение, имаше 
и земно светилище. 2 Защото беше приготвена скиния, в първата част на която 
бяха светилникът, трапезата и присътствените хлябове; която част се казва 
светото място; 3 а зад втората завеса беше оная част от скинията, която се 
казваше пресветото място, 4 гдето бяха златната кадилница и ковчегът на завета, 
отвсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, 
Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета; 5 и над него бяха 
херувимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището; за които 
не е сега време да говорим подробно. 6 И когато тия неща бяха така приготвени, в 
първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват 
богослужението; 7 а във втората веднъж в годината влизаше само 
първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете 
на людете, сторени от незнание. 8 С това Светият Дух показваше, че пътят за в 
светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, 9 
която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, 
които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено чист, 
10 понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, - плътски 
постановления, наложени до едно време на преобразувание. 11 А понеже Христос 
дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и 
по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето 
творение, 12 веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от 
телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. 13 
Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха 
осквернените, освещава за очистването на тялото, 14 то колко повече кръвта на 
Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще 
очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог! 15 Той е 
посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават 
обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, 
извършени при първия завет. 16 Защото гдето има завещание, трябва, за 
изпълнението му, да се докаже и смъртта на завещателя. 17 Защото завещанието 
влиза в сила, само гдето се е случила смърт, понеже никога няма сила, докле е 
жив завещателят. 18 Затова нито първият завет бе утвърден без кръв. 19 
Защото, след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, 
взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна и исоп, та поръси и 
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самата книга и всичките люде, и казваше: 20 "Това е кръвта, проляна при завета, 
който Бог е заръчал спрямо вас". 21 При това, той по същия начин поръси с кръвта 
и скинията и всичките служебни съдове. 22 И почти мога да кажа, че по закона 
всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение. 23 И тъй, 
необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, а 
самите небесни - с жертви по-добри от тях. 24 Защото Христос влезе не в 
ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви 
вече пред Божието лице за нас; 25 и не за да принася Себе Си много пъти, както 
първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, 26 (иначе Той 
трябва да е страдал много пъти от създанието на света); а на дело в края на 
вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва. 
 
Çà ìåí å áåçñïîðíî, ÷å õåðóâèìèòå èìàò ïî äâå êðèëà, ïðè òîâà 

âñÿêî å ñ ðàçëè÷íà äúëæèíà. Îôàíàèìèòå èìàò ïî ÷åòèðè êðèëà, à 
ñåðàôèìèòå  øåñò. Áåçñïîðíî å ñúùî, ÷å ïðè õåðóâèìèòå îò Âòîðèÿ 
õðàì èìà âàâèëîíñêî âëèÿíèå, çàùîòî åäíîòî èì ëèöå å íà ìëàä ëúâ, 
äðóãîòî íà îðåë, òðåòîòî å ÷îâåøêî, à ÷åòâúðòîòî å íà õåðóâèì. 

Åâðåéñêàòà åíöèêëîïåäèÿ ïðåäëàãà ôîòîñè íà âàâèëîíñêè îáåêòè, 
èëþñòðèðàùè òîâà âëèÿíèå. 
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ÏÎËÈÒÅ ÍÀ ÃÎÑÏÎÄ (ÈÑÀß, 6:1)  
УНИКАЛЕН КОНТЕКСТ ЗА СЕРАФИМИТЕ 

 
В Исая 590 се казва9 
 
“Estir” 1 В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и 
издигнат престол, и полите Му изпълниха храма 
 

yn"doa]-ta, ha,r>a,w" WhY"ZI[u %l,M,h; tAm-tn:v.Bi WTT Isaiah 6:1 

`lk'yheh;-ta, ~yailem. wyl'Wvw> aF'nIw> ~r' aSeKi-l[; bveyO 
KJV Isaiah 6:1 In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, 
high and lifted up, and his train filled the temple. {his...: or, the skirts thereof} 

 

Думата+ превеждана като полите е lWv Zшуль\+ наистина означава 
пола на дреха+ полите на широка горна дреха+ полите на роба+ подгъв: 
край на дреха: пола: пола на дреха: диплеща се дреха . пола- 

Коренът  е Шин,Вав,Ламед lwv-  
В Стария завет няма термин за мъжки полов член- Обикновено се 

използват ефемизми от типа на крак+ изрази като тя спа в краката му и 
пр- Думата lWv Zшуль\ също е използвана в качеството на подобен 
ефемизъм- Затова редица автори настояват+ че всъщност Исая е видял 
половите органи на Господ и неговият уплах се дължи не толкова на 
страха от величието на Бог+ а повече на това+ че е видял нещо 
непозволено и в обикновения живот между хората- Сварил Господ+ така 
да се каже+ неподготвен- Тезата е малко смехотворна+ ако се има 
предвид статуса на пророка  да изпълнява това+ което трябва: да каже 
и да запише диктуваното му свише+ а не битовизмът--- 

Сред тези автори е Лили Елзингер ZЕлзингер+ 0884\+ която съвсем 
насериозно обсъжда лингвистичните и културологичните възможности 
Исая да е сварил Господ разхвърлян+ без долни гащи- И не е сама в тези 
си усилия- 

Елзингер се занимава с този казус по повод на английския превод на 
lWv Zшуль\ с думата sq`hm (шлейф(- Коментарът е+ че нито мъжките+ 
нито женските дрехи по това време в Близкия изток имали шлейф на 
своите роби- Цитирайки мнението на друг автор+ Гегер ZГегер+ 0817\+ 
Драйвър казва9 „единственото възможно тълкуване е „неговия долен 
член” . „крайник на тялото” или „върховете му изпълваха храма” 
ZДрайвър+ 0845+ 78,8/\- „Но такъв безочлив и безсрамен 
антропоморфизъм е неуместен и недодялан за драйвъровото отношение 
към царственото видение на Исая и Драйвър отхвърля мнението на 
Гегер” ZЕлзингер+ 0884+ с- 034\- Според Елзингер Драйвър като че ли се 
срамувал от собствените си научни изводи+ които да препоръръча на 
издателите на  поредния превод на Библията MQRU 'Mdv Qduhrdc 
Rs`mc`qc Udqrhnm(- 
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„Предполага се+ че това е дълга дреха+ стигаща до глезените и 
оставяща да се виждат краката- Но дори да отхвърлим „царствеността 
на дрехата”+ т-е- шлефа+ изглежда lWv Zшуль\ е „долният израстък на 
Бог” ZЕлзингер+ 0884+ с- 034\- Елзингенгер се впуска в лингвистичен 
анализ на думата lWv Zшуль\+ който е извършен от Драйвър- Според 
авторката Драйвър идентифицира значението на думата от шест стиха в 
Стария завет  Исая+ 590: 3691,2: Еремия+ 02911: 15: Наум+ 294 и Плачът 
на Еремия+ 098-  

 
Еремия 13:22; 26 

broB. hL,ae ynIaur'q. [;WDm; %beb'l.Bi yrIm.ato ykiw> WTT Jeremiah 13:22 

`%yIb'qe[] Wsm.x.n< %yIl;Wv Wlg>nI %nEwO[] 
“Estir” 22 Ако ли речеш в сърцето си: Защо ми се случи това? Поради многото ти 
беззакония дигнаха се полите ти, И петите ти понасят насилие. 
КJV Jeremiah 13:22 And if thou say in thine heart, Wherefore come these things upon 
me? For the greatness of thine iniquity are thy skirts discovered, and thy heels made 
bare. 
NAU Jeremiah 13:22 "If you say in your heart, 'Why have these things happened to me?' 
Because of the magnitude of your iniquity Your skirts have been removed And your 
heels have been exposed. 
NRS Jeremiah 13:22 And if you say in your heart, "Why have these things come upon 
me?" it is for the greatness of your iniquity that your skirts are lifted up, and you are 
violated. 
NKJ Jeremiah 13:22 And if you say in your heart, "Why have these things come upon 
me?" For the greatness of your iniquity Your skirts have been uncovered, Your heels 
made bare. 
RST Jeremiah 13:22 И если скажешь в сердце твоем: „за что постигло меня это?" - 
За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. 
 
Еремия 13:26 

`%nEAlq. ha'r>nIw> %yIn"P'-l[; %yIl;Wv yTip.f;x' ynIa]-~g:w> WTT Jeremiah 13:26 
“Estir” 26 Затова и Аз ще дигна полите ти до лицето ти, Та ще се яви срамотата ти 
KJV Jeremiah 13:26 Therefore will I discover thy skirts upon thy face, that thy shame 
may appear. 
NAU Jeremiah 13:26 "So I Myself have also stripped your skirts off over your face, That 
your shame may be seen. 
NRS Jeremiah 13:26 I myself will lift up your skirts over your face, and your shame will 
be seen. 
NKJ Jeremiah 13:26 Therefore I will uncover your skirts over your face, That your 
shame may appear. 
RST Jeremiah 13:26 За то будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся 
срам твой. 

 
Наум, 3:5 

%yIl;Wv ytiyLegIw> tAab'c. hw"hy> ~aun> %yIl;ae ynIn>hi WTT Nahum 3:5 

`%nEAlq. tAkl'm.m;W %re[.m; ~yIAg ytiyaer>h;w> %yIn"P'-l[; 
“Estir” 5 Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите; Ще издигна полите ти 
върху лицето ти, И ще покажа на народите голотата ти, И на царствата срама ти. 
KJV Nahum 3:5 Behold, I am against thee, saith the LORD of hosts; and I will discover 
thy skirts upon thy face, and I will shew the nations thy nakedness, and the kingdoms 
thy shame. 
NAU Nahum 3:5 "Behold, I am against you," declares the LORD of hosts; "And I will lift 
up your skirts over your face, And show to the nations your nakedness And to the 
kingdoms your disgrace. 
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NRS Nahum 3:5 I am against you, says the LORD of hosts, and will lift up your skirts 
over your face; and I will let nations look on your nakedness and kingdoms on your 
shame. 
NKJ Nahum 3:5 " Behold, I am against you," says the LORD of hosts; "I will lift your 
skirts over your face, I will show the nations your nakedness, And the kingdoms your 
shame. 
RST Nahum 3:5 Вот, Я-- на тебя! говорит Господь Саваоф. И подниму на лице твое 
края одежды твоей и покажу народам наготу твою и царствам срамоту твою. 

 
Плачът на Еремия, 1:9. 

dr,Tew: Ht'yrIx]a; hr'k.z" al{ h'yl,WvB. Ht'a'm.ju WTT Lamentations 1:9 

`byEAa lyDIg>hi yKi yyIn>['-ta, hw"hy> haer> Hl' ~xen:m. !yae ~yail'P. 
“Estir” 9 Нечистотата й беше в полите й; не бе помислила за сетнината си! Затова 
чудно се е смирила; няма кой да я утешава; Виж, Господи, скръбта ми, вика тя, 
защото неприятелят се възвеличи 
NRS Lamentations 1:9 Her uncleanness was in her skirts; she took no thought of her 
future; her downfall was appalling, with none to comfort her. "O LORD, look at my 
affliction, for the enemy has triumphed!" 
NKJ Lamentations 1:9 Her uncleanness is in her skirts; She did not consider her 
destiny; Therefore her collapse was awesome; She had no comforter. "O LORD, behold 
my affliction, For the enemy is exalted!" 
RST Lamentations 1:9 На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о 
будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. 
„Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился!" 

 
Извън тези пет стиха Драйвър маркира още един случай+ за който 

твърди+ че правилното значение на думата е подгъв+ като предписание 
за дрехите на свещениците+ а не поли-  

 
Изход, 28:33 

!m'G"r>a;w> tl,keT. ynEMorI wyl'Wv-l[; t'yfi['w> WTT Exodus 28:33 

`bybis' ~k'AtB. bh'z" ynEmo[]p;W bybis' wyl'Wv-l[; ynIv' t[;l;Atw> 
“Estir” 33 И по полите й да направиш нарове от синьо, мораво и червено, наоколо 
по полите й, и златни звънци наоколо помежду им, - 34 златен звънец и нар, 
златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията. 
KJV Exodus 28:33 And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of 
blue, and of purple, and of scarlet, round about the hem thereof; and bells of gold 
between them round about: 
NAU Exodus 28:33 "You shall make on its hem pomegranates of blue and purple and 
scarlet material, all around on its hem, and bells of gold between them all around: 
NRS Exodus 28:33 On its lower hem you shall make pomegranates of blue, purple, and 
crimson yarns, all around the lower hem, with bells of gold between them all around- 
NKJ Exodus 28:33 " And upon its hem you shall make pomegranates of blue, purple, 
and scarlet, all around its hem, and bells of gold between them all around: 
RST Exodus 28:33 по подолу ее сделай яблоки из [нитей] голубого, яхонтового, 
пурпурового и червленого [цвета], вокруг по подолу ее; позвонки золотые между 
ними кругом: 

 
Изход, 28:34 
 

!AMrIw> bh'z" !mo[]P; !AMrIw> bh'z" !mo[]P; WTT Exodus 28:34 

`bybis' ly[iM.h; yleWv-l[; 
“Estir” златен звънец и нар, златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията. 
KJV Exodus 28:34 A golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, 
upon the hem of the robe round about. 
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NAU Exodus 28:34 a golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, 
all around on the hem of the robe. 
NRS Exodus 28:34 a golden bell and a pomegranate alternating all around the lower 
hem of the robe. 
NKJ Exodus 28:34 "a golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, 
upon the hem of the robe all around. 
RST Exodus 28:34 золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по 
подолу верхней ризы кругом; 
 
„Според Драйвър това значение не може да е вярно за другите пет 
случая- На базата на употреби на думата в Мишна+ на арабски сродни 
думи 'r`vhk` и r`vk`stZm\(+ на Септуагинта (+ и на латинските 
преводи на св- Йероним  'edlnq`+ otcdmc` и udqdbtmchnq`(+ Драйвър следва 
аргумента на Гегер+ че в тези шест случая lWv Zшуль\ означава 
„седалището на мъж или жена”- Мнението на Драйвър е рядкост+ 
базирано на три синтагматични наблюдения за употребата на думата и на 
четири семантични наблюдения+ базирани на синонимни паралелизми-  
На мене ми се струва+ че поради всичко казано мнението  Гегер . 
Драйвър за значението на lWv Zшуль\ като външни полови органи трябва 
да бъде приложено и към Исая+ 590-” 

ZЕлзингер+ 0884+ с- 035,036\ 
 

Някои автори се питат „Чудно е как Мойсей е оживял+ когато 
вижда гърба на Господ в Изход+ 22912”- Така дори краката на Бог са 
нещо прекалено много за всеки един човек- 

На с- 038 и 04/ авторката настоява на силното сексуално звучене на 
Исая 3691,2 и то наистина е налице- Но никога не трябва да се забравя+ 
че то е в контекста на Божието възмездие за „дъще вавилонска” и 
„дъщерьо халдейска”+ която вече „няма да се нарича изтънчена”- 

 
Исая,47  
“Estir” 1 Сниши се та седни в пръстта, девице, дъщерьо вавилонска; Седни на 
земята, а не на престол, дъщерьо халдейска; Защото няма да се наричаш вече 
изтънчена и изнежена. 2 Хвани ръчната мелница та мели брашно! Махни булото 
си, дигни полите си, Открий пищялите си, мини реките. 3 Голотата ти ще се 
открие, Да! Срамотата ти ще се яви; Аз ще си възмъздя, И не ще се примиря с 
никого. 4 Името на нашия Изкупител е Господ на Силите. Светият Израилев. 
 
По този начин Лили Елзингер настоява+ че Исая е видял голотата 

на Господ в сюжета със серафимите- 
По повод на думата lWv Zшуль\ има и друго мнение – че това е 

Славата на Господ+ която обхваща целия свят+ където Храмът е модел 
на света- Мнението е на Алек Мотиер9 

 
Разпрострените поли на дрехата Му символизират мястото+ където 
трансцеденталния Бог докосва земята- 

ZМотиер+ 1//1+ с-77\ 



 50

ÑËÀÂÀÒÀ ÍÀ ÃÎÑÏÎÄ, ÃËÀÑÚÒ ÍÀ ÃÎÑÏÎÄ, ÒÐÎÍÚÒ ÍÀ 
ÃÎÑÏÎÄ, ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ È ÈÑÀß 

 
Трябва да се има предвид+ че в разказа на Исая има премълчани 

неща+ а с други думи казано  има приоритети- Не е описано подробно 
как изглежда нито Божията Слава+ нито Трона на Господ+ които са 
важни теологични и сюжетни елементи и същини- За Божията Слава е 
известно+ че тя най,често е представяна като облак или като облак и 
дим- Така е в Изход+ 13906+ когато Мойсей се качва на Синайската 
планина+ за да приеме заповедите9 

 
Изход, 24:15-18 
“Estir” 15 Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината. 
16 И Господната слава застана на Синайската планина, и облакът я 
покриваше шест дена, а на седмия ден Господ извика към Моисея всред 
облака. 17 И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше 
на израилтяните като огън пояждащ. 18 И тъй Моисей влезе всред облака и се 
възкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дена и 
четиридесет нощи. 

 
Обикновено Славата на Господ е представяна с облак и огън- По,

важното е+ че облакът е като убийствен огън за нечистите хора+ докато 
за достойния+ чист пророк+ тя е облак- Мойсей дори влиза в този облак+ 
който за всички останали е убийствен огън- В Случая с Исая изглежда+ 
че серафимите са еманация на убийствената огнена сила на Божията 
Слава за нечистите люде- Затова е и уплахата на Исая  че е нечист и 
ще бъде убит- Наместо това именно този огнен аспект на Божията 
слава+ персонифициран в серафимите+ го очиства и го прави пророк+ 
който е следващият по ранг след най,високия от пророците  Мойсей- 

 
“Estir” 3 И викаха един към друг, казвайки: - Свет, свет, свет Господ на Силите! 
Славата Му пълни цялата земя. 4 И основите на праговете се поклатиха от гласа 
на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. 5 Тогава рекох: Горко ми, 
защото загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с 
нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите. 6 Тогава 
долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си разпален 
въглен, що бе взел с щипци от олтара. 7 И като го допря до устата ми, рече: 
Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се 
умилостиви. 8 После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? И 
кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене. 9 И рече: - Иди кажи на 
тия люде: С уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете, И с очи непрестанно 
ще видите, но няма да разберете. 

 
Същото важи и за термина „Гласът на Господ”+ който обикновено е 

съпроводен от светкавици и гръм+ или е толкова силен+ че е като гръм и 
светкавици- 

Тронът на Господ също е специален термин+ една от двете големи 
теми в юдейския висок мистицизъм- Той е описан само на две места 
'Изход+ 1390/ и Езекил+ 0: 0/( в Стария завет и описанията съдържат 
смес от множеството макросветли бели и макросветли червени 
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присъствия- Освен тях налице е и синята светлина+ като особен вид 
макросветло+ защото тя е важен елемент на Трона на Господ- И двете 
описания съдържат дефиниция+ в която присъства светлината и цветът 
на сапфира — „изделие от чист сапфир” 'Изход+ 1390/(+ „престол+ наглед 
като камък сапфир” 'Езекил+ 0: 0/(- Всичко това не е приоритет в Исая+ 
5+ но това не значи+ че то липсва в изживяването на Исая- Приоритет е 
изчистването+ посвещаването на Исая за пророк- 
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ÏÐÈÇÎÂÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÈÑÀß ÇÀ ÏÐÎÐÎÊ  
 

Призоваването на Исая за пророк се случва с огън от олтара и с 
действията на единия от серафимите9 

 
Исая, 6:6-7 
“Estir” 6 Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката 
си разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара. 7 И като го допря до 
устата ми, рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, 
и грехът ти се умилостиви.  

 
Разпаленият въглен е много важен приоритет в разказа на Исая — 

той не само не умира+ но е пречистен и по свое съгласие става пророк+ 
който да изпълни странна заръка на Бог- Заръката е Исая да 
свидетелства за падението на юдеите-  

 
Исая, 6:8-13 
“Estir” 8 После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде 
за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене. 9 И рече: - Иди кажи на тия люде: С 
уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете, И с очи непрестанно ще видите, 
но няма да разберете. 10 Направи да затлъстее сърцето на тия люде, И направи 
да натегнат ушите им, и затвори очите им, Да не би да гледат с очите си, и да 
слушат с ушите си, И да разберат със сърцето си, и да се обърнат та се изцелят. 
11 Тогава рекох: Господи, до кога? И Той отговори: Докато запустеят градовете та 
да няма жител, И къщите та да няма човек, И страната да запустее съвсем, - 12 
Докато отдалечи Господ човеците, И напуснатите места всред земята бъдат много. 
13 Но още ще остане в нея една десета част, И тя ще бъде погризена; Но както на 
теревинта и дъба Пънът им остава, когато се отсекат, Така светият род ще бъде 
пъна й.  

 
Уайтли пише статия със заглавие Призоваването и мисията на 

Исая+ в която сравнява очистването и възлагането на пророческа 
дейност на Исая с призоваването на Езекил за пророк- 

  
Споменаването на серафимите+ като медиум+ чрез който се извършва 
призоваването на пророка в Исая+ 5+ има паралел с призоваването и 
обвързването на Езекил- В Езекил+ 0900 ние четем+ че две крила покриват 
тялото на херувима+ а в Исая+ 591  че две крила покриват краката на 
серафима- Гръмотевицата и небесният глас от Езекил+ 0913,14 е още една 
прилика с Божествения глас и разтърсването на основите на Храма от 
Божествения глас в Исая+ 593- Подобно е и изпълването на Храма с дим от 
Езекил+ 0/93- Тези прилики сочат+ че Езекил е повлиян по,скоро от стила 
и понятията от предизгнаническия период+ а не от вавилонските понятия 
и представи-  

ZУайтли+ 0848+ с- 28\ 
 

Този цитат е показателен с две неща  от една страна е 
попресиленото изравняване на херувимите от Езекил+ 0: 0/ със 
серафимите от Исая+ 5- От друга страна+ вярното наблюдение+ че 
Езекил е повлиян много повече от корените на юдаизма и неговите 
термини+ отколкото от вавилонската митология- 
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Ролф Ниерим ZНиерим+ 0857\ също поставя въпроса за 
призоваването на Исая в статията си+ озаглавена Призоваването на 
Исая 'Sgd Unb`shnm ne Hr`h`g(- Авторът следва „исторически подход”+ но 
много повече си поставя за цел да размишлява какво цели Исая със 
споделянето на своето видение- Статията е публикувана през 0857 г-+ 
когато вече е известно+ че единствената книга на Стария завет+ запазена 
в пълната Ј цялост в находките в Кумран е именно книгата на Исая- 
Затова някои от въпросите в нея ми изглеждат израз на неразбиране 
или просто неуместни- 

Ще предам като анотация по,качествените наблюдения на този 
автор- Важно тук е понятието Тронът на Господ- 

В 2 Царе+ 119 08 е видяно „цялото небесно войнство” ~yIm;V'h; ab'c.-
lk' Zхоль,цевˆ 'х(а,шамˆйм\- Небесното войнство стои около Трона 
Господ и дава съвети+ докато серафимите стоят до Трона и служат- 

 
3 Царе, 22: 19  

hw"hy>-ta, ytiyair' hw"hy>-rb;D> [m;v. !kel' rm,aYOw: WTT 1 Kings 22:19 

`AlamoF.miW Anymiymi wyl'[' dme[o ~yIm;V'h; ab'c.-lk'w> Aas.Ki-l[; bveyO 
Библия 1991 И (Михей) отговори: (не е тъй) изслушай словото Господне: видях 
Господа да седи на Своя престол, и цялото небесно войнство стоеше при Него 
отдясно и отляво; 
Библия 1871 И Михей рече: Чуй прочее словото Господне. Видях Господа че седи 
на престола си, и всичкото небесно войнство че предстои около него от дясно 
му и от ляво. 
“Estir” А Михей рече: Чуй, прочее, Господното слово. Видях Господа седящ на 
престола Си, и цялото небесно множество стоящо около него отдясно и отляво. 
“Estir”А Михей рече: Чуй, прочее, Господното слово. Видях Господа седящ на 
престола Си, и цялото небесно множество стоящо около него отдясно и отляво. 
KJV 1 Kings 22:19 And he said, Hear thou therefore the word of the LORD: I saw the 
LORD sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right 
hand and on his left. 
NAU 1 Kings 22:19 Micaiah said, "Therefore, hear the word of the LORD. I saw the 
LORD sitting on His throne, and all the host of heaven standing by Him on His right 
and on His left. 
NRS 1 Kings 22:19 Then Micaiah said, "Therefore hear the word of the LORD: I saw the 
LORD sitting on his throne, with all the host of heaven standing beside him to the right 
and to the left of him. 
NKJ 1 Kings 22:19 Then Micaiah said, "Therefore hear the word of the LORD: I saw the 
LORD sitting on His throne, and all the host of heaven standing by, on His right hand 
and on His left. 
RST 1 Kings 22:19 И сказал [Михей]: выслушай слово Господне: я видел Господа, 
сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по 
правую и по левую руку Его; 
 
Има Небесен Трон и Тронът+ който е в Храма  в помещението+ 

наричано вътрешна зала+  Светая Светих  Cdahq-  Седейки на Трона в 
Храма+ означава+ че Бог седи на арката+ между херувимите+ а не на 
Небесния Трон- Известно е+ че Бог обитава в Храма- Затова+ 
независимо дали това е Небесният трон или Тронът в Храма или 
Земният Трон на Господ+ изразът  е „седи на неговия трон” Aas.Ki-l[; 
bveyO Zиш˜в ал,кисҐ\- 
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Следователно Земният Трон не е точно върху арката+ между 
херувимите+ ако става дума за глагола седя- Между херувимите на 
арката Бог îáèòàâà- Авторът смята+ че идеята за трон е обвързана с 
идеята за цар+ и че тронът е нещо различно от арката+ ковчега на 
завета- Според автора идеята за херувимите ~ybiruK.h; Z'х(а,керувЈм\ е 

различна от идеята за стол+ трон asEKi Zкис˜\- Така ковчегът на завета+ 
с херувимите+ отгоре е по,скоро идеята за краката на трона и за  
издигнатостта ~r: Zрам\ на този трон+ а не самият трон- Изразът в 

Исая+ 590 е седнал на висок и издигнат престол ~r: Aas.Ki-l[; bveyO Zиш˜в 
ал,кисҐ рам\- Тук+ на с- 42+ авторът прокарва идеята+ че този Божи 
Трон+ неговата издигнатост+ величие и огромни размери са заимствани 
от мита за Ваал- 

„Цялото небесно войнство”+ също като серафимите от Исая+ 5+ 
ñòîè dme[o Zом˜д\ пред Господ- 

Авторът прави важната разлика между видение+ в което се съди 
'както е в 2 Царе+ 11908( и видение+ в което се призовава 'както е в 
Исая+ 5(- Разбира се става дума за Царя+ седнал на трона си  да съди 
или да призовава- Посочва се тънката разлика+ че при Исая Бог съди 
хората+ но призовава за пророк него самия+ Исая- Исая е готов да бъде 
съден и с това той влиза в качеството си на пречистен и в качеството си 
на пророк- Иначе авторът се занимава и с теми като „Защо точно 
Исая>+ „Защо Исая използва традиционни представи+ за да се 
самодокаже като пророк>” и подобни+ които+ меко казано са неуместни- 
Всъщност казусът при Исая стои така  или умираш+ защото си нечист 
и си видял Господ+ или приемаш да бъдеш пречистен от огнените 
серафими с огън от олтара+ и да останеш жив- С една дума и при Исая+ 
както при всички пророци+ въпросът е не на самодоказване+ а „Защо 
аз>”+ тъй като съдбата на пророка е незавидна откъм удобства и 
съхраняване на собствения живот- 

Джак Бузер ZБузер+ 0847\ посочва+ че един от начините за 
религиозно преживяваване от екстраординерен характер е чрез огъня- 
Разсъждавайки върху понятието ñâåùåí+ той посочва различни черти+ 
сред които е и ирационалното+ вдъхващо страхопочитание+ аз бих казал 
страх- Именно в този тип религиозно изживяване Бузер поставя 
комуникацията между човека и Бога чрез огън- Той стартира с примера+ 
в който Бог призовава Мойсей за неговата мисия от горящ+ но 
неизгарящ храст 'Изход+ 290(+ както и с контакта на Исая със 
серафимите- Всъщност религиозното преживяване тук е обвързано и с 
огъня+ и със страхопочитание от ирационален характер- По мое мнение 
това е мистичен тип преживяване+ което прави възможен допира на 
индивида до Бога- То е мистично+ защото е индивидуално усещане за 
могъществото на Единия Бог- Този допир до Бога може да бъде 
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облечен и в Любов+ но и в огън- Характерно е+ че и при Мойсей+ и при 
Исая посвещаването в пророчески статус и мисия се извършва именно 
чрез огън- По Бузер+ 0847- 

Моше Вайнфелд обръща внимание на един важен елемент от 
призоваването на Исая в неговото пророческо призвание  
ïðî÷èñòâàíåòî (ñðåòåíèåòî) íà óñòàòà на Исая и произвеждането му в 
пророк- 

 
Почти всеки от литературните типове в Стария завет има своя прототип в 
древните близкоизточни литератури- Закони+ епика+ историография+ 
псалми+ притчи  всички те са доказани литературни жанрове в 
цивилизациите на Месопотамия и Египет- Нещо повече  в някои случаи 
може да се докаже директна зависимост на библейското създаване от 
чужди източници- Например Притчи+ 11906: 12900+ които са заемка от 
Притчите на Аменем,опет- Единственото изключение е Класическото 
Пророчество+ което винаги е било считано като оригинално творение на 
Древен Израел- Действително няма съмнение+ че религиозният морален 
патос+ разпространен в класическото пророчество+ както и пророческите 
идеи за край на идолопоклонството+ универсален мир и спасение на света+ 
всички те отразяват оригиналния дух на класическото пророчество- 

ZВайнфелд+ 0866+ с- 067\ 
 
Тук Вайнфелд изказва едно популярно сред израелските учени 

мнение+ което има доста критици+ готови да открият тези черти и в 
околните цивилизации- 

Вайнфелд проследява някои признаци на оригиналното юдейско 
класическо пророчество като институция и като черти- За всички тях 
той намира паралел в т-нар- Писма на Мари от WUHHH в- пр- н-е-  Мари е 
един от главните центрове на Месопотамия през третото и ранното 
второ хилядолетие пр-н-е- Археологическите и епиграфските открития 
са от първостепенна важност за историята на Месопотамия и Горна 
Сирия+ както и за библейските изследвания+ особено за ивритските и 
юдейските източници и произход+ за етапите на формиране на 
израилтянската история- Мари 'понякога Ма’ери в клинописните 
източници( се намира в Тел Харири+  понастоящем на около миля и 
половина западно от Ефрат+ близо до Абу Кемал+ на около 
петнадесетина мили северно от съвременната сирийско,иракска 
граница- Това е едно добро разположение за междукултурни и 
междуетнически контакти- Основен изследовател в Израел на 
находките от Мари е Авраам Маламат ZМаламат+ 0855: 0860 и др-\ Ако 
не в текстовете от Мари+ то Вайнфелд намира паралели в документи от 
Вавилон+ Египет или Шумер- Така се оформят признаците на 
пророческата институция9 

Първият признак е ïðîðîêúò êàòî ïðàòåíèê- 
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Вторият признак е çíàöè и ïðåäçíàìåíîâàíèÿ- Любопитно е+ че 
думата знак е синоним на думата буква в иврит- 

Третият признак е ïðî÷èñòâàíå (ñðåòåíèå) íà óñòàòà. Както и с 
предишните признаци и тук авторът намира паралел във вавилонска 
практика- Авторът прави уточнение+ че навярно става дума за кедрово 
дърво+  с което се поддържа огънят в светилището- 

 
Макар че кедърът не е споменат в Исая+ 5+ ние научаваме от Числа+ 089 5+ 

че „кедровото дърво” е използвано за церемония за 
изчистване сред израилтяните+ вж- Левит+ 0393+ 5+ 8+ 38+ където кедровото 
дърво+ исопът и червеният конец се взимат за излекуване и почистване 
'бел- авт-+ М-А- , за това инструктиране в Левит виж Трансформации на 
сакралното четирицветие в Алмалех+ 1//5а+ но и тук Вайнфелд намира 
паралел в надпис от египетска стела от Лагаш(- Твърде възможно е 
живите въглени+ които са взети от единия от серафимите+ за да докосне 
устните на пророка+ да са от горящо кедрово дърво- Показателен факт е+ 
че олтарът+ от който са взети въглените за изчистване на устните и 
устата на Исая+ както и в Деня на изкуплението 'Изход+ 2/90/( е направен 
от кедър+ срв- 2 Царе+ 5911- 

ZВайнфелд+ 0866+ 07/,070\ 
 

Четвърти признак е åêñòàçúò- Това е едно неестествено състояние+ 
за което авторът също намира паралели в близкоизточните 
политеистични култури- 

Пето  ñïàñèòåëíî ïðåäñêàçàíèå, ñïàñèòåëíî ïðîðîêóâàíå- 
Шесто  ôàëøèâèòå ïðîðîöè-  
Седмо  ñúíèùà è âèäåíèÿ 
Осмо  íàñèëñòâåíà ïðîöåäóðà ïî ðàçâîä, ñâúðçàíà ñúñ çàêîííè 

îòíîøåíèÿ  ìåæäó ìúæ è æåíà, ìåæäó íàðîäà è Áîã 
Девето  Ìîðàë ñðåùó Êóëò 
Десето  Íàðóøàâàíåòî íà ìîðàëà êàòî ïðè÷èíà çà óïàäúê  

 

Общият извод+ който прави Вайнфелд+ е9 „Ние възнамеряваме в 
бъдеще да покажем+ че основни идеологически понятия  градът като 
център на света+ месиански надежди+ поява на божеството+ за да съди 
над света  също имат своите корени в древния Близък изток+ макар че 
тяхното развитие и реализация сред израилтяните остават уникални-” 
ZВайнфелд+ 0866+ с- 084\ 

От подробния анализ на сюжета с единствената поява на 
серафимите в Стария завет стана ясна сложната структура и 
семантизацията на макросветлото огнено червено- Огънят е знак за 
_неземен тип огън+ който гори+ но не изгаря и не убива_: _неземният+ 
Божий огън е инструмент в намеренията на Бог за призоваване на 
Мойсей и Исая за пророци_: _неземният+ Божествен огън има 
пречистващо въздействие върху най,високите и чисти сред 
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израилтяните  Мойсей и Исая_: _Божественията огън при Мойсей идва 
пряко свише+ а при Исая идва от олтара в Светая Светих+ където Бог 
„седи” на своя Трон_: _огнените серафими са специален посредник 
между Бога и Исая_: _огнените серафими са архангели+ които имат 
прилики и разлик с херувимите и офнаимите_: _серафимите боравят с 
най,чистия и свещен огън на земно равнище — този от олтара на Светая 
Светих_: серафимите+ херувимите и офнаимите са архангели+ които са 
отличават от другите архангели  Михаил+ Гавраил+ Уриел  по това+ че 
техните имена са образувани от съществително нарицателно+ а другите 
имат имена+ които са собствени и са сложно съществително име+ 
съдържащо като наставка името Бог  ,ел- 

Новият завет съхранява понятието за съществуването на 
Божествен огън- Показателно е+ че апостолите получават просветено 
полиглотство+ на Петдесетница+ чрез огньове от Светия Дух- В този 
смисъл призоваването на един човек за пророк в Стария завет и 
призоваването и пращането на апостолите 'вестителите( в Новия 
завет имат твърде сходен характер- 

 
 

ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ È ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎÒÎ 
 
Съвсем накратко трябва да се спомене мястото на серафимите в 

християнството- 
 
Ñåðàôèìèòå è ïàòðîëîãèÿòà 
Известно е+ че през първите няколко века християнството се 

разпространява сред римляни+ елини+ египтяни и други народности+ 
имащи политеистични вярвания- Особен феномен представляват т-нар- 
ереси+ които са сериозен конкурент в духовната и социалната реалност 
на първи,четвърти век- Особено място заема тук херметизмът като 
силно мистично и дуалистично течение+ намерило разпространение из 
Близкия изток- Манихейството+ зороастризмът и други+ също са силно 
критикувани от отците на църквата- Знаем за патрология+ написана на 
латински и на гръцки+ но проблемите често пъти са общи- 

Особено място в християнската апологетика заемат 
александрийските първоотци на църквата- Мястото им е особено+ 
защото те са в пряк контакт не само с ересите от тия земи+ но и с 
александрийския юдаизъм+ който има своите различия с т-нар- 
палестински или ерусалимски юдаизъм- Основната черта на 
александрийския юдаизъм е обвързването му с платонизма+ а в 
християнската патрология  с неоплатонизма-  

 
Ó÷åíèåòî íà Îðèãåí 
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Ориген приема+ че Христос е част от ангелската йерархия и 
възприема Исус Христос като свой ангел пазител- Йозеф Триг 
коментира това разбиране на Ориген така9 

 
Учението на Ориген за отношението между Христос и ангелите е добре 
забелязано- Едно от обвиненията в писмото на Юстиниян „Писмо до 
Менас”+ приемано като основа за обвиненията към Ориген+ изказани на 
Втория събор в Константинопол+ 442 г-+ е9 „че след като се говори за 
Синът чрез Светия дух+ също го признава като нещо сътворено- Също 
така+ той ги нарича молещи се същества- След това следва цитат от Върху 
Първите принципи+ 0- hhh- 469 „Еврейският учител би казал+ че 
шесткрилите серафими в Исая+ които викат „Свят+ свят+ свят е Господ на 
Силите” са били единствените+ които създават Божият Син и Светия Дух- 
И ние започваме да си мислим+ че изразът в Песента на Авакум „в 
средата на двете живи същества ти ще бъдеш познат” говори за Христос 
и  за Светия дух-” 'Nqhfdm+ Cd Oqhmbhohhr H- hhh- 4+ hm RB 1429 o- 51 m- 12-( 
„Еврейският учител” е евреин+ приел християнството+ който осигурявал 
на Ориген достъп до традициите на александрийския юдаизъм и юдео,
християнската традиция-” 
Ohdqqd M`tshm+ в Nqhfdmd+ 022+ посочва+ че в този пасаж Ориген отхвърля 
идентификацията на живите същества от Авакум с ангелите и ги разбира+ 
твърде простичко+ като Синът и Светия дух- Въпреки това има силни 
доказателства за обратното- Климент Римски 'Hm Bnqhmsghnr wwwhu- 5( и 
Тертулиян 'Cd Nq`shnmd hhh( официално разрешават и признават+ че 
Серафимите действително са духовни същества+ както казва и Блажени 
Йероним в Do- wuhhh- Ако Ориген е целял да отрича тази идентификация+ 
той е нехарактерно за него сдържан при излагане на своето мнение- При 
всеки случай той постоянно асоциира видението на Исая с видението на 
Езекил за четирите свещени животни 'живи същества(+ които не могат да 
бъдат разбирани другояче освен като духовни същества- Тази асоциация 
на двете видения е удостоверена в Bnll- hm Ing- uh- 12+ RB 0469 035- 32—4/: 
Bnmsq` Bdkrtl H- wkhhh+ RB 0219 08/- 11,7: Bnmsq` Bdkrtl UH- wuhhh+ RB 0369 113- 
02,11: `mc Ch`knftr 16—7+ RB 569 0/7- 10—2- 
Нещо повече+ арианите може би са използвали схващането на Ориген+ за 
да оформят тяхната позиция+ че Синът е сътворено нещо- Кречмър 
ZКречмър+ 0845\ посочва+ че ангелологичната терминология на Ориген+ 
както и на други ранни християнски автори+ набелязва идентификацията 
на Сина и на Светия Дух със Серафимите в Храма от видението на Исая+ 
5+ като решаваща за разбирането на източниците на доктрината за 
Триединството- Понатъшната дискусия върху оригеновото използване на 
ангелологичната терминология се фокусира също така върху 
интерпретацията на Ориген на Исая+ 5 в Nm Ehqrs Oqhmbhokdr+ H+ hhh+ неговата 
най,ранна запазена дискусия върху Серафимите като Сина и Духа- За 
Кречмър ZКречмър+ 0845+ с- 111\ работата на Вернер иронично защитава 
Никея: тя демонстрира несъвместимостта на ангелологичните категории+ 
развити в Арианството с доктрината за неписания закон-” 

ZТриг+ 0880+ 25,26\ 
 
Същият казус за серафимите и триединството+ но малко изместен в 

посоката не на трикратното славене+ а към символиката на двата 



 6/

серафима е разискван от други автори- В центъра на вниманието на 
Брайън Спинкс са някои елементи на литургията+ оформени в Египет+ 
сред които анафората 'комката( и връзката Ј с безквасния хляб  
мацата- 

 
Връщайки се към освещаването като цялост+ Джонсън ZДжонсън+ 0884\ е 
впечатлен от аргументите на Кречмър ZКречмър+ 0845\ и Тафт ZТафт+ 
0881\+ че екзегезисът от Исая+ 592+ който Ориген научил от своя еврейски 
учител+ е повлиял върху въвеждането и контекста на египетската света 
анафора- За Джонсън молитвата „Нека Господ Исус Христос и Светия 
Дух да говорят в нас и да Те възхваляват чрез нас”+ заедно с 
необикновеното _обръщение_ от Исая+ 592 е достатъчно+ за да посочи+ че 
наистина в Исая+ 592 двата серафима са замислени като Сина и Светия 
Дух- Чрез Джонсън сянката на еврейския учител на Ориген отново се 
прокрадва- Разбира се подобна защита има у Тафт- Още по,наскоро 
Роланд Уилямс привежда доводи в полза на това+ че тази част от Sg`kh` 
може да бъде разбирана като доказателство+ че @qhtr е дал официално 
разрешение за идентификацията на серафимите със Сина и Светия Дух и 
че той е настоявал Сарапионската анафора да има именно тази 
идентификация- 

ZСпинкс+ 0887+ с- 028: 030\ 
 
Според Спинкс обаче това е твърде хипотетично+ и нито анафората 

от Сарапион+ нито някоя друга анафора от ранните християни в Египет 
експлицитно правят идентификация между Сина и Светия дух със 
серафимите- 

 
Според Джонсън изглежда много малко вероятно авторът да е вкарал 
анти,ариански мотиви чрез тази встъпителната молитва- В същото време 
встъплението „Нека Господ Исус Христос и Светия Дух да говорят в нас и 
да Те възхваляват чрез нас” е съвсем естествено свързано с пасажи от 
Йоан+ 03903+ 12: 0493: 06912+ Римляни+ 7900+ Галатяни+ 690/+ Ефесяни+ 4908+ 
Колосяни+ 2905 и Откровение Йоаново+ 790/,00- Това не отразява вече 
мнението на еврейския учител на Ориген+ а бележките на Ориген в 
неговото Hm Ktb`l Gnl-WWHHH+ &Ctokdw ghd `cdrs dbbkdrh`+ tm` gnlhmtl+ `ksdq` 
`mfdknqtl&- 

ZСпинкс+ 0887+ с- 030\ 
 
Ще си позволя да припомня+ че еврейският учител на Ориген е 

добре запознат с юдейската секта+ наричана по,късно християни+ и да не 
се съглася+ а да отбележа+ че „неговата сянка” е осветлила оригеновите 
разбирания+ дори+ или именно защото+ Ориген се кастрирал+ поради 
погрешно четене на Новия завет- 

Дарел Хана също отбелязва третирането от страна на Ориген  на 
трикратното „Слава+ Слава+ Слава”+ от серафимите като символ на 
триединството и спорът за това дали двата серафима са символ на Сина 
и Светия дух+ както и влиянието на неговите разбирания върху 
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оформянето на християнската литургия и молитви+ на приемането на 
комката като символ+ обвързан със символиката на еврейския 
безквасен хляб  мацата- ZХана+ 0888\- Заглавието и годината '0888( на 
статията Видението на Исая и въздигането.използването Ј от 
ранната църква сочат големия интерес към тази проблематика в 
последните години- В същото време през WW в- върви другата линия+ 
която е обратна на патрологичните борби с ересите- 

Флоранс Ловел твърди през 0830 година+ че целият план на 
соломоновия храм е имитация на финикийските и египетските храмове+ 
а „серафимите не са християнски ангели+ а териоморфични символи на 
стари митове+ емоционалната реакция рядко е шок или разочарование+ 
но много по,често е изненада или повишен интерес-” ZЛовел+ 0830+ 14,
15\ 

Йосеф Триг обръща внимание и на Исая+ 895 '894 в ивритския 
текст(+ където ивритското #[eAy al,P,+ букв- „чудо съветник” е преведено 
в Септуагинта като mega,lhj boulh/j a;ggeloj — „ангел”+ „пратеник”+ 
„ангел съветник”  или „Ангел на Великия Съветник”-  

 
Исая, 9:6 

Amk.vi-l[; hr'f.Mih; yhiT.w: Wnl'-!T;nI !Be Wnl'-dL;yU dl,y<-yKi WTT Isaiah 9:5 

`~Alv'-rf; d[;ybia] rABGI lae #[eAy al,P, Amv. ar'q.YIw: 
“Estir” 6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на 
рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на 
вечността, Княз на мира 
Библия, 1991 Защото Младенец ни се роди - Син ни се даде; властта е на раменете 
Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на 
мира. 
Библия, 1995  Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;И управлението ще бъде на 
рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ,Отец на 
вечността, Княз на мира. 
LXT Isaiah 9:5 o[ti paidi,on evgennh,qh h`mi/n ui`o.j kai. evdo,qh h`mi/n ou- h` avrch. 
evgenh,qh evpi. tou/ w;mou auvtou/ kai. kalei/tai to. o;noma auvtou/ mega,lhj boulh/j 
a;ggeloj evgw. ga.r a;xw eivrh,nhn evpi. tou.j a;rcontaj eivrh,nhn kai. u`gi,eian auvtw/| 
 
Триг обяснява+ че терминът Ангел на Великия Съветник става 

каноничен+ а всичко това е известно от един ученик на Ориген+ наречен  
Fqdfnqx Sg`tl`stqftr ZТриг+ 0880+ с- 24\- Известна е титаничната дейност 
на Ориген по отношение на сравняването на различните гръцки 
преводи+ включително и Септуагинта+ и извеждането на по,преден план 
на принципа „превод по смисъл”- 
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ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ ÊÀÒÎ ÀÐÕÀÍÃÅËÈ 
 
Известно е+ че херувимите+ серафимите и офнаимите са от 

равнището на архангелите+ заедно с Михаил+ Гавраил+ Рафаел и Уриел- 
Но докато последните са собствени имена+ то първите три са разбирани 
обикновено в множествено число- Има достатъчни употреби и в 
единствено число — един сараф+ един херув+ макар че при превод това не 
личи- Освен това собствените имена Михаил+ Гавраил+ Рафаел и Уриел 
съдържат думата Бог laE Zел\ като словообразувателен елемент- 
Михаил < ми ка ел < кой е като Бог: Уриел < ур 'огън( * ел и т-н- 
Хеувим+ серафим и офнаим като имена са образувани от съществителни 
нарицателни  за херувимите няма точна етимология+ но е ясно+ че става 
дума за херувим bWrK. ZкерІв\ или зеле bWrK ZкрІв\+ за офнаимите  
колела+ а за серафимите  огън+ отровна змия- 

Йерархията на ангелите и архангелите е въпрос+ интересувал много 
хора през вековете- Тук аз няма да се спирам на този въпрос- Основната 
информация се черпи от различните преписи на юдейската 
неканонична+ но много популярна в юдаизма по времето на Христос 
Книга на Енох- След това в Християнството платонично ориентираните 
отци на църквата+ като Ориген+ някои от учениците му+ Григорий 
Нисийски и други поставят началото на размишленията по този въпрос- 
Например разбирането+ че и Исус Христос може да бъде схващан като 
вид ангел- В неоплатоничните среди и писания+ напр- у Псевдо Дионисий 
Аеропагит+ класификацията навлиза в едни подробности+ които са доста 
объркващи+ поради големите детайли+ сякаш това са домати на пазара-  

Едно е най,същественото — обикновено серафимите+ херувимите+ 
офнаимите+ Божиите войнства+ Михаил+ Гавраил+ Рафаил и Уриел са 
схващани като архангели+ които са по,висши от ангелите пратеници 
ZмалахЈм\- Йерархиите са крайно противоречиви и това може да се види 
и в Интернет източниците- Причина за това е мистичният характер на 
ангелите и архангелите- 
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ÞÄÅÉÑÊÈßÒ ÌÈÑÒÈÖÈÇÚÌ  È ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ 
 

Не по,малко важен от йерархията на ангелите е друг проблем —  
към коя от двете основни теми във философската кабала се отнасят 
серафимите> — Сътворението на света 'Маасей Берешит( или Трона на 
Господ . Колесницата на Господ 'Маасей Меркабах(- Първата тема 
третира посоката _отгоре,надолу_+ т-е- от Бога към човека- Втората 
тема третира посоката _отдолу,нагоре_+ т-е- от човека нагоре към 
Господ и идеалното- В Маасей Берешит се коментират  основно 
първите три глави на Беблията — Битие+ 0:1 и 2- В Маасей Меркабах се 
коментира и медитира главно върху Езекил+ 0 и 0/- 

Мястото на серафимите е уникално и по отношение на тези две 
теми+ именно защото серафимите се явяват еднократно на Исая+ това се 
случва случва в Храма+ в обиталището на Бог на земята- А Храмът+ с 
двете си зали+ със скинията+ на която седи Господ+ е единственият 
трансформатор между човешкото равнище и Божественото+ идеалното 
равнище- Серафимите са от съществата+ които не умират в 
присъствието на Бога+ но в случая и Исая не умира от допира с тях+ с 
Божията Слава+ с полите на Божията дреха+ с Трона на Господ- Нещо 
повече — той е очистен от греховността с живи въглени от олтара и е 
ръкоположен за пророк- 
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ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß ÍÀ ÑÅÐÀÔÈÌÈÒÅ Â ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎÒÎ 
 

В юдаизма и исляма+ по разбираеми причини+ не са известни 
изображения на серафимите- В християнството обичайното им 
изобразяване е в червеникави или червенобели шесткрили фигури с 
лице+ ръце и крака+ или стилизирани като фриз лица с шест крила--  

Всички образи+ използвани тук+ за заети от vhjhodch` и от руския 
сайт Яндекс- 

Обичайно е затруднението да бъде изобразено такова същество и 
често пъти те са стилизирани- Стилизираните серафими обикновено са 
близо до изображение № 0+ което често пъти е наричано херувим+ 
независимо от шестте му крила- Смесването на херувимите със 
серафимите е обичайно явление и на практика отразява разбирането+ че 
серафимът е архангел+ който е огрян от слънцето в храма+ та тогава 
изглежда огнен и с шест крила- Представата+ че и херувимът е огнено 
същество е невярна+ но тя е лесно обяснима с първата поява на думата 
херувим в текста+ където е казано+ че Бог поставил на входа на рая 
херувимите и въртящ се огнен меч+ за да пазят пътя към Дървото на 
Живота 'Битие+ 2913(-  

Èçîáðàæåíèå ¹ 1 е от сайта Яндекс+ който не указва от коя църква 
е+ но ясно личат кирилските букви+ поясняващи+ че става дума за 
херувим-  

 
1 
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Èçîáðàæåíèå ¹ 2 е от същия вид- То е от „Музей на фреските”-  
 

 
2 

 
 

Във версията на иврит на vhjhodch` е налице нещо подобно 
(Èçîáðàæåíèå ¹3)+ но то се приема за серафим9 
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3 
 

Èçîáðàæåíèå ¹ 4 също излиза на думата херувим+ но то по,скоро 
напомня за идеята+ че това са огнени същества- Тук те са смесени не 
само с представат за херувимите+ а по,скоро с представата с 
офанаймите+ защото те са с четири крила и с обръчи+ които напомнят за 
въртящи се колела+ т-е- тук става дума за описанието на офанаимите от 
Езекил+ 0: 0/- Отново източникът е „Яндекс” и не пише от коя църква е 
този стенопис- Същото е и за èçîáðàæåíèå ¹ 5+ където отново има 
шесткрило същество+ наречено от същия сайт херувими9 

 

     
4     5 
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В гръцката версия на vhjhodch` при херувим 'èçîáðàæåíèå ¹ 6( се 
показва шескрило същество с крака+ ръце и лице+ край което е 
изобразено колело+ напомнящо за идеята за офанайм 'с 3 крила(9 

 

 
6 

 
Средновековно изображение без автор 'èçîáðàæåíèå ¹ 7( ни 

представя латинският+ италианският и немският вариант на vhjhodch`+ в 
което отново има смесване – шесткрилото същество има глава+ ръце+ в 
едната ръка държи щипците+ с които серафимът е взел въглени от 
олтара+ за да очисти устинте на Исая+ но по крилата има очи+ което е 
асоциация както с Езекил+ така и с Откровение Йоаново- 

 

 
7 
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Èçîáðàæåíèå ¹ 8 на серафим се открива в сайта ”Яндекс”- Автор е 
Теодор Гърка+ 0267 г-+ а мястото е съборът „Спаса Преображение на 
Ильине” в Новгород9 

 
8 
 

Пак под името херувим в „Яндекс” се появява и едно изображение+ 
което натрапва огненият характер на шесткрилия архангел 
'èçîáðàæåíèå ¹ 9)9 

 
9 
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Серафимът+ заобиколен от синята Божия Слава 'èçîáðàæåíèå ¹ 
10( е най,популярното изображеие в vhjhodch` — в българската+ 
английската+ чешката+ руската и други версии- Никъде в Исая+ 590,5 не 
споменато за син цвят- Наличието му показва добро познаване на 
Библията+ защото синьото представя настилката от сапфир под Трона 
на Господ- Това сапфирено описание се среща не в Исая+ а само на две 
други места в Библията — в Изход+ 1390/ и в Езекил+ 0: 0/+ където синьто 
идва от „страшния . ясния кристал сапфир като небе”+ заобикалящ 
Трона на Господ  По,подробно за Синята светлина в Стария завет виж в 
Алмалех+ 1//7- Съхранен е огненият характер на серафимите+ както и 
Бога,отец като цар+ седнал на своя Трон- Липсват ръцете и краката на 
серафимите от исая+ 5- Изображението е с френски произход+ то е 
илюстрация към  Odshsdr Gdtqdr cd Id`m cd Adqqx и е от ХHU век- 
Съхранява се в Националната библиотека на Франция- 

 

 
10 
 

Може би най,впечатляващото изображение на серафим се намира в 
„Света София” '„Айя София”( в Цариград 'Истанбул . Константинопол( 
— èçîáðàæåíèå ¹ 11- Сградата на църквата е започната по времето на 
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Константин Стари през 214 г- и е завършена от неговия син Константин 
Младши през 25/ г- След пожари и други беди император Юстиниан 
амбициозно построява настоящата сграда- На източната страна+ под 
купола+ са изобразени серафимите- Изненадващо нашествениците турци 
са приели за талисмани тези изображения и затова съхранили тази 
мозайка+ когато са превръщали базиликата в джамия- Ограничили се 
само с това+ да прикрият лицата им с медни маски- Поведението на 
османлиите е разбираемо+ защото концепцията на това изображение е 
друга- Тук няма нито ръце+ нито крака+ нито е направен опит да се 
съхрани огненият характер на серафимите чрез червено и жълто- 
Изобразено е синьото от Трона на Господ+ което+ също като при 
френското изображение+ показва отлично познаване на Стария завет 
'Изход+ 1390/: Езекил+ 0: 0/(- За разлика от  френската илюстрация тук 
няма нито една имитация и изобразяване на обекти+ ако изключим 
факта+ че цялото изображение представя същество от пера- Другото 
различно е+ че тук важно място има черния цвят или черните пера- Те 
очевидно представят препредаване на описанието на дима от Божията 
Слава+ изпълнила Храма в  Исая+ 5- Лицето+ както гласят 
информациите+ е единственото изобразяване на нещо реално+ но 
османлиите са го покрили с метален обков+ който днес изглежда като 
златна звезда- 

Забележителното на това почти абстрактно изображение на 
серафим+ е че в него е включен контекстът+ а не само самите серафими- 
А контекстът това е синьото от настилката на Трона на Господ 
'неспоменто от Исая(+ димът+ изпълнил Храма+ способността на 
серафимите да летят 'чрез перата+ които представляват сините и 
черните части(+ изправеността на серафимите 'чрез източване на образа 
по вертикалата за сметка на хоризонталата(- Спрямо текста е съхранена 
е идеята за шестте крила- Самата идея за крила доминира+ защото и 
синьото на Трона Господ+ и черното на дима Божията Слава+ изпълваща 
Храма са изпълнени като пера на крила- Липсват крака+ ръце или 
щипци+ както това се случва на други изображения на серафимите- В 
сравнение с френската илюстрация липсва образа на Бога,отец като 
цар+ който седи на своя Трон- Впрочем синьото е част от екстериора във 
фреската приписвана на Джото '№ 03(- Общото впечатление може да 
сравни с кафеникавоогненото изображение от Новгород '№ 7(+ в което 
чувството за страх от змийския характер на серафимите остава в 
нашето подсъзнание- Щипците са нарисувани само на пример № 6 и в 
сравнение с версията от св- София изглеждат детайл- В vhjhodch` 
изображението от св- София е в българската и в норвежката версии- 
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Концепцията за синьо и черно като част от крилете на серафимите 
се наблюдава и в мозайка от ок- 004/ г-+ катедралата в Сефалу+ 
демонстрирана в полската версия на vhjhodch` 'èçîáðàæåíèå ¹ 12(- Тази 
мозайка има ярко изразен орнаментален характер — серафимите са 
четири9 
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12 
 

Огнеността и човешките черти на серафимите са налице в 
èçîáðàæåíèå ¹ 13+ изтеглено от „Яндекс”+ без информация откъде е то9  

 

 
13 
 

Във визията на св- Франциск на във фреска+ приписвана на Джото+ 
към антропогенните признаци е прибавена способността да се лети 
'èçîáðàæåíèå ¹ 14(- В от английската и други версии на vhjhodch`9 
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14 
 

Друго качество на Серафимите е подчертано при èçîáðàæåíèå ¹ 
15 , трикратното прославяне на Бога+ което се извършва чрез слово+ в 
случая на латински- Интересна е добавката на лице и колела,подложки 
за стъпване само при единия от серафимите- Крака имат и двата 
серафима9 

 
15 
 

Съществуват  и по,модерни изображения+ показвани в vhjhodch`- 
Такива са илюстрациите от 08/4 г- на Врубел към поемата на Пушкин 
„Пророк” 'èçîáðàæåíèÿ  ¹¹ 16 è 17(9 
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16 
 
 

 
17 
 

Васнецов също дава такава модерна трактовка в края на WHW век 
'èçîáðàæåíèå ¹ 18(+ вкарвайки различни цветове на шескрили 
същества с юношески лица- Любопитна е гръцката версия на vhjhodch`+ 
представяща ни серафим съвсем модернистично и отново с женско лице 
'èçîáðàæåíèå ¹ 19(- Текстът претендира+ че това е рисунка от 
украинския художник Виктор Михайлович+ като е поставена годината 
0737- Любопитна рисунка+ на която огнените серафими са се 
превърнали в паун-  
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18       19 

 
В ерата на фотографията серафимите продължават да вълнуват и 

предизвикват човекото въображение+ както личи от снимката на 
Альонушка+ поместена в „Яндекс”- 
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ÈÇÂÎÄÈ  
 

Серафимите са част от структурите за присъствие и внушение на 
макросветло червено в Стария завет-  

Серафимите заемат своето място до всички други червени 
структури  успоредното присъствие на огъня и кръвта в 
Петокнижието: термините за червено и техните текстуално разгърнати 
отношения+ термините за червено с оглед на вътрешната им мотивация: 
човекът може да бъде и огън кръв и др-+ разгледани в предишните ми 
текстове- 

Серафимите се срещат само на едно място в Стария завет в 
уникална позиция+ обвързваща ги с огъня+ с пророческата институция+ с 
горителните змии,наказание+ с огъня като пазеща човека субстанция+ 
но и като и унищожаващата стихия на Божия гняв- 

В същото време образът и свойствата на Серафимите има 
отношение към архетипни значения на огъня , огънят,пазител на 
върховното божество+ огънят,наказание+ огънят+ внушаващ страх+ 
култивираният огън+ който опазва човешкия живот- 

Серафимите са униклен тип архенгили+ които не бива да бъдат 
бъркани с херувимите+ офнаимите или с Михаил+ Гавраил+ Уриел+ 
независимо от общите свойства на всички архангелски същества- 
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ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß 
 

Алмалех+ 1//49 А л м а л е х+ М-  Огледалност и печатът на Мойсей- — В9 
Култура и текст- Btkstqd `mc Sdws- Десета международна 
ранноесена школа по семиотика- Югоизточноевропейски център за 
семиотични изследвания- Съставител и редактор доц- д,р Кристиян 
Банков- НБУ- DERR _1//3- Том 0/+ 062,082- Издателство на Нов 
български университет+ София+ 1//4+ 2/0 с- 

Алмалех+ 1//5а9 А л м а л е х+ М- Цветът в Петокнижието- Езикова 
картина на света- Университетско издателство „Св- Климент 
Охридски”+ София+ 1//5- 368 с- 

Алмалех+ 1//5б9 А л м а л е х+ М- Микро, и макролексикални аспекти на 
притчата за врящия казан от Езекил+ 13-  В9 Семиотика и жанр- 
Сборник с избрани доклади и лекции от единадесетата 
Международна ранноесенна школа по семиотика- Том ХH+ 
DERR_1//4- Нов български университет: Югоизточноевропейски 
център за семиотични изследвания- София+ 1//5- Съставител и 
редактор доц- д,р Кристиян Банков- Издателство на НБУ+ „Планета 
2”- 24,44-  

, @kl`kdbg+ 1//59 @kl`kdbg+ L- Bnmsdwst`k `rodbsr ne sgd R`xhmf enq sgd 
anhkhmf ons , Dydjhdk+ 13- , Hm9 Rdlhnshbr `mc Fdmqd- Bnkkdbshnm ne rdkdbsdc 
o`odqr `lc kdbstqdr+ oqdrdmsdc `s sgd 00,sg Hmsdqm`shnm`k D`qkx E`kk Rbgnnk 
ne Rdlhnshbr- Unk- ХH+ DERR_1//4- Mdv Atkf`qh`m Tmhudqrhsx: Rntsgd`rs 
Dtqnod`m Bdmsdq enq Rdlhnshb Rstchdr- Dc- Jqhrsh`m A`mjnu- Rneh`+ MAT- 
“Ok`mds` 2” рo- 12,27- 

Алмалех+ 1//6а9 А л м а л е х+ М- Езикът на цветовете- „Аскони,
издат”+ София+ 1//6- 262 с- 

Алмалех+ 1//6б9 А л м а л е х+ М- Има ли ръжда в Стария завет> — В9 
Проглас- Издание на Филологическия факултет при 
Великотърновския университет „Св- Св- Кирил и Методий”+ 1//6+ 
№ 1+ 81,0/5- Университетско издателство „Св- Св- Кирил и 
Методий”+ В- Търново+ 1//6- 

, А л м а л е х+ М- Има ли ръжда в Стария завет> — В9 Годишник на 
департамент „Средиземноморски и източни изследвания”- 
Годишна конференция „Религии и култури на Древността- , НБУ+ 
т- 2+ 1//5- НБУ+ София+ 1//5- 

Алмалех+ 1//7а9 А л м а л е х+ М- Кога човекът става Адам+ а жената  
Ева> — В9 Името и паметта на езика- Сборник в памет на 
професор Борис Симеонов- Редактор проф- д-ф-н- Петя Асенова- 
Издателство „Фигура”- 84,007+ София+ 1//6+ 135 с- 

Алмалех+ 1//7б9 А л м а л е х+ М- Магарето в Библията- Българска 
електронна лингвистична библиотека ,gsso9..vvv-adka-mds.b`s-ogo> 
odqrnm`k <`kl`kdg- 6/ с- 
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Амелиню+  08/49 @ l d k h m d ` t- Ct Qnkd cdr Rdqodmsr c`mr kdr Bqnx`mbdr 
Qdkhfhdtrdr cdk_Dfxos- — Hm9 Qdutd cd K_Ghrsnqhd cdr qdkhfhnmr+ 41+ 08/4- 
По К- Джойнс+ 0856- 

Андерсен % Фрийдман+ 08789 E- H- @ m c d q r d m % E q d d c l ` m+ C- M- 
@lnr- @mbgnq Ahakd 13@+ Mdv Xnqj9 Cntakdc`x+ 0878- По Хаджиев+  
1//2- 

Бознек, 1988: B o e s s n e c k, J. Die Tierwelt des Alten Ägypten. Munich, 
1988, C.H. Beck Verlag, 114-115. По Провансал, 2005.  

Бузер+ 08479 A n n y d q+ I- @ Ahakhb`k Tmcdqrs`mchmf ne Qdkhfhntr Dwodqhdmbd- 
— Hm9 Sgd Intqm`k ne Ahakd `mc Qdkhfhnm+ Unk- WWUH+ 0847 Mn- 3- oo 180,
186- 

Бърлин и Кей+ 08589 A d q k h m+ A-+ O- J d x- A`rhb Bnknq Sdqlr9 Sgdhq 
Tmhudqr`khsx `mc Dunktshnm- 0858+ Adqjdkdx+ Knr @mfdkdr+ Tmhudqrhsx ne 
B`khenqmh` Oqdrr- 

Вайнфелд+ 08669 V d h m e d k c+  Lnrgd- @mbhdms md`q D`rsdqm O`ssdqmr hm 
Oqngdshb Khsdq`stqd- — Hm9 Udstr Sdrs`ldmstl+ Unk- 16+ E`rb- 1+ 0866+ oo- 
067,084- 

Вежбицка+ 088/9 @- V h d q y a h b j `- Sgd Ld`mhmf ne Bnknq Sdqlr9 
Rdl`mshbr+ Btkstqdr `mc Bnfmhshnm- — Hm9 Bnfmhshud Khmfthrshbr- Unk- 0,0+ 
088/+ oo- 88,04/- 

Витковски+ Браун+ 08669 V h s j n v r j h+ R-+ B- A q n v m- @m Dwok`m`shnm ne 
Bnknq Mnldmbk`stqd Tmhudqr`kr- — Hm9 @ldqhb`m @msgqnonknfhrs+ 0866+ oo- 
4/,46- 

Вюстер и Бродли 2003. W ü s t e r, W., and D.G. B r a d l e y. A New Species 
of Spitting Cobra (Naja) from North-Eastern Africa (Serpentes: Elapidae). 
– In: Journal of the Zoological Society of London, 2003. 259, pp. 345-59. 
По Провансал, 2005. 

Гегер+ 08179 F d h f d q+ А- Tmbgqhes tmc Tadqrdsytmfdm cdq Ahadk hm hgqdq 
@ag`mfhfjdhs unm cdq hmmdqm Dmsvhbjktmf cdr Itcdmsgtlr- 1mc dcm+ 
Aqdrk`t+ 0817+ oo- 28/,282- 

Грисман+ 08159 F q d r r l ` m m+ G- Enqddhfm Hmektdmbdr hm Gdaqdv Oqnogdbx- 
 Hm9 Intqm`k ne Sgdnknfhb`k Rstchdr+ 0815+ WWUHH9 130 , 143- 

Дей+ 08689 C ` x+ I- Dbgndr ne A``k&r Rdudm Sgtmcdqr `mc Khfgsmhmfr hm Or`kl 
WWHW `mc G`a`jjtj HHH 8 `mc sgd Hcdmshsx ne sgd Rdq`oghl hm Hr`h`g UH-  
Hm9 Udstr Sdrs`ldmstl+ Unk- 18+ E`rb- 1+ '@oq-+ 0868(+ oo- 032,040-  

Джонсън+ 08569 I n g m r n m+ @- Q- R`bq`k Jhmfrgh  hm @mbhdms Hrq`dk- B`qchee+ 
0856- По Дей+ 0868- 

Джонсън+ 08849 I n g m r n m+ L ` w v d k k- Sgd Oq`xdqr ne R`q`ohnm ne 
Sglthr-  Hm9 NB@+ 138+ Qnld+ 0884- Спинкс+ 0887 

Джойнс+ 08569 I n h m d r+ J- Q- Vhmfdc  rdqodmsr hm Hr`h`g&r hm`tftq`k uhrhnm- — 
Hm9 Intqm`k ne Ahakhb`k Khsdq`stqd+  75+ 0856+ oo-  30/,304-  

Джойнс+ 08579 I n h m d r+ J- Q- Sgd Aqnmyd Rdqodms hm sgd Hrq`dkhsd Btks-, Hm9 
Intqm`k ne Ahakhb`k Khsdq`stqd+ Unk- 76+ Mn- 2+ Rdo-+ 0857+ oo- 134,145- 
Otakhrgdc ax9 Sgd Rnbhdsx ne Ahakhb`k Khsdq`stqd Rs`akd- 



 8/

Джойнс+ 08639 I n h m d r+ J- Q- Rdqodms  rxlankhrl hm  sgd  Nkc  Sdrs`ldms- 
G`ccnm, ehdkc+  M-I-+  0863+ oo-  31,5/-  

Драйвър+ 08459 C q h u d q+ F-Q- B`m``mhsd @Hxsgr `mc Kdfdmcr- Dchmatqfg+ 
0845+ o- 050- По Дей+ 0868- 

Драйвър+ 07869 C q h u d q+ R-Q- Sgd Annjr ne Indk `mc @lnr- Sgd B`laqhcfd 
Ahakd enq Rbgnnkr `mc Bnkkdfdr- B`laqhcfd9 Tmhudqrhsx Oqdrr+ 0786- По 
Хаджиев+  1//2- 

Dзлингер+ 08849 D r k h m f dq + K- Sgd Hmehmhsd hm ` Ehmhsd Nqf`mhb`k Odqbdoshnm 
'Hr`h`g UH 0,4(- — Hm9 Udstr Sdrs`ldmstl+ Unk- 34+ E`rb- 1- '@oq-+ 0884(+ 
oo- 034,062- 

Йеремиас+ 08879  I d q d l h ` r+ I- Sgd Annj ne @lnr- Nkc Sdrs`ldms Khaq`qx+ 
Knthruhkkd9 Vdrslhmhrsdq Kngm Jmnw Oqdrr+ 0887- По Хаджиев+  1//2- 

Кади+ 07849  B`cx+ B- L-  Sgd Trd ne Lxsghb Dkdldmsr hm sgd Nkc Sdrs`ldms-  
Hm9 Sgd Ahakhb`k Vnqkc+ Unk- 5+ Mn- 1+ 0784(+ oo- 004,01/- 

Картър+ Мейс+ 08569 G n v ` q c B ` q s d q `mc @- B- L ` b d- Sgd Snla ne 
Sts,@mjg,@ldm- По К- Джойнс+ 0856 

Кжимирски, 18609 K a z i m i r s k i, A.B. Dictionnaire Arabe-Français- Paris+ 
1860. Maisonneuve et Cie. По Провансал, 2005. 

Кийл+ 08669 J d d k+ N- I`gud,uhrhnmdm tmc Rhdfdkjtmrs- Rstssf`qs9 Udqk`f 
J`sgnkhrbgdr Ahadkvdqj+ 0866- По Провенсал+ 1//4- 

Кийл+ Уелингър+ 08819 J d d k+ N-+ `mc B- T d g k h m f d q- Fцsshmmdm+ Fцssdq 
tmc Fnssdrrxlankd- Mdtd Dqjdmsmhrrd ytq Qdkhfhnmr,fdrbghbgsd J`m``mr 
tmc Hrq`dkr `tefqtmc ahrk`mf tmdqrbgknrrdmdq hjnm,nfq`oghrbgdm Ptdkkdm- 
Eqdhatqf+ Gdqcdq+ 0881- По Провансал+ 1//4- 

Кречмър+ 08459 J q d s r b g l ` q+ F- Rstchdm ytq eqtgbgqtskhbgdm 
Sqhmhs`srsgdnknfhd < Adhsq`fd ytq Ghrsnqhsbgdm Sgdnknfhd 10 'Stahmfdm9 I- 
B- A- Lngq ZO`tk Rhdadbj\+ 0845( По Триг+ 0880- 

Кук+ 08109 B n n j+ R- Sgd Qdkhfhnm ne @mbhdms O`kdrshmd hm sgd Khfgs ne 
@qbgdnknfx- Bnmrs`akd % Bn-+ ksc- Knmcnm+ 0810- По К- Джойнс+ 0856- 

Купър+ 07629 B n n o d q+ V- Nardqu`shnmr nm sgd Rdqodms Lxsgr ne @mbhdms 
Dfxos- — Hm9 Intqm`k ne Sq`mrk`shnmr ne sgd Uhbsnqh` Hmrshstsd+ UH+ 0762-o- 
212- По К- Джойнс+ 0856- 

Кьолер+ Баумгартнер, 1996:  K o e h l e r, L., and W. B a u m g a r t n e r  The 
Hebrew and Aramaic Dictionary of the Old Testament  Leiden+ E.J. Brill+ 
1996. По Провансал, 2005. 

Левитън et al. 1998: L e v i t o n, A.E. et al. Handbook to Middle East 
Amphibians and Reptiles. Oxford, 1992, Society for the Study of 
Amphibians and Reptiles, 1998.. По Провансал, 2005. 

Лейкъф+ 08769 F- K ` j n e e- Vnldm+ Ehqd+ `mc C`mfdqntr Sghmfr9 Vg`s 
B`sdfnqhdr Qdud`k `ants sgd Lhmc- Sgd Tmhudqrhsx ne Bghb`fn Oqdrr+ 
Bghb`fn `mc Knmcnm+ 0876- 

Лейхман+ 08579 K ` b g d l ` m D- Sgd Rdq`oghl ne Hr`h`g 5- — Hm9 Sgd Idvhrg 
Pt`qsdqkx Qduhdv+ Mdv Rdq-+ Unk- 48+ Mn- 0+ Itk-+ 0857+ oo- 60,61- 
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Ловел+ 08309 K n u d k+ E- A- Qdkhfhntr Rxmbqdshrl `mc Tmcdqfq`ct`sd Ahakhb`k 
Bntqrdr- — Hm9 Intqm`k he @ldqhb`m @b`cdlx ne Qdkhfhnm+ 0830+ unk- HW+ Mn 
0+ oo-12,16 

Лосев, 1929: Л о с е в, А. Вещ и имя. Первая редакция. — В: 
http://www.philosophy.ru.library/losef/name.html). 

Лотман, 1998: Л о т м а н, Ю. Култура и взрив. Издателство „Кралица 
Маб”, 1998. 

Маламат+ 08559 L ` k ` l ` s+ @- Oqnogdshb Qdudk`shnmr hm Mdv Cnbtldmsr 
eqnl L`qh `mc sgd Ahakd- — Hm9 RUS + 04+ 0855+ oo- 1/6 ee-  

Маламат+ 08609 L ` k ` l ` s+ @- L`qh- — Hm9 Sgd Ahakhb`k @qbg`dnknfhrs+ Unk- 
23+ Mn- 0+ 0860+ oo- 1,11- Otakhrgdc ax Sgd @ldqhb`m Rbgnnkr ne Nqhdms`k 
Qdrd`qbg- 

Малуф+ 08219 L ` k n t e+ @- @m @q`ahb Ynnknfhb`k Chbshnm`qx- B`hqn+ 0821+  
@k,Ltjs`s`e Oqdrr- По Провансал, 2005. 

Маркс, 1968: M a r x, H. Checklist of the Reptiles and Amphibians of Egypt. 
Cairo: Special Publi-cation United States Naval Medical Research Unit 
Number Three, 1968. По Провансал, 2005. 

Мейс+ 08589 L ` x r+ I-K- @lnr9 @ Bnlldms`qx- Nkc Sdrs`ldms Khaq`qx+ 
Oghk`cdkogh`9 Vdrslhmhrsdq Oqdrr+ 0858- По Хаджиев+  1//2- 

Метингер+ 08849 L d s s h m f d q+ S-M-C- ‘Rdq`oghl’- — Hm9 J- u`m cdq Snnqm ds 
`k- 'dcr-(+ Chbshnm`qx ne Cdhshdr `mc Cdlnmr hm sgd Ahakd- Kdhcdm9 D-I- Aqhkk+ 
0884- По Провансал+ 1//4- 

Мотиер+ 1//19 М о т и е р+ А- Коментари на Стария завет- Исайа+ 0,16- 
Тиндейл коментари на Стария завет- Гл- редактор на поредицата 
проф- Д-Дж-Уайзман- БХСС+ София+ 1//1- Превод П- Зарева- 142 с- 

Мърисън+ 08/49 L t q h r n m+ Q- Sgd Rdqodms hm sgd Nkc Sdrs`ldms-  Hm9 Sgd 
@ldqhb`m Intqm`k ne Rdlhshb K`mft`fdr `mc Khsdq`stqdr+ I`m-+ 08/4+ Unk- 
10+ Mn- 1-+ oo-004,02/- Sgd @ldqhb`m Intqm`k ne Rdlhshb K`mft`fdr `mc 
Khsdq`stqdr hr btqqdmskx otakhrgdc ax Sgd Tmhudqrhsx ne Bghb`fn Oqdrr- 

Ниерим+ 08579 J m h d q h l+ Q- Sgd Unb`shnm ne Hr`h`g-  Hm9 Udstr 
Sdrs`ldmstl+ Unk- 07+ E`rb- 0+ 0857+ oo- 36,57- 

Педерсен+ 083/9 O d c d q r d m+ I- Hrq`dk9  hsr khed  `mc  btkstqd+  HHH,HU- 
Bnodmg`fdm+  083/-+ o- 600- По Дей+ 0868- 

Пол+ 08809 O ` t k+ R-L- @lnr- Gdqldmdh`+ Lhmmd`onkhr9 Enqsqdrr Oqdrr+ 0880- 
По Хаджиев+  1//2- 

Провансал+ 1//49 O q n u d m r ` k+ Og- Qdf`qchmf sgd Mntm @r'f' Zсараф\ hm 
sgd Gdaqdv Ahakd- — Hm9 Intqm`k enq Rstchdr ne sgd Nkc Sdrs`ldms- 1//4+ 2+ 
oo- 260,268-- R@FD Otakhb`shnmr+ Knmcnm+ Sgntr`mc N`jr B@+ `mc Mdv 
Cdkgh-  

Райфенберг+ 084/9 Q d h e d m a d q f+ @- @mbhdms Gdaqdv Rd`kr- Knmcnm+  084/- 
По Провенсал+ 1//4-  

Расмусен+ 08849 Q ` r l t r r d m+ R-+ A- Xntmf `mc G- Jqhll-  Nm sgd 
“Rohsshmf” Adg`uhntq hm Bnaq`r 'Rdqodmsdr9 Dk`ohc`d(- — Hm9 Intqm`k ne 
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Ynnknfx- Oqnbddchmfr ne sgd Ynnknfhb`k Rnbhdsx ne Knmcnm+ 0884 126+ oo- 
16,24- По Провансал+ 1//4- 

Роули+ 08289 Q n v k d x+ G- G- Y`cnj `mc Mdgtrgs`m-  Hm9 Intqm`k ne Ahakhb`k 
Khsdq`stqd+ unk- 47+ 0828+ oo- 002,030- 

Рош и кол-+ 08659 D- Q n r b g+ B- L d q u h r+ V- F q ` x+ C- I n g m r n m+ O- A 
n x d r,A q ` d l- A`rhb Naidbsr hm M`stq`k B`sdfnqhdr- — Hm9 Bnfmhshud 
Orxbgnknfx+ № 7+ 0865+ рр- 271,328-  

Сабо+ 08649 R y ` a n+ @- Sdwst`k Oqnakdlr hm @lnr `mc Gnrd`-  Hm9 Udstr 
Sdrs`ldmstl+ 14+ 0864+ oo- 4//,413- По Хаджиев+  1//2- 

Савиняк 08619 R ` u h f m ` b- Kdr Rdq`oghl-  Hm9 Udstr Sdrs`ldmstl+ 11+ 
0861+ oo- 21/,214- 

Сейси9 07829 R ` x b d+ @- Rdqodms Vnqrgho hm @mbhdms `mc Lncdqm Dfxos- 
Bnmsdlonq`qx Qduhdv+ 53 '0782(+ o- 418- По К- Джойнс+ 0856- 

Смит+ 08879 R l h s g+ F-+ U- @lnr- @ Ldmsnq Bnlldms`qx- Ed`qm9 Bgqhrsh`m 
Enbtr+ 0887 1mc dchshnm- По Хаджиев+  1//2- 

Согин+ 08769 R n f f h m+ I-@- Sgd Oqnogds @lnr- Nkc Sdrs`ldms Khaq`qx+ 
Knmcnm9 RBL+ 0876- По Хаджиев+  1//2- 

Согин+ 08829 R n f f h m+ I-@- @m Hmsqnctbshnm sn sgd Ghrsnqx ne Hrq`dk `mc 
Itc`g- U`kkdx Enqfd9 Sqhmhsx Oqdrr Hmsdqm`shnm`k+ 0882- По Хаджиев+  
1//2- 

Спаулс ds `k+ 1//19 R o ` v k r+ R-+ ds `k- @ Ehdkc Fthcd sn sgd Qdoshkdr ne D`rs 
@eqhb`- R`m Chdfn9 @O M`stq`k Vnqkc+ 1//1- По Провенсал+ 1//4- 

Спинкс+ 08879 R o h m j r+ A- Sgd Hmsdfqhsx ne sgd @m`ognq` ne R`q`ohnm ne 
Sglthr `mc Khstqfhb`k Ldsgnchknfx- — Hm9 Intqm`k ne Sgdnknfhb`k Яstchdr+ 
0887: 38+ oo-025 , 033- 

Стюарт+ 08769 R s t ` q s+ C- Gnrd`,Inm`g- Vnqc Ahakhb`k Bnlldms`qx 20+ 
V`bn9 Vnqc+ 0876- По Хаджиев+  1//2- 

Тафт+ 08819 S ` e s+ Q- E- Sgd Hmsdqonk`shnm ne sgd R`mbstr hmsn sgd @m`ognq`9 
Vgdm `mc Vgdqd> @ Qduhdv ne sgd Cnrrhdq&+ O`qs H+ Nqhdms`kh` Bgqhrsh`m` 
Odqhnchb` 46+ 0880+ oo- 170,2/7: O`qs HH+ 47+ 0881+ oo- 72,010- По 
Спинкс+ 0887 

Териен+ 086/9 S d q q h d m+ R- Sgd Nlog`knr Lxsg `mc Gdaqdv Qdkhfhnm-  Hm9 
Udstr Sdrs`ldmstl+ Unk- 1/+ E`rb- 2+ 086/+ oo- 204,227- 

Тоскан+ 08009 S n r b ` m m d+ O- Dstcdr rtq kd Rdqodms+ Ehftqd ds Rxlankd c`mr 
k_@mshpthsd Dk`lhsd+ Eq`mbd- Délégation en Perse, Memoires+ 0800- По К- 
Джойнс+ 0856- 

Триг+ 08809 S q h f f+ I- Sgd `mfdk ne Fqd`s bntmrdk9 Bgqhrs `mc sgd `mfdkhb 
ghdq`qbgx hm Nqhfdm_r sgdnknfx- — Hm9 Intqm`k ne Sgdnknfx Rstchdr+ 0880+ 
319 24,40- 

Търнър+ 0855 `9 U- S t q m d q+ Bk`rrhehb`shnm ne Mcdlat Qhst`k- — Hm9 
@msgqnonknfhb`k @ooqn`bgdr sn sgd Rstcx ne Qdkhfhnmr- Sq`uhrsnbj 
Otakhrgdqr+ 0855- 

Търнър+ 0855 б9 U- S t q m d q- Sgd Enqdrs ne Rxlankr- Bnqmdkk Tmhudqrhsx 
Oqdrr+ Hsg`b`+ Knmcnm+ 0855- 
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Търнър+ 086/9 U- S t q m d q- @rodbsr ne Mcdlat Qhst`k- Bnqmdkk Tmhudqrhsx 
Oqdrr+ Hsg`b`+ Knmcnm+ 086/- 

Търнър+ 08629 U- S t q m d q- Rxlankr hm @eqhb`m Qhst`k- , Hm9 Rxlankhb 
@msgqnonknfx- @ Qd`cdq hm sgd Rstcx ne Rxlankr `mc Ld`mhmfr- Dc- 
I-K-Cnkfhm+ C-R-Jdlmhsydq `mc C-L-Rbgmdhcdq- Bnktlah` Tmhudqrhsx 
Oqdrr+ Mdv Xnqj+ 0862+ oo- 072,083- Qdoqhmsdc eqnl Rbhdmbd+ L`qbg 05+ 
0861+ unk- 068+ oo-00//,/4- Bnoxqhfgs © ax sgd @ldqhb`m @rrnbh`shnm 
enq sgd @cu`mbdldms ne Rbhdmbd- 

Търнър+ 0868а9 U- S t q m d q- Qdudk`shnm `mc Chuhm`shnm hm Mcdlat Qhst`k- 
Bnqmdkk Tmhudqrhsx Oqdrr+ Hsg`b`+ Knmcnm+ 0868- 

Търнър+ 0868б9 U- S t q m d q- Sgd @msgqnonknfx ne Odqenql`mbd- O@I 
Otakhb`shnmr+ Mdv Xnqj+ 0868- 

Уайтли+ 08489 V g h s k d x+ B- E- Sgd B`kk `mc Lhrrhnm ne Hr`h`g- —  Hm9 Intqm`k 
ne Md`q D`rsdqm Rstchdr+ Unk- 07+ Mn- 0+ 0848+ oo- 27,37- 

Фейнберг+ 08379  E d h m a dq f+ B-G- Sgd Lhmnq Oqnogdsr- Bghb`fn9 Lnncx+ 
0865 Znqhfhm`k c`sd+ 0837\- По Хаджиев+  1//2- 

Финли+ 088/9 E h m k d x+ S-I- Indk+ @lnr+ Na`ch`g- Sgd Vxbkheed Dwdfdshb`k 
Bnlldms`qx- Bghb`fn9 Lnncx+ 088/- По Хаджиев+  1//2- 

Фуут+ 08/39 E n n s d+ S- B- Sgd Bgdqtahl `mc sgd @qj- , Hm9 Intqm`k ne sgd 
@ldqhb`m Nqhdms`k Rnbhdsx+ Unk- 14+ 08/3+ oo- 168,175- 

Хаджиев+  1//29 Х а д ж и е в+ Ч- Книгата на пророк Амос- Нов превод и 
коментар- Български библейски екзегетичен коментар- Български 
християнски студентски съюз 'БХХС(+ София+ 1//2- 238 с- 

Хамершеймб+ 086/9 G ` l l d q r g ` h l a+ D- Sgd Annj ne @lnr9 @ 
Bnlldms`qx- Nwenqc+ A`rhk Ak`bjvdkk+ 086/- По Хаджиев+  1//2- 

Хана+ 08889 G ` m m ` g+ C`qqdkk C- Hr`h`g&r uhrhnm hm sgd `rbdmrhnm ne Hr`h`g `mc 
sgd d`qkx bgtqbg-  Hm9 Intqm`k ne Sgdnknfhb`k Rstchdr+  4/+ 0888:Qdrd`qbg 
Khaq`qx of- 7/ 

Хенди+ 08819 G ` m c x+ K-J- 0881 ‘Rdqodmsr 'Qdkhfhntr Rxlank(’- — Hm9 @AC+ 
U+ 0881  oo- 0003,04- По Провансал+ 1//4- 

Шлосберг+ 08829 R b g k n r r a d q f+ D-  Sdm Nardqu`shnmr nm Qdsgnqhb `mc 
Dwodqdrrhnm ax R``c` F`nm-  Hm9 Intqm`k ne Rdlhshb Rstchdr+ WWWUHHH+ 1 
0882- 
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ÁÈÁËÅÉÑÊÈ ÐÅ×ÍÈÖÈ È ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈÈ 
 

ISBE — The International Standard Bible Encyclopedia, 1915, 1st Edition (in 
Folio Views format for 4.0 BibleWorks) from Dr. Stanley Morris, 1997. 
ISBE, The International Standard Bible Encyclopedia, 1915, 1st Edition (in 
Folio Views format for 4.0 BibleWorks) from Dr. Stanley Morris, 1997. 
Джеймс, 1939: ISBE, The International Standard Bible Encyclopedia, 
James Orr, M.A., D.D. General Editor, John L. Nuelsen, D.D., LL.D. 
Edgar Y. Mullins, D.D., LL.D., Assistant Editors Morris O. Evans, D.D., 
PhD. Managing Editor, Melvin Grove Kyle, D.D., JJ.D. Revising Editor, 
Copyright, 1939, by Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (now in public 
domain).  

D@RSNM&R AHAKD CHBSHNM@QX9 L- F- D ` r s n m L-@-+ C-C-+ Hkktrsq`sdc 
Ahakd Chbshnm`qx+ Sghqc Dchshnm+ otakhrgdc ax Sgnl`r Mdkrnm+ 0786- 
@RBHH dchshnm+ 0877 Dkkhr Dmsdqoqhrdr+ Hmb- Otakhb Cnl`hm- L`ssgdv 
Fdnqfd D`rsnm '0712,0783(- Към направеното от шотландския 
презвитерианец Ийстън+ Eq`my Cdkhsyrbg добавя свои коментари- 

IDVHRG DMBXBKNODCH@- Etmj % V`fm`kkr Bnlo`mx- Mdv Xnqj+ 0801- 
Idvhrg Dmbxbknodch`-bnl vdarhsd bnms`hmr sgd bnlokdsd bnmsdmsr ne sgd 
01,unktld Idvhrg Dmbxbknodch`+ vghbg v`r nqhfhm`kkx otakhrgdc adsvddm 
08/0,08/5- Sgd Idvhrg Dmbxbknodch`+ vghbg qdbdmskx adb`ld o`qs ne sgd 
otakhb cnl`hm+ bnms`hmr nudq 04+/// `qshbkdr `mc hkktrsq`shnmr- 

JA+ 0842- Kdwhbnm hm Udsdqhr Sdrs`ldmsh Khaqnr+ dc- Jndgkdq % A`tlf`qsmdq- 
Kdhcdm9 D-I- Aqhkk+ 0842- По Хаджиев+  1//2- 

MJA  Sgd Gdaqdv `mc @q`l`hb Kdwhbnm ne sgd Nkc Sdrs`ldms- Sgd Mdv 
Jndgkdq  A`tlf`qsmdq hm Dmfkhrg 2 unk- Qduhrdc ax V- A`tlf`qsmdq % 
I-I-Rs`ll- Kdhcdm9 DI-Aqhkk+ 0883+ 84+ 85- По Хаджиев+  1//2- 

Fdr-  Fdrdmhtr_r Gdaqdv `mc Bg`kcdd Kdwhbnm+ vhsg `cchshnmr eqnl Etqrs- 
Knmcnm9 O`sdq mnrsdq- По Хаджиев+  1//2 < Гезениус+ 0885- 

Браун+ Драйвър+ Бригс+ 0780,08/4.08849 A q n v m+ C q h u d q+ A q h f f r- 
Gdaqdv `mc Dmfkhrg Kdwhbnm ne sgd Nkc Sdrs`ldms- 0780,08/4.0884- 
Gdmcqhbjrnm Otakhrgdqr+ 0884- 0084 o- A`rdc nm sgd Kdwhbnm ne Vhkgdkl 
Fdrdmhtr- По К- Джойнс+ 0856- Познат също като ACA- 

БР+ 08789 Библейски речник- Редактор9 Л- Никифорова: богословска 
редакция9 К- Златев: картографска редакция9 проф- Н- Шиваров- 
Издателство Нов Човек+ 0883+ 527 с- Превод от MDV BNMBHRD AHAKD 

CHBSHNM@QX- Dc- C- Vhkh`lr+ Tmhudqrhshdr `mc Bnkkdfdr Bgqhrsh`m 
Edkknvrgho- Hmsdq,U`qh`sx Oqdrr hm Kdhbdrsdq TJ+ KHNM Otakhrghmf OKB+ 
R`mcx K`md Vdrs+ Khsskdlnqd+ Nwenqc+ Dmfk`mc+ 0878- 

Гезениус+ 08859 V- F d r d m h t r&- Gdaqdv,Bg`kcdd Kdwhbnm sn sgd Nkc 
Sdrs`ldms- @ Chbshnm`qx Mtldqhb`kkx Bncdc sn Rsqnmf Dwg`trshud 
Bnmbnqc`mbd vhsg Dwg`trshud Dmfkhrg Hmcdw ne lnqd sg`m 01 /// dmsqhdr- 
A`jdq Annjr+ 0885- 808 o- Sgd ehqrs dchshnm ne Fdrdmhtr& Gdaqdv `mc 
Bg`kcdd Kdwhbnm otakhrgdc ax R`ltdk A`frsdq `mc Rnmr hm 0736 v`r trdc 
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hm sgd oqdo`q`shnm ne sghr dchshnm- Sq`mrk`shnm eqnl “Kdwhbnm L`mt`kd 
Gdaq`hbtl ds Bg`kc`hbtl hm Udsdqhr Sdrs`ldmsh Khaqnr”- 
 

ÁÈÁËÈÈ È ÏÐÅÂÎÄÈ 
 

ББД 1//49 Библия и Gов завет за FRL поддържащ I@U@+ 1//4-  
Библия+ 1//19 Библия или Свещеното писание на Стария и Новия 

завет- Вярно и точно преведено от оригинала- Българско 
библейско дружество със съдействието на Обединените библейски 
дружества — TAR- София+ 1//1- 

Библия+ 1//09 Библия или Свещеното Писание на Стария и Новия 
завет- С препратки+ паралелни пасажи и тематичен конкорданс- 
Изданието е преработка на съвременен български език на 
основата на българския превод на Библията от оригинални 
текстове+ извършен от Константин Фотинов+ Петко Славейков 
и Христодул Сичан,Тодоров+ издаден за първи път през 0760 г- 
Вярно и точно сравнена с оригиналните текстове- Първо издание+ 
София+ 1///+ Издателство „Верен”- Второ издание- София+ 1//0+ 
Издателство „Верен”- 0304 с- < Верен+ 1//1- 

Библия+ 08809 Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Вехтия 
и Новия завет+ издава Св- Синод на Българската църква+ София+ 
0880- 

Библия+ 08819 Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Вехтия 
и Новия завет+ издава Св- Синод на Българската църква+ София+ 
0881- 

Библия+ 08849 Библия или Свещеното Писание на Стария и Новия 
заветъ- Вярно и точно преведена отъ оригинала-+ Ревизирано 
издание+ София+ Придворна печатница+ 0813+  Sgd Ahakd Kdаftd+ 
Rntsg Gnkk`mc+ HK 5/362+ Минск+ OHBNQO+ 0884+ 010/ с- '846 с- * 152(-  

Библия+ 083/9 Библия или Свещеното Писание на Стария и Новия 
заветъ- Вярно и точно преведена отъ оригинала- Ревизирано 
издание- София+ Придворна печатница+ 083/-   

Библия+ 07629 Цариградското издание е по Българска он,лайн Библия- 
Пешита . Пшита9 Наименованието Пешита . Пшита произлиза от 

сирийски и означава обикновен или общоприет- Това е най,старият 
запазен сирийски текст на цялата Библия- Различните запазени 
ръкописи датират между UH , HW в- Текстът на Стария завет в 
Пешита е независим превод от протомасоретски оригинали- 
Предполага се+ че е повлиян от Арамейския таргум+ въпреки че на 
места 'Исая и Псалми( личи използването на KWW- 

РИ — Ревизирано издание на Библията 'София+ 0813+ фототипно 
издание+ София+ 0884( < “протестантската библия”- 

СП — Синодален превод < Ñèíîäàëíî èçäàíèå íà Áèáëèÿòà (Ñîôèÿ, 1982, 
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ôîòîòèïíî èçäàíèå − Ñîôèÿ, 1991) = “ïðàâîñëàâíàòà áèáëèÿ”. 
Таргум — превод на библията на арамейски език-  
“Drshq”9 Електронна Библия на български език с конкорданс- 1//4- 
VSS — Ahakh` Gdaq`hb` Rstssf`qsdmrh` AGR 'Gdaqdv Ahakd+ L`rnqdshb Sdws nq 

Gdaqdv Nkc Sdrs`ldms(+ dchsdc ax J- Dkkhfdq `mc V- Qtcnog ne sgd 
Cdtsrbgd Ahadkfdrdkkrbg`es+ Rstssf`qs+ Entqsg Bnqqdbsdc Dchshnm+ Bnoxqhfgs 
© 0855+ 0866+ 0872+ 088/ ax sgd Cdtsrbgd Ahadkfdrdkkrbg`es 'Fdql`m 
Ahakd Rnbhdsx(+ Rstssf`qs-  

KWS — KWW Rdost`fhms` 'KWS( 'Nkc Fqddj Idvhrg Rbqhostqdr( dchsdc ax @keqdc 
Q`gker+ Bnoxqhfgs © 0824 ax sgd Vьqssdladqfhrbgd Ahadk`mrs`ks . Cdtsrbgd 
Ahadkfdrdkkrbg`es 'Fdql`m Ahakd Rnbhdsx(+ Rstssf`qs- Trdc ax odqlhrrhnm- 
Sgd KWW LQS 'l`bghmd qd`c`akd sdws( v`r oqdo`qdc ax sgd SKF 
'Sgdr`tqtr Khmft`d Fq`db`d( Oqnidbs chqdbsdc ax Sgdncnqd E- Aqtmmdq `s 
Tmhudqrhsx ne B`khenqmh`+ Hquhmd-  

KWD — Sgd Dmfkhrg Sq`mrk`shnm ne Sgd Rdost`fhms Udqrhnm ne sgd Nkc Sdrs`ldms 
'KWD( ax Rhq K`mbdkns B- K- Aqdmsnm+ 0733+ 0740+ otakhrgdc ax R`ltdk 
A`frsdq `mc Rnmr+ Knmcnm+ nqhfhm`k @RBHH dchshnm Bnoxqhfgs © 0877 ax 
E@AR Hmsdqm`shnm`k 'b.n Ana Kdvhr+ CdEtmh`j Roqhmfr EK 21322(-  

UKR – Sgd Tjq`mh`m Udqrhnm  'TJQ( ne sgd Ahakd+ Bnoxqhfgs © 0885 Ana 
Inmdr Tmhudqrhsx- 

RWB – The English Revised 1833 Webster Update 1995 (RWB) with Pierce's 
Englishman's-Strong's Numbering System, ASCII version Copyright (c) 
1988-1997 The minor revisions include: obsolete words and phrases, stilted 
or complex grammar, changes from some modern versions, and, of course, 
the Pierce-Strong's Codes. 

BKR – Czech Bible Kralická: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i 
Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. 
DRB – The French Version Darby 1885 (DRB), Copyright (c) 1991, Bible et 

Publications Chretiennes, Valence FRANCE. S.V.P. Repandez la Bible 
Online parmi vos amis.  

EST – Drsnmh`m Ahakd- Drsnmh`m Ahakd Rnbhdsx+ Ddrsh Ohhakhrdksr+ S`kkhmm+0886- 
UTK — Ahakh` R`bq` htws` Utkf`s`l Udqrhnmdl+ Utkf`sd K`shm Ahakd 'UTK(+ 

dchsdc ax Q- Vdadq+ A- Ehrbgdq+ I- Fqhanlnms+ G-E-C- Ro`qjr+ `mc V- 
Sghdkd Z`s Adtqnm `mc Stdahmfdm\ Bnoxqhfgs © 0858+ 0864+ 0872 ax 
Cdtsrbgd Ahadkfdrdkkrbg`es 'Fdql`m Ahakd Rnbhdsx(+ Rstssf`qs- Trdc ax 
odqlhrrhnm- @RBHH enql`sdc sdws oqnuhcdc uh` Tmhudqrhsx ne Odmmrxku`mh`+ 
BB@S- Sdwst`k u`qh`msr mns hmbktcdc- 

QRU — Qduhrdc Rs`mc`qc Udqrhnm- По Хаджиев+  1//2- 
MHU — Mdv Hmsdqm`shnm`k Udqrhnm- По Хаджиев+  1//2- 
MIOR — Mdv Idvhrg Udqrhnm 'S`m`jg( ne sgd Idvhrg Otakhb`shnm Rnbhdsx-  
MQR , Sgd Mdv Qduhrdc Rs`mc`qc Udqrhnm MQRU 'MQR( ne sgd Ahakd- Sgd 

Rbqhostqd ptns`shnmr bnms`hmdc gdqdhm `qd eqnl sgd Mdv Qduhrdc Rs`mc`qc 
Udqrhnm 'MQRU( ne sgd Ahakd+ Bnoxqhfgsdc 0878 ax sgd Chuhrhnm ne 
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Bgqhrsh`m Dctb`shnm ne sgd M`shnm`k Bntmbhk ne sgd Bgtqbgdr ne Bgqhrs hm 
sgd Tmhsdc Rs`sdr ne @ldqhb`+ 

M@A — Sgd Mdv @ldqhb`m Ahakd vhsg Qduhrdc Mdv Sdrs`ldms `mc Qduhrdc 
Or`klr+ `mc vhsg Qnl`m B`sgnkhb Cdtsdqn,B`mnm- !Mdv @ldqhb`m Ahakd+ 
Bnoxqhfgs 'b( 0880+ 0875+ 086/ ax sgd Bnmeq`sdqmhsx ne Bgqhrsh`m Cnbsqhmd+ 
2100 Entqsg Rsqdds+ M-D-+ V`rghmfsnm+ C-B- 1//06,0083+ TR@+ hr trdc ax 
khbdmrd ne bnoxqhfgs nvmdq-  

M@UDR — M`ud Snohb`k Ahakd ax Cq- Bg`o- Nquhkkd I- M`ud+ T- R- 
 
 

 
 
 
 
 


