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Общи данни

• От една страна Библията безрезервно
забранява и критикува използването на вино
(Левит 10:8-11; Съдии 13:03, 4; Притчи 31:4, 
5; 23:31; 20:01; Авакум 02:05; Ефесяни 5:18; 1 
Тимотей 03:02, 3). 

• От друга страна одобрява използването му
като божествена благословия за хората (Бит. 
27:28; 49:10-12; Псалм 104:14, 15; 55:1; Амос
9:13, Йоан 2:10, 11).



Какви са забраните?

Левит 10:8-10
• Когато влизате в шатъра за срещане, да не
пиете вино или спиртни питиета, ни ти ни
синовете ти с тебе, за да не умрете; това ще
бъде вечен закон във всичките ви поколения, 
(Библия 1940)

• вино и силни пития да не пиеш, ти и
синовете ти с тебе, когато влизате в скинията
на събранието, (или пристъпвате към
жертвеника,) за да не умрете; това е вечна
наредба в поколенията ви, (Библия 1992)



Какви са поощренията и позитивните
употреби на виното?

• Виното е част от свещените дарове за
олтара на Единия Бог - заедно с агне, чист
зехтин и брашно. Виното служи за
„възлияние”. 

Изход 29:40 и с едното агне една десета от ефа
чисто брашно смесено с четвърт ин първоток
дървено масло, и четвърт ин вино за
възлияние.



Какви са поощренията и позитивните употреби на виното?

• Виното като лекарство за тялото и
духа

2 Царе 16:2 И царят каза на Сива: Защо носиш
това? А Сива рече: Ослите са, за да язди царското
семейство, а хлябовете и летните овощия, за да
ги ядат момците, а виното, за да пият ония, 
които изнемощеят в пустинята. (Библия 1940)
2 Царе 16:2 Царят попита Сива: защо ти е това? 
Сива отговори: ослите са за царския дом, за
яздене, хлябът и плодовете са храна на момците, 
а виното за изнемощелите в пустинята. (Библия
1992)



Какви са поощренията и позитивните употреби на
виното?

• Притчи 31:6
• Давайте спиртно питие на оня, който
загива И вино на огорчения духом. 
(Библия 1940)

• Дайте сикер на загиващия и вино на
огорчения по душа; (Библия 1992)

• Давайте спиртно питие на отчаяния и
вино — на огорчените по душа.
(Верен)



ВВ библейскибиблейски ивритиврит имаима няколконяколко названияназвания нана
виновино ии алкохолниалкохолни напиткинапитки::

Думата е използвана 140 пъти, 12 от тях в
комбинация с "вино и спиртно питие";



• “силни напитки” е ясно като етимология и
словообразуване:



Нищо не е известно обаче за
корен, етимология и
словообразуване на



• В иврит Yayin („вино”) се използва за обозначаване и на
ферментирал, и на неферментирал гроздов сок.

• Според Талмуда прясно вино преди ферментиране се
нарича “Yayin mi-gat”, букв. „вино от пресата” (Sanh 70а). 
Според Bacchiocchi в няколко пасажа контекстът показва, 
че думата обозначава неферментирал гроздов сок (Еремия
40:10;12; Неемия 13:15, Плач Еремиев 2:12; Песен на
песните 1:2-4; 4:10). Но според мене това въобще не е така.

Еремия 40:12
тогава всичките юдеи се върнаха от всичките места, гдето
бяха закарани, та дойдоха при Годолия в Масфа, в
Юдовата земя, гдето събраха твърде много вино и овощия.

Песен на песните 1:2
Нека ме целуне с целувките на устата си, Защото любовта ти
е по-желателна от виното.

Песен на песните 1:4
Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във
вътрешните си стаи; Ще се радваме и ще веселим за тебе, 
Ще спомняме твоята любов повече от виното; С право те
обичат!



Гезениус дава странна
информация, без никакви
примери доказателства:

“наречено е така поради
неговото ферментиране или

газиране вследствие
ферментация”



TWOT също не дава информация за
сродни думи и корен:

“Вероятно заемка. Неговите упойващи
свойства са споменати най-малко
двадесет пъти. То е посочено като
обща напитка, елемент в банкети и като
материал, използван за възлияние. Те
се наричат   "възлиянията" в KJV, RSV, 
NIV и т.н., но виното при възлияние не
се пие.



Тези дарения се изливат върху жертвите на медния
олтар на Единия Бог (Изход 29:40; 30:9). Във

Второзаконие 32:38 се говори за езическите богове
със сарказъм, като се казва, че храната и питиетата

от възлиянията биват изяждани и изпивани от
езическите богове.”

Второзаконие 32:38
37 И ще рече: Где са боговете им, Канарата, на
която уповаваха, 38 Които ядяха тлъстината на

жертвите им, Пиеха виното на възлиянията им? Те
нека станат и ви помогнат Нека ви бъдат закрила.



• Според TWOT червеното вино е било
по-добро и по-силно (Пс. LXXV 9 [AV 8];. 

Притчи 23:31). Може би виното на
Хелбон (Езекил 27:18) и виното от
Ливан (Осия 14:7) са бели вина.





От всички изброени само за
е ясно, че е червено вино. И въобще това

е най-интересният вид вино от
семиотична, антропологична и
културологична гледна точка.

Всички останали са: 1. “тайна”, защото
корените, от които се образуват или са
неясни, или са неизвестни; 2. напълно
прозрачни с ясни семантични следи
спрямо корена и парадигмата му. 



• Този вид вино е интересен, защото е свързан
с магарето като царско животно и с
влизането на месията в Ерусалим, яздещ
“дете на магарица”.

• Поради сродните думи от общия корен се
смята, че като язди магаренце месията е
овладял материалното, физическото.

• Нещо повече, в съвременен Израел някои
религиозни дейци твърдят, че е време те
ръководят държавата, защото тя вече е
изградена от материалистите и сега
духовниците трябва “да яхнат” властта.



Думата се използва тридесет и осем пъти, 
двадесет от тях във връзка със зърно и / или

масло, прясна продукция на полето.
Според TWOT, BDB изброява тази дума под корен

yarash, но днес тя е смятана за заемка от Угаритски
(Albright, YGC, p.  186). Albright казва, че тъй като
това е името на божеството Tirshu по скоро иде
реч за ферментирало, а не за неферментирало

вино. Хетейското tuwarsa означава „лоза”, според
Гордън. Той превежда trt като „вино” в неговия
речник, но на други места използва „шира ”.





Вътрешната мотивация на този термин дава
идея за начина на добиване на виното:



• Еремия 2:21. Аз те посадих като
благородна лоза - най-чисто семе; а
как се ти превърна у Мене в дива
издънка от чужда лоза? 



Вътрешната форма на термина го обвързва със
способността на лозата да се захваща за колове, 
въжета и стени с израстъци, подобни на пипала.



ЛОЗАТА
• Растението, неговите плодове и напитките, 
които могат да се направят от грозде е друга
голяма тема.

• На Библията може да се гледа и като на ода
за лозата. Най-малкото в завещанието на
Яков/Израел към дванадесетте племена в
текста за Юда, от което племе е изведено
родословието на Христос, присъстват и
лозата, и магарето.

• Но това e много голяма тема, която изисква
много място и време, и, специално внимание.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


