
 1 

ИМА ЛИ РЪЖДА В СТАРИЯ ЗАВЕТ? 
 

Мони Алмалех 
 

Този въпрос има на пръв прочит два типа отговори. Първият тип е да се 
посочи фактическото присъствие на думата ръжда в текста. Вторият тип 
отговори се отнася до декодирането на символичните страни на присъствието 
на думата ръжда. И към двата типа отговори може да се подходи с оглед на 
присъствието на думата в преводните текстове и в оригиналния текст. 

Добре е да се пристъпи към тези отговори и по една друга причина. 
Обикновено в библейските речници и/или речниците на библейските символи 
ръждата липсва. Това може да се обясни с много рядката употреба на думата 
ръжда. 

ДУМАТА РЪЖДА В БЪЛГАРСКИЯ ТЕКСТ 
В Стария завет на български език думата ръжда се среща 3 пъти в 

Езекил – 24:6, 24:11 и 24:12: (Цитатите са от [Atkf`qh`m Ahakd nm khmd]) 
 

Езекил 24:6 

 
 
 

Протестантска (1940) 
6 Защото така казва Господ 

Иеова: Горко на 
кръвопролитния град, на 
котела, чиято ръжда е на 
него, и чиято ръжда не се е 
очистила от него! Извади от 
него късовете му, без да се 
хвърли жребие за тях. 

Православна (1992) 
6 Затова тъй казва Господ 
Бог: горко на кървавия 
град! горко на котела, в 
който има бигор и от 
който бигорът му не се 
махва! къс по къс го 

изхвърляйте из него, без 
да избирате по жребие. 

„Верен” (2002) 
6 Затова, така казва Господ 
БОГ: Горко на града на 
кръвопролитието — на 

котела, чиято ръжда е по 
него и чиято ръжда не 

излиза от него! Къс по къс 
го извади, за тях не е 

хвърлен жребий за избор.  
 

Езекил 24:11-12 

 Протестантска (1940) 
11 Тогава тури котела 

празен на въглищата за да 
се нажежи медта му и да 
изгори, и да се стопи в 

него нечистотата му, за да 
се изгори ръждата му. 

12 Уморил се е от 
трудовете си, но пак 

многото му ръжда не се 
очиства из него; ръждата 
му даже в огъня не се 

очиства. 

Православна (1992) 
11 И кога котелът остане 
празен, тури го върху 

въглища, да се нагорещи, и 
да се нажежи медта му, и 

нечистотата му да се стопи в 
него, и всичкият му бигор 

да изчезне. 
12 Трудът ще бъде тежък; 
но многото му бигор не ще 
се махне от него; и в огъня 
бигорът му ще остане на 

него. 

Верен (2002) 
11 И постави котела празен 
на въглищата, за да се 

нажежи и зачерви бронзът 
му и да се стопи в него 
нечистотата му, да се 
унищожи ръждата му. 

 
12 Усилията са напразни — 
пак многото му ръжда не 
излезе от него, ръждата му 
остана и в огъня. 
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Вижда се, че в Стария завет думата ръжда е употребена преносно, а не с 
първото си значение. Езекил визира „греховете на Ерусалим” и това, че те са 
като ръжда, която не може да се изчисти с нищо. Тъй че Старият завет 
семантизира единствените си употреби на ръжда като човешка неморалност, 
кражба, лъжа, убийство,  експлоатация на вдовици и сираци и пр.  

 
КОИ СА ДУМИТЕ, КОИТО СТОЯТ В ИВРИТ ЗАД ЛЕКСЕМАТА 

РЪЖДА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ТЕКСТ? 
В Езекил  24:6; 11; 12  е употребена думата ht'a'l.x, [хельаатà]. Трябва 

мимоходом да се каже, че всички преводи на индоевропейски езици 
използват за тези стихове съответната дума за ръжда. 

 
rysi ~ymiD'h; ry[i yAa hAihy> yn"doa] rm;a'-hKo !kel' WTT Езекил  24:6  

h'yx,t'n>li h'yx,t'n>li hN"M,mi ha'c.y" al{ Ht'a'l.x,w> Hb' ht'a'l.x, rv,a]   
`lr'AG h'yl,[' lp;n"-al{ Ha'yciAh 

 
hr'x'w> ~x;Te ![;m;l. hq're h'yl,x'G<-l[; h'd,ymi[]h;w> WTT Езекил  24:11 

`Ht'a'l.x, ~TuTi Ht'a'm.ju Hk'Atb. hk'T.nIw> HT'v.xun>  
 

hN"M,mi acete-al{w> ta'l.h, ~ynIauT. WTT Езекил  24:12 

`Ht'a'l.x, vaeB. Ht'a'l.x, tB;r; 
 
Думата ht'a'l.x, [хельаатà] също означава ръжда. Тя е обаче не е 

същинската дума за ръжда в библейски и съвремен иврит. Коренът й е Хет-
Ламед-(Х)е hlx, включващ значениета боледувам; разболявам; страдам от 
болест и болка; болест; болен: 

1. да съм болен; разболявам се; ставам слаб, омаломощен; [хальà] al'x' 
2. страдам 

болести  [тахалуùм] ~yailux]T; 
болест; боледуване  [холù] ylix\ 

болест [махальà] hl'x;m; 
болест; боледуване [махальуй]  yWlx]m; 

1. болест; 2. болен [махалè] hl,x]m; 
Основното значение на корена Хет-Ламед-(Х)е hlx е съм/ставам 

болен, разболявам се или съм/ставам немощен/изтощен. Коренът е използван 
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като глагол al'x' [хальà] 59 пъти в СЗ. В зависимост от употребите, се 
превежда и като болен съм, и като разболявам, и като страдам в резултат от 
болест. В много библейски контексти се поставя синонимия между „болен 
съм” и „слаб съм”, където слабостта се подразбира и е резултат от 
състоянието на боледуване. Понякога слабостта е по-скоро умора и 
омаломощение, напр. в Исая 57:10. Най-често използванатна дума за болест е 
[махальà] hl'x]m;.  

Септуагинта превежда нашия случай за ръжда с думата ivo.j, която е 
особено подходяща – тя означа отрова и ръжда: 
LXT Ezekiel 24:6 dia. tou/to ta,de le,gei ku,rioj w= po,lij aìma,twn le,bhj evn w-| evstin ivo.j evn auvtw/| 
kai. o ̀ivo.j ouvk evxh/lqen evx auvth/j kata. me,loj auvth/j evxh,negken ouvk e;pesen evpV auvth.n klh/roj 
LXT Ezekiel 24:11 kai. sth/| evpi. tou.j a;nqrakaj o[pwj proskauqh/| kai. qermanqh/| ò calko.j auvth/j 
kai. takh/| evn me,sw| avkaqarsi,aj auvth/j kai. evkli,ph| ò ivo.j auvth/j. По [BibleWorks98]. 

 Впрочем за новозаветната употреба на ръжда в Матей, 6:19-20 е 
предпочетена гръцката дума brw/sij, защото тя по-добре удовлетворява 
изискванията на контекста. Тя е несменяема през вековете за Матей, 6:19-20  
и означава: 1. актът на яденето; 1.а) в широк смисъл – корозия; 2. това, което 
се яде, храна; болест, болка; 2.а) за духовна храна – или освежаваща душата, 
или хранеща и подкрепяща я (по [BibleWorks98]).  

Вулгата използва rubigo, която също е съвсем подходяща: rubigo 1. 
ръжда; 2. а) гнилост на зъбите; b) ръжда (болест по житата); c) бездействие; d) 
порочност; e) завист (по [Войнов, Милев, 1990]). 
VUL Ezekiel 24:6 propterea haec dicit Dominus Deus vae civitati sanguinum ollae cuius 
rubigo in ea est et rubigo eius non exivit de ea per partes et per partes suas eice eam 
non cecidit super eam sors. 
 

КОНТЕКСТЪТ НА СТАРОЗАВЕТНАТА „РЪЖДА”  
 

За да може да се осмисли по-добре тази старозаветна ръжда е нужно да 
се види близкият и по-широкият контекст. Близкият контекст са стиховете 
преди и след употребата на ръжда в цялата Притча за врящия котел. По-
далечният контекст е при други подобни по смисъл на „ръждата-нечистота” 
места в текста. 
Езекил, 24:2-13 2 Сине човешки, запиши си името на този ден, на същия този 
ден; защото в същия този ден вавилонският цар се доближи до Йерусалим. 3 И 
произнеси притча към бунтовния дом, като им кажеш: Така казва Господ 
Йехова: Сложи котела, сложи, налей също вода в него. 4 Събери в него 
късовете за варене, всеки добър къс, бедро и рамо; напълни го с отбрани кости. 
5 Вземи отбраните от стадото, натрупай кости под него; направи го да ври 
добре и костите в него да се сварят. 6 Защото така казва Господ Йехова: Горко 
на кръвопролитния град, на котела, чията ръжда е на него и чиято ръжда не се 
е очистила от него! Извади от него късовете му, без да се хвърля жребий за тях. 
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7 Защото кръвта му е сред него; тя я изложи на гол камък; не я изля на земята, 
за да се покрие с пръст. 8 Аз сложих на гол камък кръвта, която изля, за да не 
се покрие, за да направя да избухне ярост, за да извърши въздаяние. 9 Затова 
така казва Господ Йехова: Горко на кръвопролитния град! Защото и Аз ще 
направя по-голяма огнена грамада. 10 Натрупай дървата, сгорещете огъня, 
свари добре месото, сгъсти варивото и нека костите изгорят. 11 Тогава сложи 
котела празен на въглищата, за да се нажежи медта му и да изгори, и да се 
стопи в него нечистотата му, за да се изгори ръждата му. 12 Уморил си се от 
трудовете си, но пак многото му ръжда не се очиства от него; ръждата му даже 
в огъня не се очиства. 13 Понеже Аз те чистех, а ти не се очисти, затова поради 
гнусния си разврат няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не 
уталожа върху теб яростта Си.” [Библия, 2002] 
 

 „Ръжда по меден казан” = зелено, а не на кафеникафочервено! 
В Езекил, 24:6 „кървавият град” е сравнен с казàн rysi [сир]. По-точно е 

да се каже, че в стих 6 котелът, за който иде реч в предходните стихове, 3, 4 
и 5, е дефиниран като „кървав град”, т.е. Ерусалим.  А в Езекил, 24:11 
изрично е упомената думата мед като метал – HT'v.xun> [нехуштà]. Това 
означава три неща: 1. Медта като метал не ръждясва като желязото, а само 
добива зелен цвят; 2. Празният котел, който е сложен над огъня в стих 11, за 
да се смеси зеленикавия повърхностен слой с неокислената мед на целия 
котел е напълно възможно действие, макар че в притчата това не се получава; 
3. В цялата притча за врящия котел от Езекил 24:1-20 става дума за „медна 
ръжда”, което ще рече различни оттенъци на зеленото, а не на червеното или 
черното окисляване на среброто. 

В Стария завет терминът за зелен ÷øÆéÆ [йèрек]  се използва със 
семантизации, които се придържат към универсалните позитивни и негативни 
значения на зеленото – преобладава семантизацията `живот`, `свеж`, `бодър`. 
Четвъртата и петата по хронология употреби на зелен ÷øÆéÆ [йèрек],  имат 
семантизация `болест` и `разруха`.  Това става в Левит, 13:49; 14:37, където е 
употребена думата зеленикаво  ÷øÇ÷ÀøÇéÀ [йеракрàк], описваща плесен по стените 
на къщите. Може да се каже, че в Притчата за врящия котел в Езекил, 24:1-20 
ръждата по медния котел е синонимна на плесента по къщите от Левит. Така, 
в Езекил, 24:1-20 е налице зеленообагрена „ръжда”, а в Езекил, 24:6 към 
„зеленикавата разруха” е добавена и „червена разруха”, идеща от епитета 
кървавия в словосъчетанието „кървавия град”. В стих 13 се казва „Аз те 
чистех, но ти не се очисти” и „няма вече да се очистиш от нечистотата си”, а 
онова което не се очиства е именно ръждата. Така ръждата, освен производно 
от разболявам/болест, е равна на `нечистота`.   
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Старозаветен първообраз на ада с огън 
Известно е, че старозаветният ад се нарича Шеол и старозаветната 

представа за това място е „тъмнина, гроб за слабите души”. Шеол не 
притежава чистилище, в което душите на грешниците се чистят с огън. 
Казаното в Езекил, 24:6-12 представлява комплексен първообраз на Геената 
огнена. В [Алмалех, 2003; 2004] е доказано, че названието Геената, Геената 
огнена произтича от името Гай Еном, букв. Долината на Еном, което е долина 
в непосредствена близост до стария град в Ерусалим. На това място е имало 
светилища на Ваал, в които евреи вероотстъпници са горили бебета, съгласно 
ритуалите за Ваал. Тази практика е спомената на няколко места в Стария 
завет. Така терминът Геената или Геената огнена естествено навлиза в 
Новия завет като исторически формирало се място на вероотстъпничество и 
асоциирано като място, посещавано от вероотстъпници и грешни хора. Освен 
тази, исторически сложила се, представа в Стария завет съществуват отделни 
податки за ада като за място, в което се пържат грешниците. Едната от тези 
податки е именно  в Езекил, 24:6; 11; 12.  

Трябва да се изтъкне, че ивритският текст е доста изразителен откъм 
назоваване на огъня в Притчата за врящия казан. В стих 6 е употребена 
думата tl,x,G: [гахелèт], която означава въглени; горящи въглени; жар. Жарта 
и огънят, получавани от дърва са се е използвали за готвене (Исая, 44:19), 
отопление (Исая, 47:14) и горене на тамян (Левит, 16:12). В Езекил, 24:9 е 
използвана думата hr'Wdm. [медурà], означаваща клада от дърва. Тази дума е 

производна от rwD [дур] натрупай, употребена в стих 5. Тя е в асоциативна 

връзка с другите думи от корена на hr'Wdm. [медурà]   – живея и поколение.  
Библията познава и други думи, противопоставящи огъня и жарта от 

дърва на тези от въглища. Терминът за жар и огън от дърва tl,x,G: [гахелèт] е 
в опозиция с термина, назоваващ жарта и огъня от въглища – ~x'P, [пехàм] . 
Твърде любопитно е, че в Притчата за врящия казан не се използва ~x'P, 
[пехàм] за жаравата от въглища, а друга дума, която словообразувателно е 
свързана с поколение и живея – hr'Wdm. [медурà]. Думата ~x'P, [пехàм] може 
да се асоциира на база омофония със съвсем друга мисловна парадигма – с 
управител или със светлина. 

~x'P, [пехàм] 1. въглища; 2. огън от въглища; 3. жарава; въглени. 
Навярно от нереализиран в иврит корен със значение да съм черен. Притчи, 
26:21; Исая, 44:12; 54:16. Думата жарава ~x'P, [пехàм] може да се сбърка с 

омофона [пехàм] ~x'P,, означаващ управители, т.е. множественото число на 

думата управител hx'P, [пехà] (по Bibleworks98). За ивритската езикова 
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картина на света явно се наслагва асоциативна връзка, основана на омофония, 
между представа за `множество от управители` като `жарава от въглища`…? 
Жаравата от въглища се използва преносно като `светлина` (Псалми, 18:9), 
`умираща къща` (2 Царства, 14:7), `срам` (Притчи, 25:22) и `Божествен съд` 
(Псалми, 120:4; Псалми ,140:10/11). Грешните израилтяни, неочистваеми от 
своята слабост, не са подлагани на очистване на жарава ~x'P, [пехàм], защото 
светлината по принцип е свързана с `ритуална чистота`, `Божия чистота`, 
`чистотата на праведните`, `чистотата на архангелите` и пр. В тази притча не 
може да се асоциира нищо с управляване от страна на грешниците. Затова в 
разглежданата притча думата за жарава от въглища, която е подходяща, 
защото се асоциира с изгарянето на поколенията и техните грехове, е hr'Wdm. 
[медурà]. Бих си позволил да кажа, че това е страховито и като картина, и 
като лексикална интенция от страна на Езекил. 

ЕЛЕМЕНТИ НА ОГНЕНОТО АДСКО ЧИСТИЛИЩЕ В ЕЗЕКИЛ 24 
Вляво, преди ивритската дума, е посочена думата или словосъчетанието 

от превода в [Библия, 2002]. 
Стих 3  
котел – rysi [сир]  
Стих 5 
варя – xt;r' [ратàх]  

да се сварят –h'yx,t'r> [ретахейà] 
натрупай –rwD [дур]. Тази дума като глагол означава натрупвам на 

камара и живея. „Живея” е значение, изведено от „движа се в кръг”. Същата 
дума е и съществително, означаващо 1. кръг; 2. кълбо. Производна на същия 
корен е думата поколение – [дор] rAD. Друга производна е hr'Wdm. [медурà] – 
1. купчина, грамада; 2. погребална клада. 

Стих 9  
огнена грамада – hr'Wdm. [медурà] .. Тази дума е производна от rwD [дур] 

натрупай, употребена в стих 5. Тя е в асоциативна връзка с другите думи от 
корена – живея и поколение. Лексемата hr'Wdm. [медурà] . означава клада от 
дърва. 

Стих 10 
натрупай – hBer>h; [(х)а-ребè]. Вижда се, че тук не е употребана думата 

rwD [дур] за натрупай, използвана в стих 5. Лексемата hBer>h; [(х)а-ребè] е 

производна от корена hbr, от който се образува  глаголът ставам много, 

множа  hb'r' [равà].  
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дървата – ~yci[eh; [(х)а-ецùм]. Членувана форма в мн.ч. от стандартната 

дума дърво – #[e [ец]. 
сгорещете – qled>h; [(х)а-длèк]. Стандартен глагол за запалвам, 

разпалвам, заповедна форма. 
огъня – vaeh; [(х)а-èш]. Най-често използваната дума за огън vae [èш].   

свари добре – ~teh' [(х)а-тèм]. Глаголът е заповедна форма ~te [тèм] на 

глагола да бъда цялостен ~m;T' [тамàм]; цялостност ~To [том]; 

съвършенство ~T' [том] и пр. 

Определителният член х)а- h към глагола ~te [тèм] изглежда странна.   

Трябва да се поясни, че употребата на определителния член (х)а- h към 
всички думи, включително и към глаголи, означава тяхната силна смислова 
обвързаност. Това е употреба подобна на съюза и в библейски иврит. 
Изглежда, че предпочитанието на Езекил е мотивирано и възможно от 
неговия особен статус – той е пророк, подробно описал Трона на 
Господ/Колесницата на Господ, което е едната от двете големи теми в 
юдейския мистицизъм. Езекил е и пророкът, описващ устройството на Втория 
храм, в който са дадени не само пропорциите на сградата, но е и отменено 
сакралното четирицветие по дрехите на свещениците в Храма. 

сгъсти варивото – hx'q'r>M,h; xq;r>h;w> [ве-(х)а-рèках (х)а-меркахà], букв. 

размеси сместа да стане едно цяло. Коренът Рейш-Куф-Хет xqr 

произвежда думи като подправка xq;r, [рèках]; смесвам; правя нещо от 

съставки на едно цяло xq;r' [ракàх]; мехлем, мазило, крем x;qero [рокèах]; 

парфюмер xQ'r; [ракàх]; мехлем, мазило,смес tx;q;r>mi [меркàхат]. Днес 

думата tx;q;r>mi [меркàхат] означава аптека. 

изгорят –  Wrx'yE [йарý], заповедна форма, 3 л., мн.ч. от изгарям rr;x' 
[харàр]. Сродни думи - пещ rrEx' [харèр]; унищожителна топлина; 

температура rxur>x; [хархýр]. 
Стих 11 
въглища  –  h'yl,x'G< [гехалйà]. Думата означава въглища, горящи въглища, 

жар, жарава, горещи въглени. Налице е въвеждане на втори вид огън – не 
огнена грамада/клада от дърва hr'Wdm. [медурà] . както е в стих 9, а от 
въглища h'yl,x'G< [гехалйà]. 

да се нажежи – ~x;Te [техàм] – е заповедна форма на  глагола ~m'x; 
[хамàм] да съм горещ. Сродни думи: ~x; [хам]; 1. горещ; 2. нареч. горещо; 
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hm'xe  [хемà] 1. горещо неудоволствие; 2. възмущение, негодувание; гняв; 3. 
отрова; 4. „горещина в човека”; 5. гняв на Бога към човека. 

медта – HT'v.xun> [нехуштà]. 

да изгори – hr'x' [хàра]. От глагола rr;x' [харàр] - 1. горя; 2. пека; 3. 
изгарям с унищожаваща горещина; 4. умирам от горещина. За rr;x' [харàр] 
срв. угаритското  µrr "пека". 

да се стопи – hk'T.nI [нитхà], букв. стопявам, лея %t;n' [натàк]. %t;n' [натàк] 
да стопя; стопявам; лея, срв. акадския глагол nataku лея; изливам; капя и 
угаритското ntk изливам. Обикновено „стопяването” и „изливането” е на вода, 
мляко и пр., но тук се стопява нечистотата и стопяването е причинено от 
огън.  

нечистотата – ha'm.ju [тумà]. В 11-ти стих експлицитно става дума за 

опозицията `нечист` –   `чист`. Лексемата ha'm.ju [тумà], ж.р., ед. ч. означава 
нечистота и е стандартен термин за ритуално нечист/а –  храна, жена, мъж, 
след престъпление и по други причини, животно и пр. В този стих е дадено 
отношение на еквивалентност между `нечистота` ha'm.ju [тумà] и  ръждата 

тип `болест`  ht'a'l.x, [хельатà].  

да изгори – ~TuTi [титýм]. Тук българският превод действа „притчово”, 

превеждайки един глагол, който не означава горя, с да изгори. Глаголът ~TuTi 
[титýм] означава „ще изпълни договора”, „ще стане 
окомплектуван/съвършен”. Формата е заповедна. Глаголът е ~m;T' [тамàм] и 
се използва да се изрази цялостност, завършеност, изпълняване изцяло на 
договореностите. В контекста – това означава `чистота`. Сродни думи:  

да съм цялостностен; да постигна цялостност, [тамàм] ~m;T' 
да постигна завършеност /съвършенство 

цялостност ~To [том] 

цялостност hM'Tu [тумà]   
съвършен ~T' [там]  

пълноценен, изпълнен ~ymiT' [тамùм]  

нареч. напълно, изцяло ~tom. [метòм]  
 

Стих 12 
многото му ръжда не се очиства от него – буквалният превод е „не 

излиза от него многото ръжда (hN"M,mi acete-al{w). Тук става дума за празен 
котел, сложен да се нажежава на огъня, за да се претопи ръждата в метал, но 
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дори тогава „многото му ръжда не се очиства от него”. Подчертавам липсата 
на глагола чистя в иврит. Там е глаголът излиза ac'y" [йацà].  

в огъня – vaeB. [(б)а-èш]. Най-често използваната дума за огън vae [èш].   
Трябва да се посочи, че изразът „уморил се е от трудовете си” ta'l.h, 

~ynIauT. [туним (х)ельàт] не е ясен за българският читател на пръв прочит. 
Буквалното превеждане е невъзможно, защото силата на ивритския израз 
може да се преведе само описателно: „Измъчил се е, износил се, разсипал се е 
от проблемите и тежестите, създадени от неморалните си деяния”. 

 
Стих 13 
чистя – %tea'm.juB. [бе-туматèк], букв. при ставането ти нечист. B. [Бе-] 

предлог-представка при. Производно от ставам нечист amej' [тамè]; 

нечистота amej' [тамè]; нечистота ha'm.j' [тамà]. В българския превод на 
Стих 13 отново е налице глагола „чистя” – „Аз те чистех” – както в стих 12, 
само че за разлика от предходния стих не е използвана думата излиза ac'y" 
[йацà], преведена като  (не се) очиства. 

–  hM'zI [зимà]. Тази дума означава няколко неща: 1. план; 2. цел; 3. 

слабост. Изразът hM'zI %tea'm.juB. [бе-туматèк зимà] означава „при нечистотата 
(причинена) от слабост”. Той е преведен като „понеже аз те чистех”. 

–  ![;y: [йаàн] давам сметка, отговарям. Изразът ![;y: hM'zI %tea'm.juB. [бе-
туматèк зимà йаàн] означава буквално „Даването на сметка за нечистота от 
слабост”. 

–  %yTir>h;ji [ти(х)артùк] твоята ритуална чистота. Производно на да 

съм ритуално чист rhej' [та(х)èр]; ритуална чистота rh;jo [то(х)àр]; чист; 

ритуално чист  rAhj' [та(х)òр]. Изразът %yTir>h;ji ![;y: hM'zI %tea'm.juB. [бе-
туматèк зимà йаàн ти(х)артùк] означава буквално „При даването на сметка за 
нечистота от слабост и за твоята ритуална чистота”.  

– dA[-yrIh]j.ti al{ %tea'm.Jumi T.r>h;j' al{w> „ти не се очисти, поради 
гнусния ти разврат няма вече да се очистиш от нечистотата си.” Буквално „и 
не се изчисти ритуално  (T.r>h;j' al{w> – rhej' [та(х)èр]) от твоята нечистота 
(%tea'm.Jumi – нечистота amej' [тамè]) няма вече да се очистиш (yrIh]j.ti al{ – 

rhej' [та(х)èр]) за свидетелство (dA[ [од]). Не; няма al [льо]. 

– yxiynIh]-d[; [ад-(х)а-нùхи], букв. до моето успокоение/почивка. До d[; 
[ад]; спокойствието ми yxiynIh]- [(х)а-нùхи]. Почивка, спокойствие tx;n: 



 10 

[нàхат]; спокоен; успокоен x;Wn [нуàх]. Именно „моето успокоение” дава 
повод за българския превод „Понеже Аз те чистех”, с който започва стихът. 

Така или иначе по повод на първообраза на адското чистилище и котела, 
в който се варят или се пържат грешниците, последният стих не предлага 
огнени параметри, а основно се спира на проблема за чистота и нечистота. 
Все пак има една дума, която е от парадигмата на убийствената горещина. 
Единствената дума, която третира нетърпимата горещина на ада е „яростта 
Си”, т.е. гневът и яростта на Господ. 

яростта Си – ytim'x. [хематù], падежна форма за притежание – моята – от 
hm'xe  [хемà] 1. горещо неудоволствие; 2. възмущение, негодувание; гняв; 3. 
отрова; 4. „горещина в човека”; 5. гняв на Бога към човека.  

Вижда се, че в Притчата за врящия котел е налице предобраз на 
новозаветната представа за чистилището на ада. Тя се добавя към 
исторически сложилата се в юдаизма представа за Долината на Еном – 
Гееном, в която горят огньовете на светилищата на Ваал, в които се горят 
деца. Всъщност забележителното в тази притча е не толкова кладата от дърва 
и жарта от въглища, колкото ударението върха невъзможността меденият 
котел да изчисти своята ръжда-болест-нечистота дори чрез тези мощни 
огньове, които стапят медта, но ръждата – не. Така, наред с архитипната 
представа за огъня като пречистващ елемент, монотеизмът възпитава и 
настоява в колективното подсъзнателно да се включи идеята за чистотата в 
морален аспект. Средствата, с които това се прави са забележителни по 
своята умелост  

– Образи: страховит огън, меден котел, пълен с отбрано месо/плът и 
кости; празен котел, който се стапя от силата на огъня. 

– Думи: описаните подборки на думи, сред които и единствените три 
употреби на ръжда, тип болест-нечистота. 

* 
Изводът от този преглед е, че трите единствени употреби на думата 

ht'a'l.x, [хельатà] ръжда в Стария завет са високо символични, доколкото 

основното значение на корена на ht'a'l.x, [хельатà]  е разболявам се, болест, 
а не ръжда. В този смисъл поради малкия брой и поради вторичността на 
значението ръжда на употребите може да се гледа като на  екстраординерно 
явление. Екстраординерен е и фактът, че те не са на думата с основно 
значение ръжда ãìÆçÆ [хèлед], а на ръжда, тип болест-нечистота. 

 
Думата с основно значение ръжда не е използвана в Стария завет! 
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Иврит притежава дума, чието първо/първично значение е ръжда, която 
не е използвана никога в Стария завет. Това е думата ãìÆçÆ [хèлед]. Тя е от 
мъжки род, а използваната като „медна ръжда”-тип болест ht'a'l.x, [хельатà] е 
от женски род. 

 

Значения на корена ãìç в съвременен иврит 
1. ръждавея, хващам ръжда; 2. правя рижав; рижавея [(х)ехелùд] ô  ãéìÄçÁäÆ 
ръжда [хèлед] æ  1ãìÆçÆ 
1. страна, земя; 2. вселена; 3. този век; дните на живота на [хèлед] æ  2ãìÆçÆ 
човека, този живот   
рижав, покрит с рижави косми [хальýд] ú  ã¢ìçÈ 
рижавина [хальудà] ð  äãÈ¢ìçÂ  
 

Библейски значения на корена ãìç  
dl,x, [хèлед] 1. възраст; дните на човешкия живот; този живот; времена; 2. 
свят; космос; 3. къртица; пустиннен плъх; невестулка 

dl,xo [холèд] къртица; пустиннен плъх; невестулка  
 

Библейски употреби на корена ãìç  
yD'l.x, Хелдай – собствено име - 4 пъти: 4 Царства, 23:29; 1 Летописи, 11:30; 
1 Летописи, 27:15; Захария, 6:10 
hD'l.xu [хульдà] Халуда собствено име – 2 пъти: 4 Царства, 22:14;  

dl,xo [холèд] невестулка, мишка – 1 път: Левит, 11:29 

dl,x' [халèд] вселена – 1 път: Псалм 49:1 

dl,x' [халèд] човешки живот – 2 пъти: Йов 11:17; 39:5 

dl,x' [халèд] този живот– 2 пъти: Псалм 17:14; 89:47 
 
Тук се дават примери от различни преводи за различните употреби на 

корена Хет-Ламед-Далет ãìç, за да се илюстрира старозаветната употреба и 
старателното избягване на основното значение на корена като ръжда. 
Очевидно е, че всички налични библейски употреби могат да бъдат приети за 
вторични значения на думата ръжда. Данните са по BibleWorks98, а 
българските читатели могат да сверят своите библии с тези данни. 
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Живот 
`hy<h.Ti rq,BoK; hp'[uT' dl,x' ~Wqy" ~yIr;h\C'miW WTT Job 11:17 

KJV Job 11:17 And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, 
thou shalt be as the morning. 
NAU Job 11:17 Your life would be brighter than noonday; Darkness would be like the 
morning. 
NRS Job 11:17 And your life will be brighter than the noonday; its darkness will be like 
the morning. 
RWB Job 11:17 And thy age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, 
thou shalt be as the morning. 
LXT Job 11:17 h̀ de. euvch, sou w[sper èwsfo,roj evk de. meshmbri,aj avnatelei/ soi zwh, 
VUL Job 11:17 et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam et cum te 
consumptum putaveris orieris ut lucifer 
RST Job 11:17 И яснее полдня пойдет жизнь твоя; просветлеешь, как утро.  

`~d'a'-ynEB.-lk' t'ar'B' aw>V'-hm;-l[; dl,x'-hm, ynIa]-rk'z> WTT Psalm 89:48 
KJV Psalm 89:47 Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men 
in vain? 
NAU Psalm 89:47 Remember what my span of life is; For what vanity You have 
created all the sons of men! 
NRS Psalm 89:47 Remember how short my time is-- for what vanity you have created 
all mortals! 
RWB Psalm 89:47 Remember how short my time is: why hast thou made all men in 
vain? 
LXT Psalm 88:48 mnh,sqhti ti,j mou h̀ ùpo,stasij mh. ga.r matai,wj e;ktisaj pa,ntaj 
tou.j uiòu.j tw/n avnqrw,pwn 
VUL Psalm 88:48 memorare quae mea substantia numquid enim vane constituisti 
omnes filios hominum 
RST Psalm 89:47 Вспомни, какой мой век: на каку  суету сотворил Ты всех сынов 
человеческих? 
 

Вселена 

`dl,x' ybev.yO-lK' WnyzIa]h; ~yMi[;h'-lK' tazO-W[m.vi WTT Psalm 49:2 
KJV Psalm 49:1 <To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah.> Hear this, all 
ye people; give ear, all ye inhabitants of the world: 
NAU Psalm 49:1 <For the choir director. A Psalm of the sons of Korah.> Hear this, all 
peoples; Give ear, all inhabitants of the world, 
NRS Psalm 49:1 <To the leader. Of the Korahites. A Psalm.> Hear this, all you peoples; 
give ear, all inhabitants of the world, 
RWB Psalm 49:1 <To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah.> Hear this, all 
ye people; give ear, all ye inhabitants of the world: 
LXT Psalm 48:2 avkou,sate tau/ta pa,nta ta. e;qnh evnwti,sasqe pa,ntej oì katoikou/ntej 
th.n oivkoume,nhn 
VUL Psalm 48:2 audite haec omnes gentes auribus percipite omnes qui habitatis orbem 
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RST Psalm 49:1 <Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом.> Слушайте сие, все 
народы; внимайте сему, все живущие во вселенной 
 

Свят, човешки свят, светът на смъртните 

¿^n>ypic.WÀ ~yYIx;B; ~q'l.x, dl,x,me ~ytim.mi hw"hy> ^d>y" ~ytim.mi WTT Psalm 17:14 

`~h,ylel.A[l. ~r't.yI WxyNIhiw> ~ynIb' W[B.f.yI ~n"j.bi aLem;T. Î^n>Wpc.WÐ 
KJV Psalm 17:14 From men which are thy hand, O LORD, from men of the world, 
which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure: they 
are full of children, and leave the rest of their substance to their babes. 
NAU Psalm 17:14 From men with Your hand, O LORD, From men of the world, whose 
portion is in this life, And whose belly You fill with Your treasure; They are satisfied with 
children, And leave their abundance to their babes. 
NRS Psalm 17:14 from mortals-- by your hand, O LORD-- from mortals whose portion 
in life is in this world. May their bellies be filled with what you have stored up for them; 
may their children have more than enough; may they leave something over to their little 
ones. 
RWB Psalm 17:14 From men who are thy hand, O LORD, from men of the world, who 
have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure: they are 
full of children, and leave the rest of their substance to their babes. 
LXT Psalm 16:14 ku,rie avpo. ovli,gwn avpo. gh/j diame,rison auvtou.j evn th/| zwh/| auvtw/n 
kai. tw/n kekrumme,nwn sou evplh,sqh h̀ gasth.r auvtw/n evcorta,sqhsan uìw/n kai. 
avfh/kan ta. kata,loipa toi/j nhpi,oij auvtw/n.  
VUL Psalm 16:14 ab inimicis manus tuae Domine a paucis de terra divide eos in vita 
eorum de absconditis tuis adimpletus est venter eorum saturati sunt filiis et dimiserunt 
reliquias suas parvulis suis. 
RST Psalm 17:14 от людей - руко  Твое , Господи, от людей мира, которых удел в 
[этой] жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих; сыновья их 
сыты и оставят остаток детям своим. 
 

Къртица; невестулка  

dl,xoh; #r,a'h'-l[; #reVoh; #r,V,B; ameJ'h; ~k,l' hz<w> WTT Leviticus 11:29 

`WhnEymil. bC'h;w> rB'k.[;h'w> 
KJV Leviticus 11:29 These also shall be unclean unto you among the creeping things 
that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind, 
NAU Leviticus 11:29 'Now these are to you the unclean among the swarming things 
which swarm on the earth: the mole, and the mouse, and the great lizard in its kinds, 
NRS Leviticus 11:29 These are unclean for you among the creatures that swarm upon 
the earth: the weasel, the mouse, the great lizard according to its kind, 
RWB Leviticus 11:29 These also shall be unclean to you among the creeping things that 
creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after its kind, 
LXT Leviticus 11:29 kai. tau/ta u`mi/n avka,qarta avpo. tw/n èrpetw/n tw/n e`rpo,ntwn evpi. 
th/j gh/j h̀ galh/ kai. o ̀mu/j kai. ò kroko,deiloj ò cersai/oj 
VUL Leviticus 11:29 hoc quoque inter polluta reputabitur de his quae moventur in terra 
mustela et mus et corcodillus singula iuxta genus suum 
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RST Leviticus 11:29 Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по 
земле: крот, мышь, ящерица с ее породо 
 

Мойсей, всички библейски писатели и пророци не използват въобще 
думата ãìÆçÆ [хèлед] с основното й значение. Всички те обаче не се въздържат 
да използват собствено име от същия корен или вторичните значения от 
ръжда – човешкият живот като нещо преходно; този век, времена, вселена; 
къртица, невестулка.  

Съществителните собствени имена Хелдай (1 Летописи, 27:15) и Хелед (1 
Летописи, 11:30) на двама юдеи в Стария завет, както и женското Халуда (4 
Царства, 22:14) показват, че съществителните нарицателни от същия корен 
вече са  съществували в езика. Случаят е аналогичен с отношението 
`собствено име Лаван ïáÈìÈ Zëàâˆí\` – `термин за бял цвят ïáÈìÈ Zëàâˆí\`. 

Собственото име Лаван ïáÈìÈ Zëàâˆí\ се явява повече от двадесет пъти преди 

текстът на СЗ да реализира първата поява на термина за цвят бял ïáÈìÈ [лавˆн]. 
Впрочем собствено име има и от думата за ръжда, употребена от Езекил – 
Хела ha'l.x, (1 Летописи, 4:5). Конкордансите го свързват със значението 
`ръжда`, което може да се асоциира с `червена коса`. Любопитно е, че при 
високомистичния символ на червената крава, пепелта от която изчиства всеки 
грях, се използва терминът за цвят „червена”, а не се обвързва с „ръжда” 
както при това женско собствено име. По същия начин се постъпва и при 
първата употреба на термина за червен цвят в Стария завет – при описанието 
на „червеникавия”, но не „рижав”, Исав. Името Хела показва, че вътрешната 
форма на индоевропейските думи рижав и ръжда е възможна и в 
семитохамидски език като иврит. Фактите на библейския и съвременния 
иврит обаче сочат, че реализираната при собственото име Хела вътрешна 
мотивация не е разгърната в дума, аналогична на индоевропейското рижав. 

ИЗВОДИ 
Всичко казано е поредното доказателство за типичната старозаветна 

супервисока интенционалност при избор на лексеми, на тяхното място на 
употреба, на ситуацията за първата, и въобще за някаква, употреба. Очевидно 
е, че коренът ХЛД ãìç се използва с всички други свои значения в СЗ, 
но старателно се избягва думата ръжда. 

Другите значения на корена на ръжда ХЛД ãìç сочат повече 
философските реализации – краткостта и преходността на човешкия 
живот, космос, вселена. От тези „философски” реализации на корена личи, 
че в юдейската менталност стои идеята, че и животът, и вселената имат 
материална страна, която е нещо преходно, т.е. животът и дори вселената 
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подлежат на „ръждясване”. Поне такъв извод може да се извлече от факта, че 
в картината на света, „гещалтирана” в системата на реализираните на земята 
съчетания от по три букви – корените –  не е случайно, че на ръжда, вселена 
и човешкия живот им е отредено да съжителстват в езиковата парадигма на 
един корен –  ХЛД ãìç. Избягването на реализацията на корена като 
ръжда в СЗ насочва към идеята, че текстът трябва да отговаря и де-юре, 
и де-факто на идеята, че Божието Слово е светлина, която не подлежи на 
материална развала. Затова в СЗ има над 300 употреби на думата светлина, 
множество употреби на думи за качествата на светлината – блясък, 
светкавица и подобни. Обаче Божието Слово не е реализирано в 
триизмерното, човешкото дори веднъж със същинската лексема ръжда …! 
Нито едничка употреба на корена ХЛД ãìç със семантика ръжда за 1000 
години!  

Налице са четири екстраординерни факта, които са цялостен знак-
контекст за Стария завет: 

І. Нито една употреба на корена ХЛД ãìç със семантика ръжда за 1000 

години. Никога основната дума за ръжда dl,x, [хèлед] не се среща в Стария 
завет. 

ІІ. За 1000 години има само три употреби на ръжда, и то чрез думата 
ht'a'l.x, [хельатà], производна от болест hl,x]m; [махальà]. 

ІІІ. В Стария завет има над 300 пъти употреба на думата светлина – [ор] 
øÕà. Като предмет-еталон на бялото светлината има основна семантизация 
`чистота`. Със същата семантизация са и другите два предмета-еталон за бял 
цвят – мляко и сняг, както и предметът-еталон за червено – огън, третиран 
като макросветло. Редица други думи конкуренти за предмети-еталон на 
бялото – лен, манна небесна, библейската проказа  – имат семантизация 
`чистота`. Семантизация с `чистота`, `силата на Бог`, `архангелите`, 
`светиите` се внушава и от думи като светкавица, лъскав, лъщя, огнени 
стрели и други подобни. С две думи, целият текст на Библията внушава и 
притежава огромно количество `чистота`, идеща от макросветли 
цветове, разпределени в голямо множество и различни класове думи. На 
този фон – и като статистика, и като семантизация – липсата на същинската 
дума за ръжда иде да покаже, че макропредставата за Библията като Божие 
слово, носещо истина и светлина, е подкрепена със супервисока 
интенционална селекция на материалния носител – употребяваните лексеми. 
В този смисъл самият текст и неговите внушения не съдържат корозиращо, 
болестотворно внушение и въздействие у здрави хора. 
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Настоящият анализ изглежда е първият, доколкото в множество 
библейски енциклопедии и речници – и християнски, и израилтянски – 
подобен анализ липсва. Налице е само един опит на загадъчната като 
източник Robertson`s Word Pictures Dialog, вградена като част от 
BibleWorks98, който не е съвсем удовлетворителен. Там е налице 
предложение, което поема по пътя на обвързването с конкретната 
историческа ситуация: „казанът е Ерусалим; месото са забраните като цяло; 
всяко подбрано парче, бедро и рамо са Садок, неговото семейство и и 
принцовете; костите са войниците; огънят и водата са каламитите (юдейска 
секта – бел. авт., М. А.), обречени на страдание; поставянето в казана е 
наложената обсада на Ерусалим.” Съвсем неправилно изглежда тълкуването 
на ръждата от Езекил в Robertson`s Word Pictures Dialog като „крайното, 
преходното в опозиция на безкрайното, вечното. Това последното е 

подходящо за същинската дума за ръжда dl,x, [хèлед], а не за езекиловата 

интенция да употреби ръжда тип болест – ht'a'l.x, [хельаатà].   
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