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 Книгата на пророк Йеремия представлява извънредно ценен исторически документ 
за характеристика на нейния автор и на предпленната история на еврейския народ, 
колкото интересна толкова и печална, в продължение на царуването на петимата юдейски 
царе: Езекия, Йоахаз, Йоаким, Йехония и Седекия. Особено ярко, отчетливо и релефно, ту 
с отделни щрихи, ту с цели пасажи, тя рисува характерите, настроенията и действията на 
царете, направлението, политическите въжделения, религиозните въззрения и 
нравственото състояние на класите, партиите и отделните видни лица в тогавашното 
юдейско царство, като, чрез това, извънредно много допълва повествуванията на 
историческите старозаветни книги – ІV книга на Царствата и ІІ кн. Паралипоменон, които 
обикновено са сухи, като летописи, и доста кратки при изобразяването на описваните от 
тях лица и събития. Ето, напр., как ІV кн. Царствата описва единадесетгодишното 
царуване на нечестивия и груб причинил много беди цар Йоаким (608 – 597). “И възцари 
фараонът Нехао Елиакима, син на Йосия, вместо Йосия неговия баща, и промени името 
му на Йоаким, а Йоахаза взе и отведе в Египет, където и умря. Йоаким даваше сребро и 
злато на фараона. Той оцени земята, за да внася среброто по заповед на фараона. От 
всекиго из народа на страната той изискваше, според оценката му, сребро и злато, за да 
дава на фараона Нехао. Йоаким беше а 25 години, когато се възцари, и царува единадесет 
години в Йерусалим. Майка му се казваше Зебуда, дъщеря на Федаиа от Рума. И вършеше 
той, каквото беше неугодно пред очите на Господа, във всичко така, както вършеха 
бащите му. В негови дни се издигна подвластен за три години, но после се отметна от 
него. И праща против него Господ пълчища халдейци, и пълчища сириици, и пълчища 
моавитяни и пълчища амонитци, праща ги против Юда, за да го погуби според Словото 
Господне, което Той изрече чрез своите раби – пророците. Това ставаше с Юда по заповед 
на Господа, за да го от - 
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хвърли от лицето Си за греховете на Манасия, за всичко, каквото той беше извършил; и за 
невинната кръв, която той проля, като изпълни Йерусалим с невинна кръв, Господ не 
искаше да прости. Останалото за Йоакима и за всичко, що е той извършил, е написано в 
летописите на юдейските царе” (ІV Цар. 23:34- 24, 6). Това е цялото повествувание на ІV 
кн. Царства за Йоакима.  Повествуванието на 2 Паралипоменон (36:4-8) е още по кратко. 
И в двете повествувания са дадени главните факти. Царуването е представено в най-общи 
черти, които не дават вид на жива и завършена картина. Летописецът-теократ обърнал 
повече внимание на това, че всичко е станало по Божия воля, отколкото на това, с какво, 
как и с какви преживявания и борби се е извършило всичко това. Зад тези общи факти не 
се виждат лицата, и – главно - човешките души, участващи със своето добро и зло в 
надигащата си срещу юдейското царство голяма опастност. Книгата на пророк Йеремия в 
значителна степен запълва тази празнота. 
 Още по-ярко в книгата на пр. Йеремия се рисува личността на нейния автор. В това 
отношение тази книга напълно превъзхожда всичките старозаветни книги, не 
изключвайки и такива, като книгите: Псалтир, Йов, Исаия. Пред читателите на неговата 
книга прор. Йеремия изпъква като жив, с цялата борба в неговата душа между правдата, 
изискваща достойно наказание за минали и сегашни извършените престъпления от 
народа, и любовта, жадуваща за прошка и милост към грешния народ, с неговото ту 
бурно-стремително, храбро и, ту подавено от скръб, идващо до отчаяние, настроение; с 
неговото дълбоко богословстване и поразително точно предузнаване на идващите 
събития; с неговата неизменна искреност и обективност. Всичко това е от голяма 
важност, тъй като историческата роля на пророка, в развитието на необикновените 
събития на това време, била особено важна и отговорна. Господ го е поставил “като 
укрепен град, като железен стълб и като медна стена против цялата тази земя, против 
царете на Юда, против неговите князе, против свещениците му и против народа на тая 
земя” (Йер. 1 – 18). Йеремия оставал единствената здрава клетка в изгнилия до основи 
организъм на еврейското царство. 
 

Подлинност на книгата на пр. Йеремия. 
 Въпросът за подлинността на книгата на пр. Йеремия продължава да извиква 
някои съмнения. Не отричайки подлинността на тази книга изцяло, по-късните критици 
възразяват, че някои нейни части не принадлежат на прор. Йеремия. 
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 Други изследователи, като проф. F. Giesebrecht 1), различават в кн. на пр. Йеремия 
три вида материал: а) записан или продиктуван от самия пророк, б) допълнения, от 
Варуха, ученик на Йеремия, и в) по-късни глоси направени от различни лица в различни 
лица в различно време, някой даже подир превода на LХХ, при което точно определят 
стиховете, и даже техните части, отнасящи се към всяка от тези три групи. 
 Такова разпределение на книгата, разбира се, не може да претендира за 
непогрешимост, макар и да е подкрепено с много остроумни доводи. Но от друга страна 
не можем да отречем възможността, че прор. Варух, който е записвал под диктовка на 
Йеремия (“из устата на Иеремия”) неговите речи (36: 4 – 32), е могъл след това да направи 
собствени пояснения и допълнения, както не трябва да отричаме и това, че подобни 
допълнения са могли да бъдат направени в следващото време от разни авторитетни лица – 
пророци и други свещени писатели. Последното трябва да се признае не само по 
отношение книгите на пр. Йеремия, но  и по отношение на другите свещени книги, не 
изключвайки и Петокнижието на Мойсей. 
 Участието на пр. Варуха при написването на кн. на пр. Йеремия в самата книга се 
представя по такъв начин. 
 В четвъртата година на Йоакима, т. е. в 22-та година на пророческата дейност на 
Йеремия 2), Варух написал в книжния свитък из устата на Йеремия всичките слова 
Господни, които Той му говорил . . . от дните на Йосия до днес”. Цар Йоаким изговорил 
този свитък. Подир това Варух отново написал “от устата на Йеремия всички думи на 
този свитък, който Йоаким, цар юдейски, изгорил на огън; и прибавени са към тях още 
много, подобни на тях, слова (Йер. 36, 42. 23. 32; ср. 45, 1). 
 Не е изключена възможността, Варух, като жив и близък свидетел на дейността на 
пр. Йеремия, в последствие да е допълнил така написания свитък с някои подробности от 
исторически и битов характер. Мъчно може да се приеме, че Варух сам се е решил да 
разшири съдържанието на речите на пр. Йеремия, защото това би приличало на 
фалшификация. 
------------------------ 
1) “Das Buch Jeremia ubersetzt und erklart”. Gottingen 1906. 
2) Йеремия започнал пророческата си дейност в 13-та година от царуването на Йосия (Йер. 1: 2). Йосия 
царувал 31 г. (4 Цар. 22: 1); подир него Йоахаз царувал 3 месеца (4 Цар. 23: 37), а него наследил Йоаким (4 
Цар. 23: 34). 
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Масоретският, LХХ и славянският текст на кн. пр. Йеремия. 

 За православния библеист имат главно значение трите текста: масоретският, - като 
основен, - LХХ – като осветен от цялата християнска древност, -  и славянският, - като 
църковен. 
 Пълно съгласие между тези текстове няма. Още бл. Йероним (+420) и Ориген 1) 
(+234) се оплаквали от повреди в текста на 70-те. 
 Освен това, между гръцкия превод на  LХХ и еврейския текст съществува 
значителна разлика в разпределението на главните. 2) 
 От изследователите на кн. пр. Йеремия са изказали много предложения за 
обяснения разлика между еврейския и гръцкия текстове. 
 Най-малко сполучлив е опита на К. Графа 3), който иска да обясни всичките 
различия в текста на LХХ с произвола и лекомислието на преводача, който по свое 
усмотрение в едни случаи съкращавал, а в други размествал оригиналния текст. Други (4 
изследователи предполагат, че е имало две редакции: една палестинска, приета от 
масоретите, а друга, съкратена – египетска, у LXX. Юдейската и християнската древности 
не оставили никакви сведения за съществуването на две подобни редакции, но твърде е 
възможно, наред с текста, който е легнал в основата на сегашния масоретски да е 
съществувал и друг по-кратък. Ние вече видяхме, че вторият свитък из под перото на 
Варуха се е появил със значителни допълнения. А може би наред с този втори свитък се 
пазили и отделни неподредени записки на самия пр. Йеремия или на Варуха, които и 
послужили като материал за LXX. Да се предполага, че следващите преписвачи на 
гръцкия текст са виновни за всички съкращения и размествания не е възможно. Не може 
да се допусне, че би се намерил такъв дързак преписвач, който би си позволил да извърши 
подобна операция над свещения текст, и още повече, че произведението на такъв 
преписвач би влязло във всеобщо употребяване. Но частични изменения в текста са могли 
да станат и по вина на преписвача вследствие смесването на сходни съгласни (като ... и ..), 
разместване на гласните, изпускане на букви и даже думи и стихове, внисането в текста 
странични забележки и т. н. Всичко това напълно е възможно, но с него само не можем да 
обясним цялата разлика. 
------------------------ 
1) Евсевий – Църк. история VІ, 16. 
2) Виж. Проф. И. С. Марковски. Частно въведение, стр. 221 – 222. 
3) K. H. Graf, Der Prophet Jeremia erklart. 1862. 
4) Като G. C. Workman (The Text of Jerem.) и др. 
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 Проф. Гизебрехт счита като пръв отговорен фактор преводача на текста LXX, 
който, според него, не е съумял да се справи с всички трудности. Той, както по-рано и 
Кюнен, счита, че на преводача са липсвали нужните лингвистични познания за точно 
разбиране и предаване на евр. текст. Вследствие на това, той в едни случаи изпускал 
думи, смисъла и вътрешната връзка на които не са му били достатъчно ясни, а в други – 
ги предавал със свободен превод. Същото той прави с части от стихове. Своеобразната, 
пламенна реч на пророка, с изобилието от синоними (напр. 50 гл.), със звучните обрати на 
речта, в повишен проповеднически тон, не е могла да бъде предадена от преводача с 
цялата точност и художествена непосредственост. Той съкращавал синонимите, не 
предавал всичките тънкости на пророческия патос, рисувал общата картина без да се 
стреми да предаде всичките й характерности. В някои случаи, за по-голяма ясност на 
речта, преводача си позволявал едни или други пояснения, а понякога съгласявал превода 
си и с Таргуми. 
 Различието между сегашния еврейски и гръцки текст трябва да се обясни по три 
начина: 1) с характера на превода – повече свободен и не навсякъде точен; 2) с 
възможното отличие на ръкописа, от който се е ползвал предовача, от текста, който е 
легнал в основата в сегашния масоретски, и 3) с последващите грешки на преписвачите и 
глосите на призвани и непризвани изправители. Предположението, че всичко излишно в 
масоретския текст представлява последващи прибавки, едва ли може да се приеме. 
Гръцкият превод на книгата бил направен не по-рано от първата половина на ІІІ в. пр. Хр. 
А това е било времето, когато се започнала дейността на соферимите, с техните 
неимоверни усилия да запазят свещения текст в пълна неприкосновеност, когато, по 
свидетелството на Йосиф Флавий, евреите не се решавали да прибавят или отнемат от 
текста даже една дума, и за всяка дума са били готови да умрат (Против Апиона 1,8).  
 Разположението на пророческите речи в еврейския текст трябва да бъде призвато 
като по-естественото и по-правилно, отколкото у LXX. В евр. текст порядъкът на речите е 
напълно естествено. Отначало започва със символическо изображение съда на народите: 
Йерусалим и юсейските градове, фараона, филистимците ... Едома и Моава, синовете 
Амонови, Кидара, Араби, Елама и Сесаха 1) (25, 15-26), а след това от името на Господа 
по ред се обявява съд  
------------------------ 
1) Вавилон: Сисах, евр. Шешах = Babel по системата на Атбаш, която се употребявала от евреите – 
кабалисти и се състои в това, че първата буква от азбуката се заменява с последната и т. н. ср. 51, 41. 
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над тези именно народи (46-51 гл.). А у LXX 25 гл. се разделя на две части; 
символическото обясняване на съда следва в 32 гл. подир обявения от името Божие съд, 
което е непоследователно, и порядъкът на пророчествата за Елам, Египет, Вавилон, 
Филистимците, Едом, Амон, Кидар, Дамаск, Моав не се съгласува нито с истирическата 
действителност, нито с порядъка оказан в 25, 15-26 евр. т.  
 По мнението на проф. И. С. Якимов, различното разположение на материала 
произлязло от това, че книгата на пр. Йеремия се състояла от различни сборници или 
записки 1), които после различно били групирани в цялостни екземпляри, послужили като 
оригинали за масоретския текст и текста на LXX. 
 Трябва да споменаваме за това, че в текста на LXX има много различия, които са 
произлезли, вероятно, от желанието да се сближи този текст с еврейския, Вулгата и др. 
 Настоящият славянски превод на книгата на пр. Йеремия не се отличава нито с 
оригиналност, нито с близост към текста на LXX и, разбира се, не се явява като копие на 
подлинния Кирило-Методиев текст. 
 През време на своето съществуване той претърпял много изменения. При първото 
издание на славянската Библия 2), Новгоротския архиеп. Генадий (в ХV в.), значителна 
част от славянския превод на кн. пр. Йеремия (1 – 25 и 46 – 51 гл.) липсвала, и тази част 
била преведена от Вулгата. В Отрождеското издание частите, които били преведени от 
LXX, били изправени според Вулгата. Следващите изправетели от времето на импер. 
Петра (от 1712 г.) и импер. Елисавета се старали да приближат славянския текст към 
LXX, но това не им се отдало напълно. В сегашния вид славянският превод е смесица. 
Нещо е взето от LXX, друго – от Вулгата, а трето – представлява допълнения и 
пояснения, направени от преводачите за ясността на речта 3). 
 Различието на текстовете ни най-малко ни пречи за нагледното изследване както 
на забележителната личност на 
------------------------ 
1) Проф. И. С. Якимов: “Отношение греческаго превода LXX толковник кь еврейскому масоретскому 
текету в книге пр. Йеремий”. СПБ 1874. 
2) До това време св. Писание се разпространявало откъслечно и на отделни книги. 
3) Виж по-подробно у проф. И. С. Якимов: “Отношение греческаго превода LXX толковник кь еврейскому 
масоретскому текету в книге пр. Иеремий”. СПБ 1874, § 2; и у проф. П. А. Юнгеров, “Книга на пр. Иеремий. 
Въведение”. Православный Собеседник 1910 г. т. І, І – VІІІ. А така също неговото “Общее истор. Критич. 
Введение во св. ветхозав. Книги”. Казан 1902 г. стр. 522 – 532. 
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автора на книгата, така и на политическата, обществена и религиозно-нравствена разруха, 
която била характерна за предпленната епоха от живота на еврейският народ, в която 
прекарал своя живот и служение тоя велик пророк. 
 

Пророк Йеремия и неговото призоваване. 
 Йеремия (........ или .........., което значи “Йехова остави” или “Йехова въздига”, 
гръцки ..............) бил син на свещ. Хелкия из град Анатот 1), от коляното Вениаминово, на 
северо-изток от Йерусалим, на разтояние един час път. Йосиф Флавий спомена за този 
град 2). Да се отъждествява бащата на Йеремия с първосвещеник Хелкия, който в 18-та 
година от царуването на Йосия намерил книгата на закона Господен, написана от Мойсей 
(4 Цар. 22:8; 2 Пар. 34:14) няма основания. Тогава бащата на Йеремия би се наричал 
първосвещеник или велик свещеник, и родното място на Йеремия би бил не Анатот, 
Йерусалим. 
 Подобно на другите Божии избраници – Самсон, Исаия, Йоан Предтеча (Съд. 13:5; 
Ис. 49:1; Лук. 1:15), Йеремия бил избран и посветен 3) за пророческо служение “от 
утробата на майка си” (1:5). А в тринадесеттата година от царуването на Йосия (в 627 г.), 
син на Амона 4) (1:2), когато Йеремия бил още млад и неопитен (1:6), Господ го призовал 
за пророческа дейност. 
 По-нататъшната дейност на пр. Йеремия се развивала в зависимост от 
съвременната международна  обстановка, а най-вече в зависимост от религиозно-
моралното състояние и политическо-обществените настроения и стремежи на юдейските 
управители, общество и народ. 
 

Международното положение във времето на пр. Йеремия. 
 Защитената от изток и запад с естествени граници – пустинята и Средиземното 
море – малката юдейска земя винаги се намирала в опасност от юг и север – от Египет и 
разните малоазийски държави. Освен преките нападения на тези народи срещу тая земя 
не рядко, тя е слу - 
------------------------ 
1) Сега село Аната. 
2) Antiq. Х. 7. 3. 
3) Т. е.  надарен с извънредни дарове, необходими за пророч. служение. 
4) А не Амосов, както е в гръцкия и славянския текстове. У Ефрема Сирин, блаж. Йероним, в 
Комплютенската, Алдинската, Острожската и еврейската Библии се чете “Амонова”, с което са съгласни и 
свидетелствата на историческите книги: “ Цар. 21 гл., 2 Пар. 33:20-25. 
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жила и като коридор, по който се движила ту египедската войска на север, ту 
асирийската, вавилонската и други на юг. За това отдавна и дали названието: “земля, 
поядающая людей своих” (Чис. 13:33), което не било още забравено и във времето на 
прор. Йезекиил (Йез. 36:13). 
 Преди встъпването на прор. Йеремия в пророческо служение, юдейското царство 
имало два могъщи съседа: на юг – Египет, а особено на север – Асирия, която простирала 
своето влияние не само над съседните малоазийски народи, но и над Египет. Във втората 
половина на VІІ в. пр. Христа се започва един бърз упадък на Асилия. Мидяните и 
Вавилоняните васали на Асирия, подир редица сполучливи войни, времето на които Е. 
Майер отнася към 626 – 608 година 1), начело с вавилонския цар Набупаласар и 
мидийския – Кеаксар, напълно разрушават Ниневия и турят край на асирийското царство. 
По такъв начин, северо-изток от Юдея се издигат две царства – вавилонското и 
мидийското. Във вавилонското от 625 г. царува Набупаласар. 
 В това същото време Египет, при царуването на Псаметих І (663 – 610), успява да 
възвърне своята самостоятелност. А приемникът на Псаметиха, Фараон Нехао І (610 – 
594), си поставя за цел, - окончателно да свърши с Асирия. Но, излизайки на поход срещу 
нея, той срещнал съпротивата на юдейския цар – Йосия, влязъл при Мегидон, в сражение 
с него и Нехао победил. Йосия умрял (609 г.) от раните, получени в сражението. Народът 
избрал на мястото на Йосия неговия втори син – Йоахаз. Но този царувал само три 
месеца, подир което бил свален от фараон Нехао и изпратен в Египет, а на негово място 
поставил стария син на Йосия – Елиаким, преименуван Йоаким. Юдейската земя била 
обложена с данък в размер – сто таланта сребро и талант злато (4 Цар. 23:29-35; 2 Пар. 
35:20-36:5).  
 Нанесъл победа над Йосия, Нехао се отправил към границите на Асирия. 
Невъзпрепятстван от нищо, той лесно завладял Сирия и Финикия, но по-нататък трябвало 
да се сражава не с асирийците, а с вавилонците. Сражението станало при Кархамис 2), и 
Нехао бил напълно разбит 
------------------------ 
1) E. Mayer, Geschichte des Altertums. 1, 555, 575. 
2) Евр. архамеш, асс. Каргамиш или Каргамис, както е установено от разкопките, са намирал на западния 
бряг на Ефрат, срещу намиращия се на другия бряг на реката град Биреджик (сега развалина Йерапол), и не 
може да се отъждествява с лежащия на източния бряг на Ефрат, при вливането на реката Хабура, град, 
наречен от гърците (............), а сега у арабите – Каркизие. Проф. И. С. Якимов, Толкование на кн. св. пр. 
Йеремии. СПБ. 1879 стр. 645-46. 
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от Навуходоносор, син и наследник на Набопаласар. Това станало в 605 г., в четвъртата 
година от царуването на Йоакима (46:2). 
 По такъв начин, Израел винаги се намирал между два огъня и, според човешкото 
разсъждение, било е естествено за него да се хваща за “обоюдоострия меч” ту на това, ту 
на друго могъщо царство. Израилските царе така и правили. Едни, като Манаим, търсили 
приятелството на асирииците, - други, като Факей, Осия (4 Цар. 17:4), - на египтяните, а 
понякога се старали да угаждат и на тези и на другите, което дало повод на пр. Осия да 
упреква Израиля: “Ефрем станал като глупав гълъб, без сърце; викат египтяни, отиват в 
Асирия” (7:11); “Ефрем пасе вятър и тича подир източния вятър ... Свързват те с Асирия 
съюз, и в Египет се изпраща масло” (12:1). И така продължавало да разрушението на 
Израилското царство от асирииския цар Саргон (722 г.), приемник на Салманасар. 
Същото било и с юдейските царе. Ахаз търсил помощ от асириския цар Теглатфеласар 
против сирииския цар Рецина и израелския – Факея (4 Цар. 16:7), макар че този, по 
свидетелството на 2 Пар. 28:21, “му беше само за скръб, а не за помощ”. А син му Езекия 
(716-689) влязъл в съюз с египетския цар за да се борят против асирийците (4 Цар. 18:7, 
21, 24). Йосия пък (640-609) както видяхме, излиза против фараона Нехао, нападащ на 
асирийците, и загива в борбата с египтяните. Така било и после, когато приемниците на 
Йосия винаги блуждаели в своята политика между Вавилон, заел мястото на Асирия, и 
Египет. На обикновен език това се нарича политическа игра, която бива повече или по-
малко сполучлива, в зависимост от ловкостта и далновидността на водещите я политици. 
Но пр. Йеремия определял безопасността, благоденствието и силата на Израиля не от 
житейско – политическа, а от богооткровено-теократическа гледна точка. Според неговия 
възглед, силата на Израиля не е в конете и в колесниците, не е в трупане на богатства 
(Йер. 9:23-24) и не в съюзите с могъщите съседи, а във верността към Бога и Неговия 
Закон. От този именно възглед се определя характера на цялото пророческо служение на 
Йеремия. Да се спрем на този въпрос. 
 

Възгледът на пр. Йеремия за Израиля и неговото положение всред                    
другите народи. Измяна на Бога. 
 Според думите на пр. Йеремия, на Израиля е отредено от Господа особено място 
всред всичките други народи. Израел е светиня на Господа, или, - както е в славянската 
Библия, - “начаток плодов его” това значи: както първоберките 
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от пшеница, вино и елей се посветявали на Бога (Чис. 18:12), така и еврейският народ бил 
отделен за да стане царство от свещеници, народ свят (Изх. 19:6). Той е насадената от 
Господа благородна лоза (Йер. 2:21), която е била длъжна да запази всичките качества на 
своето благо родство. Господ го нарекъл зеленееща се маслина, която се краси с хубави 
плодове (11:10). Святост, близост към Господа, тесен и несъкрушим съюз със Господа – 
ето какво се искало от Израиля. В дните на неговата младост така и било: в дните на 
своето странстване по пустинята Израил проявявал своята дружба (слав. “милост”) и 
любов към Бога (2:2). От Своя страна и Бог проявявал над Израиля голяма милост, когато 
го извел из египетската земя, когато го водил по пустинята, по пустата и необитаема земя, 
по която никой не е ходил, и където човек не е обитавал (2:6), и след това ги въвел в 
плодородна земя (слав. “в землю Кармил”) 1) (2:7). Ако Израил бил запазил своята 
вярност към Господа, ако не бе изгубил своята святост, Бог, верен в Своя завет, би бил 
негов могъщ защитник. Всички, които биха посегнали на благополучието на Израиля, 
щяха да бъдат осъдени, и бедствия щяха да ги постигнат (2:5, 3). Но Израил измени на 
завета. Оставил “източника на живата мода” и си “издълбал пукнати водоеми, които не 
могат да държат вода”, т. е. като се отказал от истинския си Бог, обърнал се към идоли, 
неспособни да му окажат помощ. Като оставил Господа, той започнал да блудства 2) на 
всеки хълм и под всяко клонесто дърво, подобно на буйна камила и дива ослица, 
неукротими в периода на своята полова страст. Чуждите богове му станали по-приятни, 
отколкото истинския Господ (2:19, 23-25). Като хванат крадец, у когото намират 
откраднатото, се посрамил Израил. Той имал толкова богове, колкото градове но всички 
те били безсилни да го спасят (2:26-28). В своята невярност към Бога Израил надминал 
езичниците, “Променил ли е някой народ боговете си, макар те и да не са богове?” А 
Израил “променил славата си за онова, което не помага” (2:11): вместо истинския Бог си 
избрал суетни – идоли, които пророкът нарича суета – (........) (2:5), защото те нищо не 
значат и с нищо не могат да  
------------------------ 
1) Като нарицателно име, думата Кармил означава плодороден лес, градина и после с това име се нарича 
обетованата земя, обилна с всички плодове. 
2) Както съюзът на Израиля с Господа се уподобява на брачен съюз, така и измяната на Израиля – неговото 
идолопоклонство – се счита блудство, религиозно-нравствен разврат, на когото в дъбравите и по 
височините се предавал Израил. 
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помогнат на човека. Пророкът се удивлява на тъпоумието на глупавия и неразумен народ, 
който има очи, а не вижда, има уши, а не чува; които виждат чудното устройство на 
морето, чиято граница е пясъкът, и не разбира Божието всемогъщество; вижда дъжд – 
ранен и късен, а не вижда милостта Божия (5:21, 22, 24). “Те са неразумни деца и нямат 
разсъдък: умни са за зло, но не умеят да направят добро” (4:22). 
 Крайното си неразумие проявил Израил и в политическата игра, която той водел, 
като желаел да обезпечи своето благоденствие, а в същност – готвел своята гибел. Той се 
хвърлял ту в обятията на Асирия, когато опасност го заплашвала от Египет, ту на Египет 
– когато дружбата с Асирия се оказала ненадеждна. Грехът на Израил в тези случаи се 
състоял не само в това, че той забравял Божията сила и помощ и я търсел у своите съседи, 
което е измяна на Бога 1), но и в това, че сближенията и съюзите с езическите народи са 
били твърде опасни за  неговата вяра и нравственост. “Защо отиваш в Египет, за да пиеш 
вода от Нил? 2) И защо отиваш в Асирия, за да пиеш от нейните реки вода?” – обръща се 
пророкът към Израиля. “Ти също ще бъдеш посрамена от Египет, както биде посрамена и 
от Асирия 4)” (2:36). Затова “не давай на нозете си да износват обущата, и гърлото ти да 
се мъчи от жажда (2:25), т. е. търсейки съюзниците, не тичай докато скъсаш обувките си, 
и гърлото ти пресъхне от жажда. Наблюдавайки с мъка вероломството на Израиля – 
неговата неблагодарност и измяна към Бога, неговото пренебрежение 
------------------------ 
1) “Проклет да е – казва пророкът – човекът, който се надява на човек и плът прави своя опора, и чието 
сърце страни от Господа” (17, 5), разбирайки под човек тези народи, при които Израил е искал да си намери 
защита, а под плът – идолите, на които той е служил и които се явяват “плът” – материя, а не действителна 
духовна сила. 
2) Слав., еже пити воду Геонски “у LXX. (.........). Последната дума съответствува на еврейското (......) 
(шихор) – семитското название на Нил, което буквално значи: чер, мътен. Нил така се наричал у семитите 
затова, защото когато приизда, водите му придобивали мътен, чер цвят. Очевидно, славянският текст е 
неизправен, защото става дума за Египет и неговата река, а не за Геон, една от четирите реки, напояващи 
рая (Бит. 3, 13) 
3) Слав., “да пиеш воду черную”, т. е. из Асирийската река – Евфрат. Да пиеш чужда вода, значи: да се 
обръщаш за чужда помощ.  
4) Тук се разбира разрушението на израилското царство от Саргон, асирийски цар, в 722 г. до Хр. 
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към Божиите завети, неговата пустота и развратност, пророкът възкликва от името на 
Бога: “чудете се на това, небеса, треперете и ужасете!” 1) 
 

Верността на Господа към завета. Наказвайки, Господ възпитава 
народа. 
 В това време, когато Израил във всичко е бил виновен пред Бога, Бог бил верен на 
завета (2:12). Господ никога не бил оставил Своя народ да бъде обиден, ако евреите не 
бяха го “разгневили със своите идоли 2), чуждоземни, нищожни” (8:19). Израил не е роб и 
не е домороден 3) роб за Господа (2:14), - той е избран между всички народи (Втор. 1:42), 
син и първенец Божий (Ис. 4:22), възлюбен от Господа (Йер. 11:15). А ако той стана 
плячка, градовете му са изгорени, без жители 4) и синовете на Мемфис и Тафна обгризали 
темето му 5), то това Израил сам си го причинил “защото оставил Своя Бог в това време, 
когато Той бил негов пътеводител” (Йер. 2:15,17). Израил се надявал на богове, които сам 
си направил, нека те го спасяват (2:28). Но и сега Господ не е оставил Своя народ. той 
продължава да храни добри намерения към него и непременно ще ги изпълни, само те със 
цялото сърце да Го потърсят и да Му се помолят (29:11-13). Затова пророкът от името на 
Господа призовава безпътните синове на Израиля да се покаят и да се обърнат към Бога: 
“Върнете се, размирни деца, - казва той, - Аз ще изцеря вашата непокорност” (3:22). 
“Спрете се на вашите пътища, и разгледайте и разпитайте за древните пътища 6), където е 
добрият 
------------------------ 
1) В някои места на свещ. Старозав. Книги (Ис. 96:11, Ис. 44:25; Йов 16:15 и др.), както и у св. Отци. 
Думата “небо” се употребява в значение на небесен, духовен мир, или ангели. Възможно е и тук пророкът 
да призовава именно ангелите да се удивят и разтреперят от безумието на Израиля.  
2) Слав. “во изваянных своих” т. е. идоли, издялани от камъни. 
3) домородни у евреите се наричали децата на робите, родени в дома на господаря и така също, както и 
родителите, се считали собственост на господарите. 
4) Разрушението на израилското царство. 
5) Сравни 6: 3, където опустошителното нашествие на неприятелите се сравнява с нашествие на овчари със 
стада, които бързо опустошават пасищата. Мемфис – град в средния Египет. Тафна – град в Пелузейския 
ръкав на Нил. Тук те са синоними на Египет. Значи, египтяните огризали темето, - унищожили естествения 
покрив на главата, т. е. произвели големи опустошения в еврейската земя. 
6) Т. е. тези пътища, по които вървели старозаветните патриарси и другите праведници на еврейския народ, 
които с усърдие и вярност са служили на Бога. 
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път, тръгнете по него и ще намерите покой на вашите души” (6:16). И когато Аз ще ви 
помилвам (29:14). 
 Докато Израил не познал своята вина, Господ го вразумявал с бедствия, като 
разрушението на израилското царство (2:14-15), нашествията на египтяните (2:16), 
бездъждие и суша (3:5). Но Израил имал “лоб на блудница”, - той потъпкал съвест и срам 
и не искал да разбере нито своята престъпност, нито Божиите вразумления, които имали 
за цел неговото обръщане и спасение. 
 На почвата на такива взаимоотношения между Израил и Господ Бог се развивала 
пророческата дейност на Йеремия, която приемала различни отенъци във всяко ново 
царуване, защото всяко царуване имало свое направление и свои характерни черти. 
 

Царуването на Йосия (640 – 609). 
 Цар Йосия стъпил на престола като осемгодишно дете (4 Цар. 22:1). Неговият 
нечестив дядо, Манасия, който царувал 50 години (4 Цар. 21:1-18; 2 Пар. 33:1-20), и баща 
– Амон (4 Цар. 21:18-24; 2 Пар. 33:21-25) насадил в юдейското царство такова нечестие, 
каквото от векове там не е съществувало и каквото не е имало нито у един от езическите 
народи (4 Цар. 21:9). Езическите жертвеници в чест на “небесното войнство” 1) били 
поставени даже в двата двора на дома Господен, т. е. Йерусалимския храм (4 Цар. 21:4-5). 
Самият храм бил доведен до запустение (4 Цар. 22:4-6): ковчегът изнесен от него; 
богослужение не се извършвало в него; празниците, не изключвайки и най-великия 
празник – Пасха, не се празнували (2 Пар. 35:1-6,10) и даже книгата на Закона, написана 
от ръката на Моисей, била захвърлена (4 Цар. 2:28); Манасия изпълнил Йерусалим с 
невинна кръв, “от край до край” (4 Цар. 21:16). 
 Библейските историци не обясняват, под чие влияние у цар Йосия се развило 
благочестието. Само писателят на 2 Паралипоменон забелязва, че в осмата година на 
своето царуване, бидейки още момче, Йосия “наченал да прибягва към Бога на отца си 
Давида, а на дванайсетата година захванал да чисти Юдея и Йерусалим от оброчищата, от 
посветените 2) дървета и от ваяните и леяни кумири. И разрушили пред лицето му 
жертвениците на Вааловци и статуите ..., отсякъл посветените дървета, изпочупил 
изваяните и леяни кумири, разбил ги на прах и ги разпръснал по гробовете на тези, които 
им принасяли жертви. 
------------------------ 
1) “небесните светила” 
2) на езическите богове. 
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Костите на жреците изгорил върху техните жертвеници и очистил Юдея и Йерусалим”, а 
после и цялата израилска земя (2 Пар. 34:3-7). 4 книга Царства добавя, че Йосия, в земята 
израилска “заклал всички оброчищни жреци, които били там, върху жертвениците, и 
изгорил върху им човешките кости” (4 Цар. 23:20). А в 18-та година на своето царуване 
Йосия се заел с реставрацията на храма и храмовите здания, “които юдейските царе 
разорили” (2 Пар. 34:8-11). При ремонтирането на храма първосвещеник Хелкия намерил 
книгата на Закона Господен, писана от самия Мойсей. Когато писарът Шафан прочел тази 
книга на Йосия, той раздрал дрехите си и плакал, ужасен от проклятията, които Бог 
изрекъл срещу евреите, ако те разгневят Господа и служат на други богове. Като събрал 
след това целия народ в храма, царят прочел гласно дословно намерената книга, и като 
застанал на възвишено място, “сключил завет пред лицето на Господа – да последва 
Господа и да запази заповедите Му, и откровенията Му, и уставите Му от цялото сърце и 
цялата си душа, за да изпълни словата на завета, написани в тази книга. И царят заповядал 
на всички, намиращи се в Йерусалим и във вениаминовата земя, да потвърдят това. И 
премахнал Йосия всички мерзости ... и заповядал на всички в Израилевата земя да служат 
на Господа, своя Бог” (2 Пар. 34:14-33). 
 Действително, след това Израил започва нов живот. Преди всичко била 
отпразнувана Пасхата така тържествено, както не се е празнувала “от дните на пророка 
Самуила” (2 Пар. 35:18). Ковчегът на завета бил поставен на място. Свещеническите и 
левитски чреди започнали службата, съгласно предписанията на Давид и Соломон. За 
пасхалните жертвоприношения царят подарил на народа 30,000 агнета и 3,000 волове. 
Царският пример бил последван и от князете. Хелкия, Захария и Йехиил, началници на 
Божия дом, дали на свещениците за пасхалната жертва 2,600 овци, агнета и козлета и 300 
волове; Хонания и другите началници на левитите подарили на левитите за тази същата 
жертва 5,000 овци и 500 волове” (2 Пар. 35:2-18). 
 Не трябва да се отрича грандиозността на събитията, станали в 18-та година от 
царуването на Йосия. Това е бил твърде сериозен поврат, направен от смелата ръка на 
младия благочестив цар, който възвърнал народа от идолопоклонство и нечестие към 
истинския Бог и благочестие. Някои, и древни и нови, библеисти изказвали мисълта, че у 
древните евреи тази дата се считала начало на нова ера, и понякога по нея определяли 
времето на събитията. В Таргума, напр., както и у блаж. Йеронима, у средновековните 
еврейски учени – Кимхи и Раши, у новите Jdeler и Havernik 
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и др. се среща мнението, че пророк Йезекиил определял времето на видението си на река 
Ховар (Йез.1:1) по тази дата. 
 Описвайки събитията в осемнадесетата година от царуването на Йосия, двете 
книги – и 4 Царства и 2 Паралипоменон – отбелязват влиянието върху царя и 
първосвещеника Хелкия и особено на йерусалимската пророчица Олдама, която със 
своите разяснения подкрепила царя в неговата религиозно-реформаторска дейност. За 
прор. Йеремия не споменава нито едната, нито другата книга. Но невъзможно е да се 
допусне, че такъв пламенен пророк, като Йеремия, който започнал пророческата си 
дейност в 13-та година от царуването на Йосия, следователно, във втората година подир 
започнатите от Йосия църковни реформи, не е имал влияние върху младия впечатлителен 
и набожен цар. 
 До какво довели религиозните реформи на Йосия? 2 книга Паралипоменон като че 
ли дава благоприятен отговор на този въпрос. “И почнали да постъпват жителите на 
Йерусалим според завета на Бога, Бога на своите бащи”. Също и в израилевата земя: “И 
през всичките дни на неговия живот те 1) не отстъпили от Господа, Бога на своите бащи” 
(2 Пар. 34:32-33). 
 Ако народът, развращаван в течение на 52 години от нечестиви царе и доведен от 
тях до ужасяваща степен на нечестие, по искането на благочестивия цар, изведнъж би 
променил своята душа и би се върнал към заветите и пътищата на своите отци, - това би 
било най-великото чудо. Но, за съжаление, това не се случило. В последното ни уверява 
книгата на пророк Йеремия. 
 Съгласно свидетелството на тази книга (36:1-5), прор. Варух в четвъртата година 
на Йоакима, син на Йосия, записал “от книгата на Йеремия” всички слова произнесени от 
последния “от дните на Йосия 2) до този ден”. Според убеждението на твърде сериозния 
изследовател на кн. на пр. Йеремия – проф. И. С. Якимов 3) – речите произнесени от 
прор. Йеремия в царуването на Йосия, се съдържат в 2-6 глави на книгата. От тези глави, 
според изложените в тях пророчески речи, може да се състави ясна представа за степента 
и характера на обръщането на еврейския народ към Бога под влияние на Йосиевите 
реформи. 
------------------------ 
1) Синовете израилеви. 
2) т. е. посочвайки от 13-та г. от царуването на Йосия. 
3) Проф. И. С. Якимов. “Толкование на книгу пр. Йеремии”, стр. 33. 
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Религиозно-нравственото състояние на Израил след 18-та година 

от царуването на Йосия. 
 От изобличенията, с които пр. Йеремия се обръщал към тогавашното еврейско 
общество, разкривайки разнообразните му духовни язви, се вижда, че проведената отгоре, 
с волята на царя, реформа, възродила външната, обрядната страна на религиозния живот 
на еврейския народ, но не успяла да прероди еврейската душа, която в течение на 52 г. 
преди това настойчиво се е възпитавала в езичество. В живота на поданиците на царя 
Йосия сега на всяка крачка се чувствала голяма раздвоеност. Там, където се касаело до 
външността, формата, обряда, словото, а не делото, - там юдеинът се показвал вярващ и 
набожен, даже тръбял за своята преданост към Бога, а там, където било нужно на дело да 
докаже своята вяра, - в своите чувства и постъпки, той се оказвал езичник. Крайната му 
плът била обрязана, но сърцето си оставало необрязано. Отказал се, по искането на царя, 
от служението на идолите, изваяни и леяни, той продължавал да служи на идолите на 
лъжата и на всяка неправда. 
 Може да си представим съвършено ясната картина на тогавашното състояние на 
еврейския народ. 
 Йерусалимският храм, доведен от царете Манасия и Амона до страшно запустение, 
сега отново е ремонтиран, с изразходването на големи средства (4 Цар. 22:4-7; 2 Пар. 
34:8-13); първосвещеникът, свещениците и левитите встъпили в изпълнение на своите 
обязности, според порядъка, установен от Давида и Соломона (2 Пар. 35:3-6,10). 
Започнало се великолепно богослужение с безчислени жертви. Царят пръв давал пример 
на усърдие в жертвоприношението. Нему се старали да подражават князете, знатните и 
богати люде (2 Пар. 35:7-9). В храма се принасяло в кадилна жертва ладан от Сава 1) и 
благовонна тръстика от долната страна 2) (Йер. 6:20). Празниците започнали да се 
празнуват така тържествено, както не се празнували от дните на Самуил (2 Пар. 32:17-18). 
При това, евреите не преставали да тръбят за своята вяра и набожност 
------------------------ 
1) Ладан – благовонна смола. Сава – еврейски (....) – област в Аравия, известна в древността с разните си 
богатства, в това число и благовонните вещества (Ис. 60:6; Йез. 27:22; 3 Цар. 10:1-2). 
2) Слав. “и кинамон от земли дальния”. По-точно е в еврейския: “трость добрая”, или както е в Изх. 30:23 – 
трость благовонная. И ладан и тръстика се принасяли в жертва, а освен това тръстиката била една от 
частите, влизащи в състава на мирото за помазване (Изх. 30:23). От къде той се е внисъл в Палестина, не е 
известно. 
 



17 
(Йер. 5:2), за своята преданост към Бога (Йер. 3:4-5) и за нищожествата на идолите, на 
които по-рано те се покланяли (Йер. 3:29). Такива били лицевата, така да се каже, 
парадната страна на религиозния живот на цар Йосиевите поданици. 
 Но тази бляскава външност не могла да скрие духовната оскъдност, развратеност и 
гнусота на тогавашното еврейско общество. Пророкът, удостоверява, че Юдея не се е 
обърнала към Бога с цялото сърце, а само привидно (3:10). За обърналите се от идолите 
към Бога юдеи било нужно още “да си разорат нови ниви и да не сеят между търни”, т. е. 
да очистят своята душа от езическите навици, чувства и мисли, “да снемат крайната плът 
на своето сърце” (4:3-4), т. е. да очистят сърцето си от всяка нечистота, “да измият злото 
от сърцето си” (4:14). Но тяхното сърце, с всичките напластения от нечестия върху него, 
си останало предишното. За това с тяхната привидна набожност лесно се съединявали 
всички видове безчинства и неправда. 
 Пророкът бичува редица пороци у юдеите, съвременници на цар Йосия. Силните и 
ловките, - “домовете им са пълни с измама” – използвайки доверчивостта и неопитността 
на ближните си, обирали ги и чрез това “се издигали 1) и забогатявали, ставали тлъсти, 
угоени, преминали дори всяка мярка на злото”. Гонените и обидените не намират защита 
в съда, защото там “не разглеждат съдебни дела, дела на сираци ... не отсъждат делата на 
сиромаси” (5:26-28). В Йерусалим, центърът на културния и политически живот, 
“красивата и изнежена” дъщеря на Сион, т. е. в града прекрасен по красотата на зданията, 
и разкошен по изнежеността на жителите, “се чува насилие и грабеж... обиди и рати”. 
“Както извор блика вода, тъй и от него блика зло” (6:2-7). И това е по цялата земя, 
“защото от малък до голям, всеки от тях е предаден на корист 2)”, и от пророка до 
свещеника 3) всички действат лъжливо (6:12-13). 
 На безсърдечието, измамата, насилието, грабежите съпътствал развратът. 
Пророкът уподобява своите съвременници на охранени коне 4): “всеки от тях цвили 
подир 
------------------------ 
1) благодарение на неправедно придобитото богатство, те придобили знатност и влияние в обществото. 
2) по еврейски – обира, граби другия. 
3) които особено били длъжни да показват пример на правда и милосърдие. 
4) Похотливостта на конете станала пословична у някои древни народи, както напр., у гърците (Virgil. C. 
Georg. ІІІ. 250 и сл.) и у евреите (Йез. 23:20). Виж. У проф. И. С. Якимов “Толкование...... стр. 116. 
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жената на другия” (5:8), - с което характеризира изключителната им похотливост и крайна 
разюзданост. Пророкът понякога наблюдавал и открито безбожие, когато неговите 
съвременници заявявали: “Няма Бог, и беда не ще ни сполети” (5:12). 
 В епохата, когато упада животът на един народ, обикновено се наблюдават две 
явления: а) увличане подир разни ясновидци и предсказватели, за каквито не рядко се 
приемат или самоуверени мечтатели или просто измамници и шарлатани, и б) 
деморализация на служителите на култа. В своите речи пр. Йеремия отбелязва и двете 
тези явления. “Нещо изумително и ужасно става в тази земя, - казва той -: пророците 
пророкуват лъжа и свещениците господаруват чрез тях, и Моят народ обича това” (5:30-
31). “Свещениците не казвали: къде е Господ?” т. е. не търсили Господа, живеели така, 
като че ли Бог няма. “И учителите за закона Ме не познаваха”. Напротив, към истинските 
пророци народът се отнасяше без внимание и доверие. Истинските пророци за народа 
били “вятър” (5:13), т. е. към техните слова се отнасяли като към празни, нямащи 
значение. 
 Старият грях на Израиля – да търси помощ и защита не от Господа Бога, а от 
могъщите си съседи, да се хвърлят ту в обятията на Асирия, ту на Египет, се проявявал, 
както това се вижда от речите на Йеремия (2:18,25,35-36; 4:30) и в дните на Йосия. Сам 
благочестивия Йосия не се удържал от този грях. Както видяхме вече, цар Йосия,  за да 
спечели благоволението на Асирия, без нужда излязъл против фараона Нехао, който 
нападал на Асирия, и затова заплатил със своя живот (4 Цар. 23:29-30). 
 Въобще пр. Йеремия дава най-безпощадна характеристика на тогавашния еврейски 
народ. По отношение към Бога, този народ бил с “буйно и размирно сърце” (5:23), т. е. 
непослушен и непокорен, народ с “необрязано ухо”, който не обича да слуша Словото 
Божие, надсмива се над него  (6:10); народ глупав и неразумен, който не забелязва 
знаците Божии в света, и не разбира Божиите пътища (5:21-22). “всички те са упорити 
отстъпници 1), живеят с клевета; това са мед и желязо – всички са развратители” (6:28); 
“те не искат да се вразумят; направили са лицата си по-твърди от камък, - не искат да се 
обърнат. И рекох си: това са може би сиромаси: те са глупави, защото не знаят пътя 
Господен, закона на своя Бог. Ще ида при големците и ще поговоря с тях; защото те знаят 
пътя Господен, закона на своя Бог. но и те всички строшиха ярема, разкъсаха веригите” 2) 
(5:1-4). 
------------------------ 
1) Сл. “ходящие строптиво, гръц. (....) = развратно. 
2) т. е. отказали се от изпълнение на Божия закон. 
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 Безсрамието и вероломството отличавали съвременниците на Йеремия. На думи те 
изразявали предаността към Бога, и във същото време преуспявали в злото (3:4-5); 
вършейки мерзости, те не се срамували и не се червели (6:15), “реминали даже всяка 
мярка на злото”(5:28). Всички средства, употребени за изправление и възпитание на 
Израиля, не достигнали целта. Пророкът образно изразява тази мисъл: “раздухващият мех 
изгоря, оловото се стопи от огъня; леярът топил напразно, защото злите не се отлъчиха. 
Ще ги нарекат отхвърлено сребро” (6:29-30). 1) 
 

Идващото наказание за Израиля. 
 Греховете на Израиля – неговата измяна на Бога, неговата неправда и беззаконие – 
не могат да останат без наказание. Тъй като Израил не желае да се опомни и обърне (5:3), 
напротив, престъпленията му се умножили, усилили се отстъпничествата му (5:3), то 
Господ ще го порази (2:19-5:6,9,12). Израил трябва да разбере, че неговите собствени 
“пътища и деяния” ще му причинят това (4:18). 
 Пророкът рисува ярката картина на идващото наказание. От север ще дойде 
бедствие на всички обитатели на тази земя ... Господ ще призове “всички племена на 
северните царства” (1:14-15); “ще дойде народ отдалеч”, (4:15) “от северната страна и 
народ велик” (6:22), “народ силен, народ древен” (5:15) народ войнствен (6:23), храбър 
(1:16), който ще произведе страшни разрушения и опустошения, както в Йерусалим (6:1-
6), така и в цялата земя. “Ще изядат жетвата ти ... ще изядат синовете и дъщерите ти, ще 
изядат овците и воловете ти, ще изядат лозето и смокините ти; ще разрушат с меч 
укрепените ти градове, на които ти се надяваш” (5:17). Гневът Божии ще се излее “върху 
децата на улицата и върху събранието на юношите; ще бъдат взети мъж с жена, старец с 
престарял. И къщите им ще преминат у други, също нивите и жените” (6:11-12). Всичките 
градове ще бъдат напуснати”, земята ще бъде опустошена (4:29-30). А евреите, служащи 
на чужди богове в своята земя, ще служат на чужди в чужда земя (5:19). Паника ще 
обхване всички, в траур ще се облече цялата земя (6:24-25). 
 Впрочем Господ не ще изтреби напълно Израиля 
------------------------ 
1) По обяснението на блаж. Теодорит думите: “оловото се стопи от огъня” 1) ... указват на обичая на 
среброковачите при разтапянето на среброто да поставят в него олово за унищожение на примеси и за 
очистване. Смисълът на речта на пророка е: както не може да стане стопяването, когато мехът е изгорял и 
оловото се стопи, така безрезултатно било и възпитанието на еврейския народ. 
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(4:27; 5:10). Останалите верни на Господа, съставляващи в Израиля свето семе, ще бъдат 
запазени. Подир това Господ, “Който с вечна любов обикна Израиля” (31:8), отново ще го 
възвърне в отечеството и ще устрои неговия живот (30:1-26). 
 Кой народ разбирал пр. Йеремия под велик, силен и древен, северен народ. 
 Съществува доста разпространено предположение, че пророчеството на пр. 
Йеремия било извикано от похода на скитите, който, според Херодота (1. 103. ff. IV. 1), 
станал между 630-620 г. и държал в напрежение месопотамските и сирийските народи 1). 
Тогава е възможно и друго предположение, че под народ “издалеча”, северен, велик, пр. 
Йеремия разбира скитите. Да се съгласим с такова предположение е невъзможно по цял 
ред причини: 1) в 25:9 пр. Йеремия говори, несъмнено, за също такова нашествие на 
северните племена и при това посочва на техния общ вожд “Навуходоносор, цар 
Вавилонски”; 2) народът, който ще нападне на Юдея, се нарича древен, което название не 
е приложимо към скитите, които, спор. Херодота (ІV, 5), се считали за най-млади 
измежду всички народи, а към вавилонците, които преди повече от 1000 г. пр. Хр. имали 
благоустроено царство; 3) в числото на въоръженията на този велик северен народ се 
споменават военни колесници (4:13; 6:23), каквито у скитите не е имало; 4) пророкът 
говори за изващото нашествие, а скитите преминали по Палестина по Израилската 
долина, по филистимското крайбрежие, в 8-9 година от царуването на Йосия, 
следователно, преди това предсказание на пр. Йеремия. 
 Така че, пр. Йеремия заплашвал с нашествието на вавилонците. Макар те да 
живели на изток от Палестина, пророкът ги нарича северен народ, защото по права линия 
между Палестина и Вавилон лежала пустинята, и всички военни походи срещу Юдея 
вавилонските царе насочвали от севера 2). 
 

Царуването на Йоахаз. 
 Приемникът на цар Йосия – Йоахаз, “който във всичко постъпвал неугодно в очите 
на Господа така, както постъпвали неговите бащи”, - царувал всичко три месеца (4 Цар. 
23:31-32). Отражение от това царуване не се забелязва в кн. на пр. Йеремия, ако не се 
счита кратката забележка в 22:10-12. Наричайки Йоахаза Селум, Йеремия, в тази 
------------------------ 
1) D-r F. Giesebrecht, Das Buch Jeremia, стр. I; Mеyer, Geschichte des Altertums. 1, 555 ff.; Duncker, Geschichte 
des Altertums. ІІ 441, 453, 463 ff.   
2) Проф. И. С. Якимов, Толкование ... стр. 31, 35, 121. 
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забележка призовава народа да плаче не за умрелия Йосия, когото по-рано пророкът 
горко оплакал (2 Пар. 35:25), а за отиващия в плен (4 Цар. 34) – Йоахаза, той вече не ще се 
върне и не ще види родната си страна. Ясно е, че в свалянето на нечестивия цар от 
фараона пророкът виждал нещастие, защото, с поставянето от фараона нов цар и с 
усилването на египетското влияние, за юдеите се увеличавала опасността откъм Вавилон. 
 

Царуването на Йоаким.  
 Царуването на Елиакима, преименуван от фараона Нехао – Йоаким 1), не могло да 
донесе добро ни на еврейския народ, нито на изобличителя на еврейската неправда – пр. 
Йеремия. 2) Пр. Йеремия дава убийствена характеристика за този млад цар, 3) който, по 
забележката на свещ. исторически книги, постъпвал неугодно пред очите на Господа (2 
Пар. 36:5) и напълнил Йерусалим с невинна кръв (4 Цар. 24:4). 
 Тщеславен и изнежен, Йоаким мислел за външния блясък, величественост, а не 
затова – “да произвежда съд и правда, да разбира делото на бедния и нищия”, което 
------------------------ 
1) Твърдението на І Парал. 3:15 че Йоаким бил втори син на Йосия, а пръв бил Йоахаз (по евр. и гръцки 
текст – Йоханан = (.......) се опровергава и от 4 Цар. 23:31,36 и 2 Пар. (36:2,5), които свидетелствуват, че 
Йоаким бил две години по-стар от Йоахаза. 
2) Речите на пр. Йеремия, които се отнасят до това царуване, са изложени без хронологическа 
последователност, а по-голямата част и без указание времето на произнасянето им. Времето на 
произнасянето на недатираните речи може да се определи от вътрешни признаци, за каквито могат да 
служат: свръзката им с датираните речи и факти, терминологията и накрай – описването на явления, които 
не са могли да имат място нито в царуването на Йосия, нито в твърде краткото царуване на Йоахаза. Проф. 
И. С. Якимов, освен точно датираните речи (чл. 25, 26, 35, 36, 22, 13-23), отнася към времето на Йоакима, 
ако не напълно, то поне от части, речите изложени в гл. 7-20, защото 7-10 гл. е тясно свързани с 20 гл.: в 
тази глава се говори за гонението на Йеремия, за споменаването му за Силом, а в речта изложена в 7-10 гл. 
се говори именно за Силом (7:12). Другите речи трябва да се отнасят към времето до четвъртата година от 
царуването на Йоакима, защото в тях северният враг не се нарича халдеи, когато, в четвъртата година от 
царуването на този цар, пророкът всякога (в изключение на 19 гл., тясно свързана с гл. 20) заплашва с 
Навуходоносор и халдейците, които в 605 г. победили последния си сериозен противник – египетският 
фараон – и подир това представлявали вече по-голяма опасност за Юдея. 
3) Възкачил се на престола, когато бил на 25 г. (4 Цар. 23:35; 2 Пар. 36:5). 
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то би било угодно пред Господа и което правил неговият благочестив баща – Йосия. 
 В необикновено трудно време, когато страшни облаци се надвесвали от север над 
Юдея, той започнал постройки на величествения дворец с просторни горници, като го 
обковавал с кедър, обагрял с “червена боя” (“суриком” – (......)), при което строил този си 
дом “с неправда и горниците си с беззаконие”, като заставял людете да работят даром, и 
не им давал заплата. Той бил, като че ли уверен, че този кедров дворец ще укрепи неговия 
царски престол (Иер. 22:13-16). Очите и сърцето му “били обърнати само към корист, към 
проливане на кръв, към притеснения и насилия” (22:17). Когато царството било 
заплашвано от опасност, той бил готов да покаже голяма привидна набожност, както това 
е станало в 4-та година на неговото царуване, когато при открилата се опасност от страна 
на халдейте, бил установен особен пост (36:6, 9) 1). Но изобщо, той не привличал своите 
поданици към Бога, а ги отдалечавал от Него, като им давал пример на беззаконие и всяка 
неправда. Жлъчен, рязък (36:21-23) и отмъстителен, Йоаким отговарял на изобличенията 
на пророците с жестокост и злоба. Прор. Урия не е могъл да се окрие от царската 
отмъстителност даже в Египет. Изпратените там царски посланици го довели при 
жестокия цар, и този го убива с меч, като изхвърля тялото му там, дето били 
простонародните гробници (26:20-26). 
 Пр. Йеремия дръзко и безпощадно изобличавал този нечестив цар. Той му 
предрекъл, че поданиците му не ще го оплакват, както обикновено юдеите оплаквали 
царете си, че “ще бъде погребан като осел; ще го изкарат и ще го хвърлят далеч от 
йерусалимските порти” (22:18-19), и “трупът му ще бъде хвърлен на дневния пек и 
нощния студ” (36:30) 2). Под управлението на такъв нечестив цар, като Йоаким, 
юдейският народ не е могъл да преуспява в религиозно-нравствено отношение. 
 

Религиозно-нравствено състояние на юдеите при царуването на 
Йоаким. 
 Настроението и поведението на юдеите от това време пророкът характеризира със 
следните думи: “в устата им 
------------------------ 
1) Спор. Мойсеевия закон, пост се полагал ежегодно в деня на очищението, в 10 ден на VІІ месец (Лев. 
16:29; 23:27). 
2) Според кн. 2 Парал. 36:6 Навуходоносор го оковал във вериги за да го отведе във Вавилон, а спор. 4 Цар. 
24:6 Йоаким “починал с бащите си”. Възможно е, умрелият във време на обсадата на Йерусалим от 
халдейците Йоаким да не е бил погребан с царски почести и даже трупът му да се е валял на дневния пек и 
нощния студ. 
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Ти 1) си близък, но си далеч от сърцето им” (12:2). Привидна набожност и вътрешно 
нечестие, с лице към храма, а с гръб към Бога (2:24) – такива явления се проявявали 
едновременно в живота юдеите. 
 Приучени от Йосия към усърдно изпълнение на богослужебния дълг, те 
продължавали да пълнят храма, принасяли множество жертви, постели понякога повече 
отколкото трябва (36:6,9), тръбели, че имат Господен закон (8:8), и при всичко това 
считали, че храмът ще ги защити и от земни бедствия и от небесно наказание (7:4,10). Но 
помнейки, че Господ е свят (Лев. 11:44), те забравили, че и те са длъжни да бъдат свети 
(7:23; 11:7). Животът им бил пълен с излишества и беззакония. 
 Низостта на религиозно-нравственото състояние на юдеите се увеличавала от това, 
че те съвсем не оценявали своето положение, не искали да разберат дързостта и 
престъпността на своите грехове: “какво е нашата неправда, и кой е нашият грях, що 
съгрешихме пред Господа, нашия Бог”, - питали те (16:15). А между това “грехът на Юда 
е написан с желязно длето . . . на скрижалите на сърцето им и на рогата на жертвеника 
им” (17:1), - т. е. и в съзнанието на юдеите и на рогата на езическите жертвеници, които 
юдеите, кланяйки се на идолите, вероятно, опръсквали с жертвена кръв. “Никой не се 
разкайва в своето нечестие” (8:6). За последното способствали самите народни учители, 
мъдреците и книжниците, “лъжливото перо” на които превръщало закона Господен в 
лъжа, т. е. претълкувайки и извратявайки закона Божий за угода и утешение на 
развратената тълпа и по такъв начин хвалейки се със закона Господен, на дело го 
отхвърляли, като с това опровергавали своята мъдрост (8:8-9). 
 Всичките указани явления, които характеризирали религиозно-нравственото 
състояние на юдеите при царуването на Йосия, се наблюдавали и при Йоакима. Само че 
сега несдържани, а по-скоро поощрявани от примера на нечестивия цар, те се проявявали 
по-рязко, по-остро и по-дръзновено. Но пророкът отбелязва и ред явления, които нямали 
място при царуването на благочестивия цар Йосия. 
 Макар и не направо, но пророкът упоменава (17:21-24) за неспазване от неговите 
съвременници на най-строгия Мойсеев закон – за светостта на съботата (Изх. 20:8-11;  Вт. 
5:12-14 и др.), за нарушението, на който се налагало смъртно наказание (Изх. 31:14; 35:2). 
Както се вижда, само след плена се наблюдавало подобно явление, тъй като от свещените 
писатели само Неемия споменава за него (Неем. 13:15). Такова отношение на юдеите към 
закона за съботата за 
------------------------ 
1) Господ. 
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време на Йоакима било твърде знаменателно. То свидетелствало, че даже нарушението на 
най-главните религиозни закони не смущавало и не стресвало тогавашните юдеи. 
 Още по-страшно било друго явление – откритото идолопоклонство, на което 
Йосия поставил край, и което сега отново се възродило при нечестивия Йоаким. Сега 
пророкът говори за идолопоклонството не като за бивше явление, когато, напр., дядото на 
Йосия, цар Манасия съградил жертвеници “на всичките сили небесни” 1) на двата двора 
на ерусалимския храм, а статуята на Астарта поставил в самия храм (4 Цар. 21:5-7), а като 
за настояще явление, ставащо пред неговите очи. 
 Наистина, на първо време от царуването на Йоаким почитането на идолите не 
дошло до това, че те да бъдат поставени в храма и там да им се служи (7:9-10). Но че 
идолите при Йоакима отново заели място в сърцата на юдеите и последните възлагали на 
тях своите надежди, както им изразявали и разни знаци на религиозно почитание, - това е 
напълно ясно. Пророкът непрекъснато изобличава съвременниците си, че “те пак 
тръгнали след чужди богове, като им служили” (11:10), че “те ходят подир други богове” 
(7:9), че имат толкова богове, на които кадят, колкото и градовете, и толкова “жертвеници 
за онова, що е срамно – жертвеници за кадене на Ваала”, колкото улици има в Йерусалим 
(11:12-13), че в градовете на Юдея и по улиците на Йерусалим “деца събират дърва, 
бащите кладат огън, а жените месят тесто за да правят банички за богинята на небето 2) и 
да направят възлияние на други богове” (7:17-18); че даже принасят в жертва синовете и 
дъщерите си (7:31; 7:2). Пророкът се старае да докаже, че идолите са “дело тектонское” – 
и не говорят; тях ги носят, защото не могат да ходят. Те не могат да сторят злото и добро 
да направят не могат” (10:3-5), и в бедствие не помагат (11:12), затова да не се страхуват 
“от небесните знамения”, от които се страхуват езичниците (10:2).  
 И такова идолослужение у тогавашните юдеи се редувало със служението на 
истинския Бог. Кадили на Ваала, “ходили подир други богове”, а после отивали в храма, 
посветен на Йехова, и там принасяли жертви (7:9-10). Двоеверие 
------------------------ 
1) На светилата небесни. 
2) Под богиня на небето тук трябва, очевидно, да разбираме Астарта, на която се покланяли юдеите (Съд. 
1:13; 3 Цар. 6:5). Принасянето на банички е религиозен обряд. Може би това е този същият обичай, който 
имал място в Атина, където в време на пълнолунието, в средата на месец Мухинион, приготвяли в чест на 
богинята на луната Астарта питки, които имали форма на луна и се наричали ............. (Проф. И. С. Якимов. 
Толкование . . . стр. 169 – 170). 
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завладяло душите на юдеите не толкова за огорчение на Господа, колкото за собствено 
тяхно огорчение и срам (7:19). 
 Трето явление, отбелязано от пр. Йеремия, това е явяването по това време на много 
лъжепророци, които мамели доверчивите люде и се ползвали с много по-голямо внимание 
и доверие, отколкото истинските пророци. 
 И в предшестващите две царувания имало лъжепророци и пр. Йеремия ги 
изобличавал (5:31; 6:13 и др.). А сега, под влияние на все усложняващото се и все повече 
заплашващо Юдея международно положение – от една страна, а от друга – поради 
страшните изобличения на Йеремия, който е предричал на Юдея големи бедствия от 
север, явяванията на лъжепророци зачестили. Едни от лъжепророците “крали думи 
Господни” (23:30), т. е. боравели с Божи изречения: заимствали ги от истинските 
пророци, но ги претълкували съобразно със своите нужди и цели (8:8). Други 
“произнасяли пророчества със собствения си език” (23:31), т. е. просто лъгали. Трети, 
може би искрено заблуждаващи се и от лъжлива любов към отечеството, представяли 
своите съновидения, то “чрева”, а не от Господа, за действителни откровения Божии 
(23:25,28). всички те, обаче, така се отличавали от истинските пророци, както “мекина” от 
злато (23:28): Господ “не ги е изпращал, а те сами са се разтичали, не им е говорил, а те 
пророкували (23:21). Бидейки не от Бога, те възвестявали не истинското, а приятното, 
което се оказало вредно и губително на народа, на когото Йеремия, заради тежките 
грехове, предсказвал нещастия, идващи от север, те възвестявали: “мир ще имате”; на 
всички беззаконници: “не ще ви сполети беда” (23:17), “меч и глад не ще има по тази 
земя” (14:15). С всичко това те помрачавали съвестта на народа и го отдалечавали от Бога 
(23:27,32). На лековерния и развратен народ повече се нравила утешителната лъжа на 
лъжепророка, отколкото горчивата истина на Йеремия, и народът понякога се съединявал 
с тях за враждебна дейност против Йеремия (26:8), който предсказвал за народа бедствия, 
а за лъжепророците гибел (23:12,15; 14:15).  
 И така, царят нечестивец, народът върши беззакония и дошъл до открито 
идолопоклонство, “от пророка до свещеника – всички постъпват лъжливо”: пророците 
лъжат като утешават народа с измамни надежди и не пречат на грубите му страсти и 
настроения; свещениците даже с идолопоклонството не виждали престъпление, щом като 
народа принася жертви и им дава законния десятък. При такова положение на нещата 
страната бързо се устремява към гибел. 
 За пророческия поглед на Йеремия вече е видно идващото от север страшно Божие 
наказание, заплашващо страната и Йерусалим с разорение, а жителите с гибел. Но  
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той знае, че това наказание още може да бъде предотвратено от самия народ, само не с 
несполучливи политически съюзи с съседните народи, а изключително чрез обръщане 
към завета, склонен между Бога и техните бащи. Пророкът употребява всевъзможни 
средства, за да вразуми съотечествениците си. Но как да ги вразуми, ако не чрез 
откриване на всичките им рани, чрез изобразяване на всичките гибелни последствия от 
тяхното нечестие и упорство? И пророкът изобличава. Изобличава безпощадно и 
страшно: бичува цялата развратност и юдейския народ, всичките му престъпления против 
Бога и ближния; разбива заблудата, че само близост към храма и само външното 
изпълнение на обредите могат да им заслужат Божията милост и да ги защитят от всички 
беди (7:4,9-10; 11:15 и др.); заплашва ги с участта на израилското царство, като ярко 
рисува всичките ужаси на идващия погром (7:20,31; 8:1-3,12-16; 9:10-11,15-16,21-22; 
10:22 и др.). 
 Юдеите трябвало да привикнат към изобличенията на Йеремия при царуването на 
Йосия, когато той бичувал разните им безпътства. Но сега, когато пророкът провъзгласил, 
че в основата си тяхното отношение към храма и закона е престъпно, че храмът, законът и 
“месото”, т. е. жертвите, не ще ги спасят, ако те не се откажат от беззаконията си и с 
цялото си сърце да се обърнат към Бога; че и храма и Йерусалим, заради тяхното нечестие 
очаква участта на Силом (7:12,14,20), който от Иисус Навин до Самуил бил център на 
религиозния живот, а сега изживява участта на всички разорени градове на израилското 
царство, загубил всяко значение, - надигнало се страшно възмущение против него. Това 
станало в началото на царуването на Йоаким. Пророк Йеремия, по Божия заповед, като 
застанал “на двора на дома Господен” 1), обявил “за всички градове на Юдея, които 
дохождат на поклонение в деня Господен 2), че ако те не почнат да постъпват според 
Божия закон, то с този дом (т. е. храм) Господ ще направи същото, което направи в 
Силом, и този път ще предаде на проклятие от всички народи (26:1-6). Когато чули тези 
думи, свещениците, пророците и “целия народ”, хванали пророка, като заявили, че той 
като богохулник, трябва да умре (26:7-9). Целият народ, който бил в храма се надхвърлил 
срещу Йеремия. Спасило го само благоразумието и безпристрастието на князете. Като 
чули за станалото в 
------------------------ 
1) Очевидно в “външния двор” (Йез. 40:17), иначе наричан “голям двор” (2 Пар. 4:9), предназначен за 
народа, а не в “вътрешния двор” (3 Цар. 6:36), или свещеническия (2 Пар. 4:9), където се намирали 
жертвеникът и медното море. 
2) Очевидно, това е станало на велик празник, когато юдеите отвсякъде се събирали в Йерусалим. 
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храма, князете побързали “из царския дом и седнали при входа на новата врата 1) на дома 
Господен”. Свещениците и пророците заявили на князете, че Йеремия, заради своето 
богохулство, подлежи на смърт. Но те дали думата на Йеремия. И когато този обяснил, 
че, той е изпратен от Господа за да им съобщи казаното вече, че, ако те се поправят, 
Господ ще отмени бедствието, а ако го убият, - което е в тяхна власт, - то невинната му 
кръв ще падне върху тях, върху този град и жителите му, тогава князете признали, че той 
като такъв, който говорил от Божието име, не подлежи на смъртна присъда. С тях се 
съгласили и някой народни старейшини, които напомняли на народа, че при Езекия също 
така пророкувал Михей Мараститянин, но Езекия и народът не го убили. Напротив, те се 
уплашили от Господа, помолили Му се, и Бог не привел в изпълнение Своята заплаха. “А 
ние, - завършили речта си старейшините – искаме да направим по-голямо зло на нашите 
души” (26:10-19). 
 Цар Йоаким е могъл да “умъртви с меч” Йеремия, както и Урия, син на Шемая, 
който пророкувал против Йерусалим и юдейската земя точно с тези думи, с които и 
Йеремия. Но някой си Ахимах, син Сафанов, спасил Йеремия (26:20-24). 
 Проф. Гизебрехт 2) счита, че подир тази история Йеремия в течение на следващите 
най-близки години не смеел да се яви в храма. Доколкото е вярно това категорично 
твърдение, трудно е да се отговори. В 4-та година от царуването на Йоаким Йеремия не е 
могъл да се появи в храма и поръчал на Варуха да чете пророчествата му. Причината на 
тази невъзможност се заключава в това, че той бил заключен (Wulg. “Ego clausus sum, а по 
LХХ – “его стерегли” “.......................... – 43:5 = 36:5). Че пророкът в това време не е бил 
лишен от свободата, се вижда от това, че князете го съветвали тогава да се скрие, и той 
действително се скрил (36:19,26). Затова по-приемлив е текста на LХХ: свещениците и 
лъжепророците дебнеха, кога пророкът ще се появи в храма, та да възбудят народа и да се  
справят с него. Не е изключена и тази възможност, че макар пророкът 
------------------------ 
1) Названието “нови врата” в Ст. Зав. се среща у Йеремия (26:10; 36:10). Каква е тази врата? Външният двор 
на храма имал три врати: северни (вениаминови), източни и южни. Коя от тези три врати се нарича нова, 
трудно е да се каже. Като се вземе под внимание, че князете дошли из царския дворец и седнали при входа 
на новата врата, може да се предполага, че тези врата вадели към царския дворец и, може би, са наречени 
нави затова, че Йоаким, като построил новия дворец (Йер. 22:13-14), направил и тези врата. А, може би, 
тава са били врата, направени от цар Йоатам (4 Цар. 15:35). 
2) Giesebrecht, Das Buch Ieremia, стр. ІХ. 
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да е бил оправдан от князете и старейшините, свещениците го поставили под забрана, с 
което се обяснява и всеобщата възбуда против него, не само между народа въобще, но и 
между жителите на родния му град – Анатот и даже и от страна на братята ме и дома на 
неговия баща (12:6; 11:19-20). Ако и да е вярно токова едно предложение, то не ни дава 
право да твърдим, че пророкът подир описания случай замлъкнал и до четвъртата година 
от царуването на Йокима не  произнесъл изобличителни речи. 11 – 12 глави съдържат в 
себе си речи, произнесени до 4-та година на Йоакима, защото в тях северните народи, 
които ще има да разрушават Юдея, не се наричат халдеи, когато подир тази година, 
година на победа на Новуходоносор под Нехао, пророкът винаги ги нарича халдейци. 
 Положението на пророка в тези години било извънредно тежко. Свещениците и 
пророците искали неговата смърт. Не виждайки изпълнението на неговите пророчества, 
не само за нашествието на страшния северен враг (4:7,16), но и за разрушението на 
Йерусалим (9:11) и за отвеждането на юдеите в чужда земя (9:16; 15:14; 17:4), измежду 
народа се чували гласове: къде е Словото Господне? нека дойде (17:15)! Враговете се 
старали “да го сразят с езика си”, т. е. да го оклеветят, да хвърлят върху него такава вина, 
заради която той би подлежал на смърт. Те не бояли да се лишат от Йеремия, защото 
считали, че техните свещеници учат според истинския закон и, освен Йеремия, има у тях 
“мъдри” и пророци (18:18) 1), които им възвестявали само приятното (6:14; 8:11). На 
заплахите на пророка за очакващата ги гибел (11:11,22,23) те отговаряли: “той не ще 
види, какво ще стане с нас” (12:4), т. е. те по-скоро ще видят неговата гибел, отколкото 
той тяхната. Даже жителите на родния му град Анатот ме говорили: “не пророкувай в 
името Господне, за да не умрем от нашите ръце”. А в това време юдеите се събрали, за да 
го отровят (11:19,21). Братята му и домът на неговия баща – и те станали негови врагове: 
в лицето му говорят добро, а зад него викат със силен глас, отнасят се към него, като към 
подлежащ на тежко наказание престъпник – постъпват с него вероломно. Той и на тях не 
може да вярва (12:6). Нечестивият цар – той, разбира се, бил жесток враг на Йеремия. 
Това се открило в четвъртата година от неговото царуване, за което ще говорим после. На 
пророка, според собствения му израз, се случвало да спори и се препира с цялата земя 
(15:10).  
 Положението на пророка наистина било трагично. Най-разнообразни чувства 
изпълвали неговата душа. Пророкът 
------------------------ 
1) “Не е изчезнал закон у свещеника и съвет у мъдрия и думи у пророка (18:18). 
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съзнал, че със своите престъпления народът е заслужил гнева Божий (6:11; 31:32) и 
подлежи на наказание (10:24), 1) че постигналото Юдея нещастие – страшна суша, която 
напълно разстроила живота на страната (14:1,6), е напълно заслужено (14:7). Той 
предсказва нови още по-страшни бедствия, и като че ли чува пръхтенето на 
неприятелските коне от Дан (от север), от цвиленето, на които трепери цялата земя. 
Неприятелят ще изтреби “земята и всичко в нея, града и живеещите в него” (8:16; 10:22). 
Вдовиците ще бъдат повече, отколкото пясъка в морето. Даже мъртвите не ще бъдат 
пощадени: “ще изхвърлят из градовете костите на царете на Юда, и костите на князете му, 
и костите на свещениците и костите на пророците, и костите на жителите на Йерусалим” 
(8:1); Йерусалим ще стане “купище камъни, жилище на чакали, и градове на Юда – 
пустиня, без жители”, горите и степните пасбища ще останат без жител (9:11,10). 
Короната ще падне от главите на царя и царицата, 2) а техните поданици - юдеите ще 
бъдат разсеяни между народи, които не са познали нито те, нито техните бащи (9:16; 15:7; 
16:13). Труповете на людете ще се валят като тор по полето и не ще има кой да ги събере 
(9:22; 14:16). Гласът на тържество и веселие, даже брачно, ще се прекрати в градовете на 
Юдея и в Йерусалим (7:34). Ще стане време на плач за умрелите и отвличаните в плен, и 
пророкът съветва жените да учат дъщерите си на плач, на плачевни песни (9:7-20). 
Останалите живи “ще предпочетат смъртта пред живота” (8:3). Юдейската земя ще стане 
“ужас, постоянна гавра, така че всеки, преминаващ по нея, ще се изуми и ще поклати 
глава” (18:16). И всичко това ще бъде справедливо и заслужено наказание: “много народи 
ще преминат през този град и ще си кажат един на друг: защо Господ така е постъпил с 
този велик град? И ще отговорят: затуй, защото те оставили завета на своя Бог и се 
покланяли на други богове, и им служили” (22:8-9). 
 Но рисуваната от самия пророк картина на страшния разгром и разрушение пълни 
сърцето му с неизразима скръб. Пророкът обича своя народ, желае му спасение, а не 
гибел. Затова, като изобличава и бичува престъпленията, като заплашва с разни бедствия, 
той сам страда, плаче, не си намира място. “О, кой ще даде на главата ми вода и на очите 
ми – извор сълзи! Аз бих плакал и ден и нощ за избитите на дъщерята на моя народ” (9:1). 
“Кога ще се утеша 
------------------------ 
1) Слав. “накажи нас, Господи”. 
2) Т. е. царят и царицата ще бъдат лишени от царското достойнство. Под царица, по всяка вероятност, 
трябва да се разбира царицата-майка, която взимала участие в управлението. (3Цар. 15:13; 4 Цар. 10:13; 3 
Цар 2:19). 
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в тъгата си! Сърцето ми се стопи . . . Аз съм съкрушен, ходя мрачен, ужас ме обзе” 
(8:18,21; 14:17) – викал пророкът. Той моли Господа да постъпи с народа по правда, а не в 
гнева си, т. е. да не го погубва до край, а да накаже езическите народи, които погубват 
избрания народ (10:24-25). Когато суша опустошавала юдейската земя, пророкът два пъти 
молил Господа да върне любовта Си на съгрешилия народ и да не разрушава завета Си 
(14 гл.). 
 Тази нестихваща в душата на пророка борба на правдата с любовта представлявала 
най-трагичната страна в живота на пророка, подсилвана още със страданията, които му 
причинявали неговите врагове. 
 Главни врагове на Йеремия били свещениците и лъжепророците. Първите 
възпитавали народа във външно, обредно настроение, свеждайки цялата религиозност 
към посещение на храма, принасяне на жертви и изпълнение на другите обрязаности на 
външното богопочитание. Вторите градели своето благополучие на лъжата – 
представлявали се за Божии пратеници, а измислиците си – за Божии откровения, старали 
се да предричат не истинското, а угодното и приятното за царете, за князете и развратения 
народ. Йеремия бил пречка и за едните, и за другите. Разбира се, че и свещениците и 
“пророците” не искали да признаят богопосланичеството на Йеремия, нито да разберат 
политическата му далновидност, както и дълбокото му разбиране същината на истинската 
религия. Те станали негови ожесточени врагове, жадуващи неговата смърт, и без труд 
съумяли да склонят на своя страна лековерния и развратен от тях народ. 
 Злобата и козните на враговете извънредно много угнетявали пророка. Считайки 
се невинен, той недоумява, защо са така тежки и продължителни неговите страдания и 
унижения, които му причинява народът (15:18). Из изстрадалата му душа се изтръгва 
болезненият вопъл: “Горко ми, майко моя, че ме роди човек, който спори и се препира с 
цяла земя” (15:10). Възмутен от неправтата на враговете, той моли Господа да отмъсти на 
гонителите му (15:15), да ги накаже със смърт, защото само със собствената им кръв 
могат да бъдат очистени беззаконията им (12:3), той моли да ги постигнат всякакви 
бедствия (17:18; 18:21-23). Едновременно с това пророкът моли Господа да го защити и 
спаси (17:14,17-18), 1) за да се посрамят и потреперят враговете му, а не той. Понякога, 
поради продължаващото благоденствие, на враговете, у пророка се явявало съмнение в 
Божията помощ: “Нима Ти ще бъдеш за мен като лъжлив извор, 
------------------------ 
1) “Не бъди страшен за мене” (17:17). Слав. “не буди ми во отчуждение” т. е. не се отчуждавай от мен, не ме 
оставяй без Твоята помощ. 
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като невярна вода” (15:18)? 1) – викал той към Господа. Господ го успокоявал, че “края 
му ще бъде добър” (15:11), че никакви усилия на враговете не ще успеят да го надвият 
(15:20) 2). 
 

Събития от 4-та година от царуването на Йоаким. 
 В четвъртата година от царуването на Йоаким станали събития от огромна 
важност, с големи последствия за Юдея: Навуходоносор разбил при Кархамис (605 г.) 
Фараона Нехао. Сега Юдея, като подвластна на Египет, от времето на цар Йоахаз, 
трябвало да очаква вавилонското нашествие. Пред пророческия поглед на Йеремия ясно 
се рисува картината на последващите събития. Този северен народ, с когото не веднъж 
вече пророкът заплашвал Юдея, е Вавилонския народ, с неговия победоносен цар 
Навуходоносор. Навуходоносор е раб на Йехова (25:9), защото макар той и да не знае 
Господа, но той ще изпълни Божиите намерения по отношение на Юдея. Юдейският 
народ би могъл да предотврати надигащата се беда само чрез дълбоко разкаяние и 
всецяло обръщане към  Господа Бога. Но народът си оставал неразкаян и упорит в 
нечестие. И ето, в четвъртата година от царуването на Йоаким и в 24-та от своето 
служение, Йеремия известява на целия юдейски народ и на всичките жители на 
Йерусалим, че за тяхното нечестие и непослушание Господ изпраща Навуходоносор, своя 
раб, срещу Юдея и нейните жители и напълно ще ги погуби, ще ги направи “ужас, 
посмешище и вечно запустение”, и тези ще служат на Навуходоносор 70 години (25:1-10). 
Сигурно тази реч на пророка ще е извикала силно озлобление. Подир това той вече не 
смеел да се появи в дома Божии (36:5) 3). 
 Тогава Господ заповядва на Йеремия да запише в книжния свитък всички речи, 
произнесени от него в Божие име, “от дните на Йосия до този ден”. Може би, след това 
домът на юдеите ще чуе за очакващите го бедствия, ще се отвърне от лошия си път, и 
тогава Той, Господ, ще прости неправдата им и греха им (36:1-3). Йеремия повикал 
Варух, син на Нирия, и този, по диктовка на Йеремия, записал всичките му речи. 
----------------------- 
1) Неверен източник – пресъхващ източник. Пророкът изразява мисълта: нима Господ някога ще го остави 
без своята помощ? 
2) “Ще те направя за този народ здрава медна стена, те ще воюват против тебе, но не ще те надвият, защото 
Аз съм с тебе, за да те спасявам и избавям”. Това значи: с Божията помощ пророкът ще бъде също така 
непреодолим, като медна стена, която пази града. 
3) Гл. стр. 27 – 28. 
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 В това същото време в Юдея настъпва тревога. Очакват приближаването на 
надигнала се от север опасност. За нейно предотвратяване бил установен пост (36:6). Там, 
както и по-рано, мислят, че с посещение на храма, жертви и пост може да се умилостиви 
Бог. Многократните напомняния на Йеремия, че на Господа е угодно не това, а обрязване 
на сърцето, праведен живот, не изменили настроенията на юдеите. Затова пророкът иска 
пак да напомни на народа предишните си наставления: “може би, ще възнесат топла 
молитва пред лицето на Бога и ще се обърнат – всеки от лошия си път” (36:7). Но той сам 
не може да отиде в храма, защото там го дебнат. И той поръчал на Варуха да отиде там и 
да прочете всичко, написано в свитъка, за да бъде чуто от всички юдеи, дошли в 
Йерусалим по случай поста (36:5-6). 
 В петата година на Йоакима, в деветия месец, когато за целия Йерусалим и за 
целия народ, дошъл в Йерусалим, бил обявен пост, дошъл Варух в храма и там на горния 
двор, при входа на новата врата, в стаята на Гамария 1), Сафанов син, писар, прочел пред 
народа всичко написано в свитъка. Синът на Гемария, Михей, като чул прочетеното, 
слязъл в царския двор, в стаята на царския писар, където в това време се намирали всички 
князе: Елисам, царски писар, Делаия, Семаев син, Елнатан, син на Ахбор, Гемария, син на 
Сафан, Седекия, син на Ананий, и др., и им разказвал всичко чуто. Те тутакси повикали 
Варух, та от устата му да чуят записаното в свитъка. Четенето на Варух произвело пред 
тях потресаващо впечатление. Като го изслушали, те “с ужас се спогледали” (ст. 16). 
Обещали на Варуха всичко това да преразкажат на царя. Но като узнали, че Варух е 
записал по диктовката на Йеремия, и опасявайки се, че царят ще възпламени гнева си  и 
против двамата, те съветвали и Йеремия и Варух да се скрият, та никой да не знае къде са 
(36:16-19). 
 Князете разказали всичко на царя. Той заповядал да донесат свитъка и в 
присъствието на всички князе да му го прочетат. Чел Йехудий в земния дворец. 2) Царят 
седял и пред него имало мангал с жар. Когато Йехудий протичал три или четири 
стълбица, царят ги отрязвал с писарското ножче и ги хвърлял в жарта, докато бил 
унищожен целия свитък на огъня (36:20-23). Вместо съкрушение и разкаяние, четенето на 
свитъка възбудило у царя злоба против Йеремия и Варух. Царската свита, която слушала 
------------------------ 
1) Т. е. в стената, отделяща свещеническия двор от външния. 
2) Всичко това станало през зимата, в деветия месец. 
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четенето, различно се отнесла към пророческите изобличения. Всичките царски слуги – 
най-приближените до царя, подобно на самия цар, “не се уплашили и не раздрали дрехите 
си,” а известните нам князе – Елиатан, Делаия и Гемария, които за втори път слушали 
четенето, молели царя да не гори свитъка. Царят не ги послушал и заповядал на 
Йерамеила, син на царя, 1), на Сераия, Азраиилов син, и на Селемия, Авдиилов син, да 
хванат Йеремия и Варух. “Но Господ ги скри” (36:24-26). 
 Вместо изгорения свитък, Варух, по диктовката на Йеремия, написал друг, еднакъв 
с първия, и към него направил много допълнения. А като отговор на дръзката постъпка на 
Йоаким било новото предсказание на Йеремия, че “не ще има от него 2) кой да седне на 
Давидовия престол, и трупът му ще бъде хвърлен на дневния пек и нощния студ 3) 
(36:32,30). 
 

Други злополуки с пророк Йеремия. 
 Не е възможно с точност да се установи, към кое време се отнася епизодът, описан 
в 19 – 20 глави от кн. на пр. Йеремия: предшествал ли е той четенето на свитъка от пр. 
Йеремия, или пък е произлязъл подир четенето. Несъмнено е едно: той произлязъл не по-
рано от четвъртата година от царуването на Йоаким, защото се нарича вавилонски цар 
(20:3). На нас ни се струва, че той се отнася към четвъртата или начало на петата година 
от царуването на Йоаким, и че упражненото насилие над Йеремия от свещеника Пасхор 
послужило като причина, така че пророкът след това да се не решава  да се яви в храма. 
 Епизодът се изразил в следното. 
 Йеремия, по Божия заповед, купил глинено гърне 4), взел със себе си 
“старейшините из народа и свещеническите 
------------------------ 
1) “На сина на царя” – на член от царската фамилия. Йерамеил не е могъл да бъде син на Йоаким, защото 
последният стъпил на престола 25 годишен (4 Цар. 23:36) и в дадено време неговия син не е могъл да бъде 
повече от 10 – 12 год. 
2) Йоаким. 
3) Първата половина на предсказанието скоро се изпълнила: синът на Йоаким – Йехония стоял на престола 
всичко 3 месеца (4 Цар. 24:6,8). Вероятно, се е изпълнила и втората половина на предсказанието (вж. стр. 
22,1 заб.) 
4) Слав. “сосуд скуделнич жжен” – изпечен съсъд, формата на който вече не може да се измени. 
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старейшини 1)” и влязъл в долината на синовете Еномови 2). Там той провъзгласил, че 
Йерусалим очакват страшни бедствия, които ще го направят за ужас и присмех. Тези 
бедствия, ще го постигнат за това, че 1) юдеите се  предали на идолослужение, и Божият 
град Йерусалим станал арена на такива престъпления, които направили невъзможно 
Божието пребивание в него; 2) “юдейските царе напълниха това място с кръв на невинни” 
3) ”построили жертвеници на Ваала”, т. е. правели езически човешки приношения (ср. 
7:31; 17:2), в което също така вече обвинявал пророкът юдеите: “кадят върху покрива на 
своите къщи на цялото войнство небесно и извършват възлияние на чужди Богове” (19:1-
13). 
 Като изрекъл всичко това 4), пр. Йеремия дошъл в храма, застанал в двора и тук 
потвърдил, че, заради жестокосърдечието на народа, Господ ще изпрати цялото нещастие, 
предсказано от него (19:14-15). 
 

Страданията на пр. Йеремия. 
 Със своите страшни изобличения пр. Йеремия отдавна възбудил ненавистта на 
свещениците и лъжепророците. Сега тази ненавист се завършила с насилие. Йеремиевата 
реч в храма, в която пророкът заплашвал със страшни бедствия Йерусалим и цяла Юдея 
(19:15), била чута от Пасхор, син на Емер 5), свещеник и надзирател в дома Господен 
(20:1). Съдейки по последващите началнически постъпки на Пасхор, трябва да признаем, 
че той не е бил 
------------------------ 
1) Слав. “от старец священических”. Вероятно, тези същите “старци свещенически” се наричат в 4 Цар. 19:2 
“старейшини на жреците”, а у Неемия 12:7 – “началници на свещениците”. 
2) Долината на синовете Еномови ограждала Йерусалим от южната и югозападна страни. 
3) Славянският текст, който е напълно съгласен с LХХ, тук има решително преимущество пред руския. 
4) В книгата на пр. Йеремия се говори за Божията заповед да изрече упоменатите заплахи и не се споменава, 
дали Йеремия ги е изрекъл. Но най-първо, Йеремия не е могъл да не изпълни Божиите заповеди, а след това, 
думите на Йеремия в двора на храма: “ето аз ще изпратя на този град и на всичките им градове цялото онова 
бедствие, което изрекох против него” (19:15), - достатъчно ясно свидетелствуват, че Божието повеление 
било изпълнено – внушеното от Господа било известено на народа. 
5) Трудно е да се определи дали Пасхор се е наричал син Емеров по името на своя баща, или по името на 
чредата, към която той е принадлежал, и която имала за свой родоначалник Имера (І Пар. 24:14; І Ездр. 
2:37; 10:20; Неем. 7:40). 
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просто надзирател, или един от тези вратари, които били назначени от Давид за надзор на 
Божия дом (І Пар. 23:5; 26:28-28), а началник на надзирателите, облечен с по-големи 
права. Имащ такова звание – “надзирател в дома Господен”, - свещеник Софония, син 
Маасеев, бил длъжен да следи “за всеки човек, който беснее и пророкува, и да туря такъв 
в тъмница и клада” (29:25-26). Пасхор освен това принадлежал към числото на тези 
“пророци”, които проповядвали лъжливо (20:6), предвещавайки на Юдея мир и 
благоденствие, - обратно на Йеремиевите предсказвания. По такъв начин в лицето на 
Йеремия той видял своя идеен противник и изобличител. 
 Като чул сега Йеремия така да пророкува, Прохор го ударил и го поставил “в 
клада” 1), която се намирал до горните вениаминови порти при дома Господен (20:20). На 
другия ден Йеремия бил освободен. 
 Изтезанието не укротило пророка. “Не Пасхор 2) те нарече Господ, но Магор 
Мисавив” 3),  - казал той на освобождаващия го Пасхор и тук пояснил, че Пасхор ще бъде 
ужас за самия себе си и за всичките си другари, че те ще падат от меч и очите на Пасхор 
ще видят това; че Юдея с всичките и царски и други съкровища ще бъде предадена за 
разграбване в ръцете на вавилонския цар, а жителите и, с тях и Пасхор със своите 
домашни, ще бъдат отведени в плен, където Пасхор и ще умре (20:3-6). 
 Случилото се с пророка в храма препълнило чашата на неговото търпение. Той 
вече решава повече да не напомня за Господа и да не говори за Него, но не намерил сили 
да стори това, защото е увлечен от Господа, като че ли разпален огън гори в сърцето му, и 
той не може да го удържи (20:7,9). В такива минути той вярвал, че с него е Господ, като 
силен ратоборец, и затова неговите гонители не ще надвият, ще се спънат и ще се 
посрамят (20:11). А възвръщайки се към действителността, той моли Господа да отмъсти 
на неговите врагове. В това същото време Йеремия ясно си представя целия ужас на 
своето положение и про - 
------------------------ 
1) Както слав. “в кладу” – руск. “в колоду”, гръц. (.........................), така и Вулг. “in nervum” = в окови, не 
дават ясна представа за наказанието, на което бил подложен Иеремия. Употребената тук евр.дума “означава 
такова оръдие за наказание, което, лишавайки човека от свободни движения, държи тялото му в 
неестествено, тежко и мъчително положение” (проф. И. С. Якимов, Толкование ... стр. 346). Не е изключена 
възможността, щото Иеремия не само да е бил заключен в клада, но да е бил подхвърлен и на побой. 
2) Еврейска дума, която означава мир, благосъстояние, радост. 
3) Еврейски думи, оставени без превод, които означават: “ужас отвред”. 
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клина деня на своето раждане, както и онзи човек, който е занесъл вестта на неговия баща 
за рождението 1) (20:12-18). 
 Тогава пророкът преживявал най-голямата трагедия. 
 От свещ. историческите книги ние узнаваме, че нашествието на Навуходоносор в 
Юдея, което станало в 6 и 7 година от царуването на Йоаким, се завършило с 
подчинението на Йоаким от Навуходоносор. След три години  Йоаким се отметнал от 
своя повелител, което предизвиквало нов поход на Навуходоносор срещу Юдея. 
Йерусалим бил завзет, храмът ограбен, а Йоаким – окован в вериги за отвеждане в Египет. 
Но Йоаким умрял преди да успеят да го отведат в плен (4 Цар. 24:1,2,6; 2 Пар. 36:6-7).  
 Как реагирал пророкът на всички тези събития? Какви речи били произнесени от 
неговите уста? Как се отнасяли към него противниците му? – Отговори на всички тези 
въпроси се можем да намерим в неговата книга. А че появилите се бедствия, както и 
изобличенията на Йеремия, не успели да възродят юдеите и техните царе, князе, 
свещеници и пророци, се вижда от събитията, станали през време на следващите царе. 
 

Царуването на Йехония (597 г.). 
 Йоаким бил наследен от своя осемнадесетгодишен син – Йехония. Младият цар 
стоял на престола само три месеца и 10 дни. Войската на Навуходоносор, в осмата година 
от неговото царуване, отново обсадила Йерусалим. Йехония доброволно се предал. За да 
изключи опасността от нова измяна от страна на юдеите, Навуходоносор преселил във 
Вавилон Йехония, майката, жените и евнусите му, князете, дърводелците и комачите, 
хиляда художници и строители, седем хиляди войска, въобще всички силни 2), като 
оставил само бедния народ. При това били иззети всички съкровища на храма и на 
царския дворец. Йехония прекарал в тъмница до смъртта на Навуходоносор, и чак 
приемникът на последния – Евилмеродах, в 37-та година от преселението на Йехония (т. 
е. в 561 г.), му върнал царското достойнство. 
 За характера на стодневното царуване на Йехония све - 
------------------------ 
1) Проклятието над човек-известител трябва да се разбира не в буквален смисъл. Това е алегорически израз 
на необикновена скръб и тяжест, а никак не действителното проклятие на в нищо невинния човек. 
2) В дадения случай Навуходоносор постъпил подобно на филистимците, които във време на Саула извели 
из еврейското царство всички ковачи, “като се страхували да не би евреите да направят меч или копие” (І 
Цар. 13:19). 
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щените историци забелязват, че той “постъпвал във всичко неугодно пред очите на 
Господа така, както постъпвал неговият баща (4 Цар. 24:8-16; 25:27-30; 2 Пар. 36:8-10). 
 Свидетелствата на историческите книги за преселението на Йехония с майката, 
князете, дърводелците и ковачите, както и за завръщането на царското му достойнство от 
Евелмеродаха, се потвърждават и от книгата на Йеремия (24:1; 29:1-2; 52:31-34). Но от 
книгата на Йеремия ние узнаваме още, че случилото се с Йехония било предсказано от 
Йеремия, - че Йехония с майка си ще бъдат предадени в ръцете на Навуходоносор, цар 
вавилонски и халдейски, че те ще бъдат изхвърлени в чужда страна, из която не ще се 
върнат, че никой от потомството на Йехония не ще седне на Давидовия престол и не ще 
господства над Юдея, защото Йехония не е вече скъпоценен пръстен на дясната Господна 
ръка, а непотребен съсъд в очите Божии (22:24-30) 1). Значи според мисълта на пророка, 
Йехония се оказал нищожен и недостоен, за да бъде носител на тези обещания, които 
били дадени на неговия праотец – Давид (2 Цар. 7:13-15). Царската власт всред 
поколението на Йехония се прекъснала. Царският престол преминал към Матания, чичо 
на Йехония 2). Него възцарил Навуходоносор като променил името му на Седекия (4 Цар. 
24:17). 
 

Царуването на Седекия (597-586). 
 Седекия заел престола като двадесет годишен младеж. Младият цар съвсем не 
обладавал такива качества, които биха обезпечили щастливо царуване. Той принадлежал 
към числото на тези натури, с които не рядко се прекъсвали царски родове. 
Държавнически опит той не смогнал да придобие; мъдрост му липсвала; примерите на 
двамата му предшественици могли да го развратят, но не и да го поучат. Освен това 
безхарактерността, нерешителността и страхливостта били характерни черти на неговия 
характер. У Седекия не се забелязвали и жестокост, с  
------------------------ 
1) Виж у LXX и в слав. текст: “обезчестися Йехония, яко сосуд непотребен”.   
2) В слав. 4 Цар. 24:17 “с, на его”, както и у LXX “.........” е явна грешка: 1) в 2Пар. 36:10 и в гръцкия и 
славянски текстове: “брата отцу его” т. е. брата на Йоакима; 2) името на майката на Седекия “Хамуталь”, 
доч Йеремии, из Ливны (4 Цар. 24:31); 3) спор. І Пар. 3:15-17 Седекия – син на Йосия, Йехония не е имал 
син Седекия; 4) осемнадесет годишния Йехония не могъл да има двадесет и една годишен син Седекия (4 
Цар. 24:8-18); 5) у Йеремия Седекия се нарича син на Йосия (37:1). 
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които се отличавал Йоаким. В противоположност на последния, той се отнасял към 
Йеремия с почит и вяра в силата на неговата молитва. Но непостоянството и 
мекушавостта на Седекия били причина, така че неговото царуване Йеремия да претърпи 
много повече, отколкото в царуването на жестокия Йоаким. Седекия принадлежал към 
числото на тези деятели, за които св. Йоан Богослов писал: “ти не си ни студен, ни горещ; 
о, да беше студен или горещ! Но тъй като ти си хладен, а не горещ, нито студен, то ще те 
избълвам из устата Си” (Апок. 3:15-16). Свещ. историк отбелязва за царуването на 
Седекия: “и вършеше той неугодно пред очите на Господа във всичко така, както правеше 
Йоаким” (4 Цар. 24:19). Седекия не намирал сили нито да се противи на злото, нито да 
следва доброто. Той плавал до течението, което бързо носело и него, и страната към 
гибел. 
 Седекия унаследил печално наследство: страната – от вавилонското нашествие – 
разорена; съкровищата, царски и храмови – ограбени; най-издигнатите хора, заедно с царя 
Йехония – отведени в плен. Но народът не разбира Божието вразумление. Той бил 
склонен да мисли, че това не е началото, а края на бедствията, че вавилонците не ще 
безпокоят вече страната. За разкаяние и изправление, които единствени биха могли да 
спасят народа от идващите сътресения, никой не помислял. За да разпръсне такива 
илюзии, Йеремия излиза с нови изобличения. 
 След отвеждането на Йехония и другите с него (24:1) във Вавилон, пророкът имал 
видение: две кошници със смокини, поставени пред храма – едната била с твърде хубави 
смокини, каквито биват ранните, а другата с твърде лоши, които поради лошавина не бива 
да се ядат. И било му открито следното: под хубави смокини Господ изразява преселените 
в халдейската земя юдеи. Те ще се обърнат към Господа с цялото си сърце, и Господ ще 
ги върне в родната земя, ще ги уреди, а не ще ги разори, ще ги укрепи, а не ще ги 
изкорени. Те ще станат негов народ. А подобни на лошите смокини, които не бива да се 
ядат, Господ ще направи Седекия и всички останали в Юдея, както и живеещите в 
египетската земя 1). Те ще бъдат подхвърлени на най-различни бедствия и поругания, 
докато най-после бъдат изтребени от лицето на земята, дадена от Господа на техните 
бащи (24:1-10). 
------------------------ 
1) Разбират се юдеите, които при царуването на Йоакима избягали в Египет, за да се спасят от вавилонците. 
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Събития, станали в четвъртата година от царуването на Седекия. 

 Както по-раншните, така и настоящите увещания на пр. Йеремия оставали 
безплодни. Поради своето жестокосърдечие юдейският народ не искал да разбере 
Божиите вразумления, а поради гордостта си никак не е могъл да се примири с 
постигналото го унижение. В Йерусалим мислели, ако не за пълен реванш, то поне за 
освобождението от властта на вавилонския цар. Свещениците и лъжепророците усилено 
поддържали това настроение. “Пророците” уверявали: “не ще служите на вавилонския 
цар” (27:14) 1), “ето скоро ще бъдат върнати от Вавилон съсъдите на Божия дом” (27:16). 
А един от лъжепророците, Анания, син на Азура, от Гаваон, по всяка вероятност, 
свещеник, говорил на Йеремия в храма, в присъствието на свещениците и на целия народ, 
че Бог вече е решил да строши хомота на вавилонския цар, че подир две години Господ 
ще върне от Вавилон и храмовите съсъди и царя Йехония с пленниците (28:1-4). Подобно 
нещо ставало и всред другите народи – идумейци, амонитяни, подвластни на вавилонския 
цар. Техните пророци, гадатели, съновидци, вълшебници и звездобройци също така 
уверявали, че не ще служат на вавилонския цар (27:9). И едните и другите подтиквали 
своя народ към отцепване от Вавилон, а следователно към неизбежно въоръжено 
стълкновение с него. 
 Моавитяните, амонитяните и идумейците се подчинили на вавилонския цар още 
при царуването на Йоакима. В 598 г. те участвали в наказателната експедиция срещу 
обявилия се против Навуходоносор Йоаким (4 Цар. 24:2). А сега, възбудени от своите 
предсказатели, те, като решили да се освободят от властта на Вавилон, съюзили се с 
тирския и сидонски царе, и всички заедно изпратили пратеници при Седекия, за да 
сключат отбранителен съюз. 
 Прор. Йеремия бил категоричен противник, на каквото и да е съпротивление 
срещу вавилонския цар, в лицето, на когото ще воюват сам Бог, Който избрал 
Навуходоносор за оръдие на Своя праведен съд (21:5,13-14; 22:6-7; 23:19-20; 25:30). Той 
убеждавал самия Седекия да се подчини на вавилонския цар и да не слуша 
лъжепророците, които Бог не е  
------------------------ 
1) Събитията в тази година са описани в 27 и 28 гл. 27 гл. се започва с думите: В началото на царуването на 
Йоакима, син на Йосия... Така е в евр., Вул., слав. и руск. Библии. У LXX този стих се изпуска на 27 гл. 
започва с 2 ст. Но от 3 ст. се вижда, че става дума за събития от царуването на Седекия и именно от 4-та год. 
петия месец, както това се вижда от 1 ст. 28 гл., съставляваща продължение на 27-та. 
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изпратил, и които водят към гибел и жителите на страната и сами себе си. Това същото 
говорил той и на свещениците, и на народа. Той съветвал тези пророци, вместо да 
проповядват лъжа, да молят Господа да не бъдат отнесени във Вавилон и останалите в 
храма съсъди, защото, според решението на Господа, тези съсъди ще бъдат взети във 
Вавилон и там ще останат до този ден, в който Бог ще върне пленниците в горната земя 
(27:12-22). 
 След пристигането на пратениците в Йерусалим, Йеремия прави вериги и ярем 1). 
Едни от веригите поставя на себе си, уподобявайки се по такъв начин на подяремно 
животно, а останалите изпраща на идумейския, моавитския, амонитския, тирския и 
сидонския царе, посланиците, на които дошли при Седекия. 
 Изпращайки на поменатите царе такива символи на идващото робство, Йеремия в 
името на Господа ги известявал, че Господ Саваот, като творец на земята и всичко, що е 
на нея, ще предаде народите им в служба на Навуходоносор и неговото потомство 2), 
“докато дойде време и за земята му, и за самия него”. Непожелалите да се подчинят на 
Навуходоносор ще погинат от меч, глад и мор – Господ ще ги изтреби. Напротив, онези, 
които се подчинят ще живеят в земята си и ще я обработват. Така, както и Седекия, 
Йеремия убеждавал тези царе да не слушат разните предсказвачи, защото те лъжат 3) и 
водят народа към изгнание и гибел (27:4-11). 
 Към това същото време (петия месец на четвъртата година от царуването на 
Седекия) се отнася и стълкновението на пр. Йеремия с поменатия вече от нас лъжепророк 
Анания. 
 Когато Йеремия се появил в храма с ярем на шия, и свещениците с народа 
разбрали значението на този символ, Анания излиза, от името на Господа, с предсказание, 
че Бог е решил да съкруши ярема на вавилонския цар и, че подир две години, цар 
Йехония с другите пленници ще се върне в родната земя. Йеремия кротко отговорил: 
------------------------ 
1) Слав. “узы и клады” – последната дума означава хомот, направен от цяло дърво. Той се прикрепял към 
тялото на животното с върви. 
2) “И сыну его и сыну сына его” (27:7). Тези думи те трябва да се разбират буквално, защото синът на 
Новуходоносора – Евилмеродах, бил наследен от зета си Нериглисар, синът на когото – детето 
Лабосоархад, подир дванадесет-месечно царуване, бил убит от заговорници, един от които – Набоннет – и 
заел царския трон. При него Кир завладял Вавилон (проф. И. С. Якимов, Толкование... стр. 442). 
3) “Не ще служите на вавилонския цар” (27:1). 
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“да изпълни Господ твоите думи!” Но при това посъветвал присъстващите да признаят 
Анания за пророк само тогава, когато се сбъднат думите му. Възмутеният Анания – 
счупил дървения ярем на шията на Йеремия, като казал: “така говори Господ: така ще 
строша хомота на Навуходоносор подир две години, като го снема от врата на всички 
народи”. Подир това Бог заповядал на Йеремия да каже на Анания: “ти счупи дървения 
хомот, но ще направиш вместо него железен”; Господ ще постави железен хомот на 
шията на всички тези народи, за да работят на Навуходоносор, а Ананий, който лъжливо 
обнадеждавал народа и говорил въпреки Господа, ще умре в тази година. И действително, 
Ананий умрял в тази същата година, същия месец (28:1,17). 
 

Пратеничество на Седекия до Навуходоносор. 
Писмото на Йеремия до преселниците във Вавилон. 

 Предсказанията на юдейските лъжепророци, на идумейските, моавитските, 
амонитските и други предсказатели за близкото падане на Вавилон, както и опитите на 
поменатите пет царе да сключат отбранителен съюз против Навуходоносор, станали 
известни и на последния. Това е още по-несъмнено, понеже и сред юдейските преселници 
във Вавилон се появили също такива лъжепророци, които (както трябва да се заключи от 
писмата на Йеремия към преселниците), така също предричали незабавното връщане в 
родната земя (29:8-11), и преселниците приемали техните брътвежи за истински 
пророчества (29:15). Йеремия даже споменава имената на някои от тези пророци: Ахав, 
син на Колия, и Седекия, син на Маасея (29:21). Навуходоносор е могъл и е бил длъжен 
да вземе мерки за пресичане на тези мечтания и осуетяване на готвещата се срещу него 
коалиция. 
 За да успокои Навуходоносор, Седекия изпратил до него пратеници – Елеаса, син 
Сафанов, и Гемария, син на Хелкия (29:3) 1). Фактът, че Йеремия изпраща до Елеаса и 
Гемария писмо до преселниците, увещавайки ги да не вярват на лъжепророците и да 
бъдат верни на Навуходоносор, служи като несъмнено доказателство, че пратениците са 
тръгнали със знанието и, може би, по съвета на Йеремия, който, както видяхме, 
убеждавал Седекия да остане верен на вавилонския цар (27:12-15). Посланиците са били 
длъжни 
------------------------ 
1) Че пратеничество на Седекия стои в тясната връзка със събитията, описани в предшествуващите две 
глави (27-28), ясно се доказва не само от близостта на 29-та глава до тези глави, но и от сходството на 
съдържанието на изпратеното на Йеремия писмо (29:4-23) с описаното в 27-28 гл. Едни и същи изличения, 
едни и същи наставления. 
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да успокоят Навуходоносор, а Йеремия, като пророк – преселниците. 
 Писмото на Йеремия било адресирано “до останалите старейшини между 
преселниците 1) и до свещениците, и до пророците, и до целия народ”, отведен във 
Вавилон с цар Иехония (29:1-2). 
 Пророкът съветва всички преселници да си останат където са; да не слушат 
лъжливите пророци и да не вярват на сънищата, защото, според определението на 
Господа, те ще се върнат чак след 70 години в своята земя. Но преди още те да бъдат 
освободени, една част от останалите в Юдея ще погинат от меч, глад и мор, а друга – ще 
бъдат преселени в чужда земя. А лъжепророците Ахав и Седекия ще бъдат умъртвени от 
Навуходоносор чрез изгаряне. Това наказание ще ги постигне поради това, че те 1) 
възбуждали народа против Навуходоносор, 2) лъгали Господа, заявявайки, че те 
пророкуват от Негово име (ст.23) и 3) прелюбодействали с чужди жени (29:3-25). 
 Писмото на Йеремия произвело голямо впечатление пред преселниците. 
Тамошните лъжепророци се почувствали компроментирани. Тогава някой си Шемайя 2), 
нехаламитянин, може би свещеник и несъмнено (29:31) лъжепророк, пише в Йерусалим 
до свещеника Софония, син на Маасея, “надзирател в дома Божий” 3), задължен да 
наблюдава “в дома Господен за всеки човек лудуващ и пророкуващ” и да туря такъв в 
тъмница и клада. В писмото Шемая моли Софония да забрани на Йеремия да пророкува 
(29:24-28). 
 Трябва да се предполага, че Шемайя не намерил съчувствие у Софония. Софоний 
бил лицето, което цар Седекия изпращал до Йеремия с молби да даде съвет, да се помоли 
и да попита Господа (37:3; 21). Той, значи, принадлежал към числото на лицата, които 
споделяли вярата на царя в силата на молитвата и пророческото достойнство на Йеремия. 
Като получил писмото на Шемайя, Софония го прочел пред Йеремия (29:29). А подир 
това пр. Йеремия, в името Божие, обявил, че Шемайя, който лъжливо проповядва, без Бог 
да го е изпратил, и лъжливо обнадеждава 
------------------------ 
1) Руският текст, който тук се отличава с по-голяма точност, отколкото славянския (“к старейщинам 
преселеным”), дава основание да се мисли, че мнозина от преселените старейшини от мъка и лишения вече 
били умрели, и Иеремия писал “до остатъка”. 
2) Спор. Евр. и руския текст; спор. LXX ......... спор. Слав. Самея. 
3) т. е. на един от главните свещеници, облечен в правото да наблюдава за благочинието в храма. 
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народа – той и неговото потомство не ще видят добрините, които Господ ще направи за 
Своя народ 1) (29:30-32). 
 

Обсадата на Йерусалим от Навуходоносор. 
 Наставленията на Йеремия за подчинение на Навуходоносор не убедили юдеите. 
Гордият народ съвсем не е смеел да се примири с мисълта за загубата на независимостта. 
Лъжливите пророци не преставали да разпалват в него това чувство (37:19). Нужен бил 
силен съюзник, на когото да се опрат, за да се освободят от Вавилон. Такъв съюзник се 
намерил в лицето на сина на Псаметих ІІ – фараон Офра, стъпил на престола в 588 г. 
 Към това време Египет успял да се съвземе от поражението при Каркемис (605 г.), 
и младият фараон искал да върне миналата слава на Египет. Последвал съюз между юдея 
и Египет. След това Седекия се отметнал от Вавилон, “като изпратил пратеници в Египет, 
за да му бъдат дадени коне и много войска” (Йез. 17:15). Седекия, несъмнено, постъпил 
така под давлението на силната, войнствено настроена партия на князете и старейшините. 
В това ще се убедим по-нататък. 
 Преди още съюзническите войски да успеят да се съединят, Навуходоносор 
нападнал Юдея и обсадил Йерусалим. Това станало в деветата година, деветия месец от 
царуването на Седекия (39:1). Седекия е разтревожен. Той съзнава, че неговият не ще 
устои против страшната сила на вавилонския цар, че само някое чудо Божие може да 
спаси юдеите 2). И той изпращал при Йеремия Пасхор, син на Молхия, и Софония, син на 
Маасея, свещеник, да помолят пророка да попита Господа, ще ли направи такова чудо 3) 
(21:1-2). 
 Йеремия, в името на Господа, отговорил на Седекия по пратениците: Сам Господ 
ще воюва сега против юдеите “с гняв и ярост и голямо негодувание”. Йерусалим ще бъде 
предаден в ръцете на Навуходоносор и изгорен 
------------------------ 
1) Спор. Втор. 13:15 за отклонение от подчинение на Господа се полагало смъртно наказание. Шемайя 
възстанал против Йеремия, който говорил от името на Господа. Заради това и получава смъртна присъда. 
2) Това показва, че Седекия, отпадайки от Навуходоносора, действал под неотразимото давление на своите 
съветници – велможи, които успели напълно да подчинят слабоволния цар. 
3) подир немного време, когато вавилонската войска отстъпила от Йерусалим, този Пасхор станал 
противникът на Йеремия (37:5; 38:1-5). Ясно е, че описаното обръщение на Седекия към Йеремия чрез 
Пасхор е станало по-рано, в началото на обсадата на Йерусалим. 
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(21:10). Едни от жителите му ще погинат “от лют мор 1), други ще попаднат в ръцете на 
Навуходоносор, и той не ще ги помилва. Ще се спасят само тези, които сами ще се 
предадат на Навуходоносор (21:3-10). Самият цар Седекия ще бъде взет и предаден на 
вавилонския цар (34:2-3).  
 Към това време се отнася следния епизод. 
 В порив на мекосърдечие и набожност, които обикновено се развиват у 
слабоволеви люде в минути на опасност, Седекия сключил договор с народа, според 
който всички трябвало да освободят робите си от еврейски произход (24:8-10). Новото тук 
било само това, че Седекия припомнил за древния закон (Исх. 21:1-10; Втор. 15:12-18), 
който всякога трябвало да се изпълнява, но сега бил забравен. Но току-що вавилонската 
войска отстъпила от Йерусалим (34:21-22), робите отново били предадени на господарите 
(34:11), което извикало нови изобличения и заплахи от страна на Йеремия (34:12-22). 
 Фараонът не излъгал Седекия. Със своята войска той се надига от Египет. Като 
чули за това, халдеите прекъснали обсадата на Йерусалим и се отправили срещу 
Египтяните. 
 Отстъплението на халдейците породило у мнозина увереността, че опасността е 
минала: “непременно ще си отидат от нас халдеите” – говорили в Йерусалим (37:9). Но 
Седекия съзнавал, че опасността още не е отстранена, че само Господ може да я отстрани. 
И ето той пак изпраща същия Софония, син на Маасея, и Йехухала, син на Силемия, да 
помолят Йеремия да се помоли на Господа (37:3). Отговорът на пророка бил 
неутешителен: войската на фараона ще се върне в Египет; халдеите отново ще дойдат, ще 
обсадят града, ще го завземат и изгорят. Ако даже халдейската войска би била напълно 
разбита “и останеха у тях само ранени, то и те биха станали всеки от шатрата си и биха 
изгорили с огън този град” (37:7-10). 
 Възползвайки се от сравнителното спокойствие, когато халдейската войска 
отстъпила от Йерусалим, Йеремия се отправил от Йерусалим за вениаминовата земя, “за 
да раздели своята наследствено собственост” 2), т. е. за да вземе принадлежащата му част 
наследство. Но във вениаминовите порти бил счетен от началника на стражата – Иреия, 
като преминаващ на страната на халдейте, и бил отведен при князете. Те го били и 
заключили в тъмница-изба в дома на писаря Йонатана, където Йеремия прекарал много 
дни (37:11-16). 
------------------------ 
1) В евр. “чума ще порази народа”. 
2) както е в Пешито и Вулгата. Руския текст гласи: “скрываясь оттуда от народа”. 
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 Така постъпили с Йеремия князете, без да гледат на това, че царят се отнасял към 
него, като към истински пририк. Седекия в това време всецяло бил в ръцете на князете и 
старейшините и, както сам той признавал, не могъл нищо да прави против тях (38:5-19). И 
сега той тайно повиква пророка за да узнае, дали има нови откровения. Йеремия кратко 
му отговаря, че той ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар. При това той моли 
царя да не го връща в дома на писаря Йоанатана, за да не умре там. Царят изпълнил 
молбата му, като заповядал да го заключат в двора на стражата и да му дават по късче 
хляб на ден (37:17-21). Там останал Йеремия до превземането на Йерусалим (38:28). 
 От беседата на пр. Йеремия с царя трябва да се заключи, че тогава вавилонците 
отново са се върнали към Йерусалим. “С великата си сила и многочислен народ” 
фараонът нищо не направил за юдеите (Йез. 17:17). Обсадата на Йерусалим са 
възобновила. Врагът направил насипи около града (32:24). За отбрана юдеите разрушили 
домовете на градските жители и даже царските – тези домове се напълнили с трупове 
(33:4). 
 А пророкът и тъмницата не преставал да предсказва за ужасите, които очакват 
Йерусалим и Юдея, ако юдеите не се предадат доброволно на Навуходоносор (32:3-
5,24,29,36; 33:15). Но, наред със страшните предсказания, той предсказвал и утешителни 
неща за своя народ. Той предсказвал, че наказанието Божие за всичките грехове на 
юдеите ще бъде безпределно, защото Господ пак ще ги събере от всички страни, ще ги 
върне в родната земя и ще им създаде безопасен живот, ще сключи с тях вечен завет. Пак 
между тях ще се разнесе гласа на радостта и веселието. Живот ще закипи по цялата земя 
(33:6-13). И ще се изпълни древното Божие обещание за великото потомство на Давид, 
което ще има да извършва съд и правда на земята (33:14-15). 
 Тогава Йеремия, по Божие повеление, купил нива от своя братовчед Анамеила, за 
да покаже, че подир очакващите Юдея разорения и плен, животът в нея отново ще се 
възстанови и пак ще купуват ниви за сребро и ще вписват в записи и ще запечатват (32:7-
44). 
 Но войнствено настроените князе и старейшини, поддържани и вдъхновявани от 
мечтанията на лъжепророците и свещениците, се надявали да се освободят от 
Навуходоносор. Обещанията за прекрасно, но отдалечено бъдеще не ги удовлетворявали. 
А предсказанията на Йеремия за поражението и плена, и неговите увещания да се 
предадат на Навуходоносор разслабвали духа на войската, защищаващи Йерусалим. В 
лагера на враговете на Йеремия започнали 
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да преминават и тези, които неотдавна били негови другари.  
 Като чули, че Йеремия, и намирайки се под стража продължавал да внушава 1), че 
Йерусалим непременно ще бъде предаден в ръцете на войската на вавилонския цар, 
Сафатия, Годолия, Юхал и Пасхор заявили на царя: “Йеремия трябва да бъде предаден на 
смърт, понеже отслабва ръцете на войниците, които остават в този град, и ръцете на целия 
народ, като им говори такива думи. Защото този човек не благоденствие желае на този 
народ, а злощастие” (38:1-5). Един от тези юдеи – Юхал, в 37:3 наречен Йоахал, съвсем 
неотдавна идвал от името на царя с молба – да се помоли пророкът за тях (37:3). Не 
подлежи на съмнение, че тогава той е бил почитател на Йеремия. А сега и той се 
проникнал от войнствения дух и станал враг на пророка. 
 Поведението на цар Седекия в далечната история на Йеремия показва, че в това 
време той е бил играчка в ръцете на военната партия. Той не преставал да почита пророка, 
не преставал да вярва, че чрез него само ще може да узнае волята Божия, но той се 
страхувал да не би да го обвинят велможите в същото това, в което обвинявали и 
Йеремия, и затова не се решавал да им противоречи. На мнението на Сафатия и другите, 
че Йеремия, като погубващ войнствения дух и враг на народа, подлежи на смърт, царят 
отговорил: “ето, той е във вашите ръце, защото царят нищо не може да прави против вас” 
(38:1-5). Враговете жестоко се разправили с Йеремия – хвърлили го в намиращия се в 
двора на стражата, пълен с тиня, ров, така че Йеремия потънал в тинята (38:6). Царят, 
разбира се, узнал за това, но не побързал да спаси пророка. За Йеремия се застъпил 
етиопецът Авдемелех 2), един от царските евнуси. Той обяснил на царя ужаса на 
положението на пророка, който може да умре от глад. 3) Чак след това царят заповядал на 
Авдемелех да вземе 30 човека 4) и да извадят Йеремия от ямата, “докато не е умрял” 
(38:7-10). 
------------------------ 
1) Когато Йеремия се намирал под стража, не му било забранено да приема посетители. При покупката на 
нивата от своя братовчед той повикал в двора на стражата свидетели, та в тяхното присъствие да предаде 
среброто, и те там подписали покупния запис (12:10-12). 
2) На пророка и по-рано давали по късче хляб на ден (37:21). Сега гладът, неизбежен съпътник на обсадното 
положение, се усилил. Сега като хвърлили Йеремия в ямата, го лишили и от това късче; слав.: “убивая 
человека сего от лица глада, яко несть хлеба во граде ктому” (38:9). 
3) Авдемелех = евед – мелех – царски слуга. Той бил евнух – слуга на царския харем. 
4) рус. “отсюда” – очевидно, от царската охрана. 
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Авдемелех, с дадените му човеци, извадил Йеремия с въжета из ямата и го оставил в 
двора на стражата (38:11-13). 
 Подир това царят повикал Йеремия при себе си “при третия вход в дома Господен” 
1) (38:14). 
 Разговорът между Седекия и пророка показва цялата слисаност, малодушие и 
безхарактерност на царя. Царят се обръща към пророка: “ще те попитам нещо; не скривай 
нищо от мене” (38:14). Пророкът не вярва на Седекия и затова му отговаря: “ако ти 
открия, не ще ли ме предадеш на смърт? И ако ти дам съвет, ти не ще ме послушаш” 
(38:15). От следващото е ясно, какво царят е искал да узнае и какво пророкът се е 
страхувал да му открие. 
 Царят с клетва обещал, че не ще предаде Йеремия на смърт и не ще го издаде на 
враговете. Тогава Йеремия дава съвет на царя, какъвто той вече давал на народа (21:9): 
единственото средство да се спаси и градът от огън и царският дом от изтребление – това 
е доброволно да се предадат на вавилонския цар. Седекия не е против това, но той се 
страхува да не би халдеите да го предадат на по-рано предалите се юдеи, а те да се 
поругаят с него (38:16-19). Пророкът дава последен съвет на царя – да послуша Божия 
глас и тогава ще оцелее и добре ще му бъде. Ако ли не послуша, тогава и жените 2) ще му 
се надсмеят, че не е смогнал да противостои срещу измамите и насилията на своите 
другари и, благодарение на това, дошъл до ужасно състояние и бил оставен от всички, 
защото с всичките си жени и деца ще бъде отведен в плен, а градът ще бъде изгорен 
(38:20-23). Царят покорно изслушал Йеремия и го помолил да не предава на князете 
съдържанието на тази беседа, за да не би да го умъртвят. Царят разбирал, че князете ще 
поискат смъртта на пророка, ако узнаят за неговия съвет към царя, а той – царят – не ще 
намери в себе си мъжественост, за да го защити. Така и постъпил Йеремия. На обърналите 
се към него князе казал, че молил царя да не го връща в дома на Йоанатана (в тъмницата), 
за да не умре там. И останал Йеремия в двора на стражата до самото падане на Йерусалим 
(38:24-28). 
------------------------ 
1) Проф. И. С. Якимов мисли, че този, никъде повече не споменат в св. Писание, трети вход би могъл да 
бъде особен, построен за царя вход на външния двор на храма, съединяващ царския дом с храма и, може би, 
се е продължавал до стената, която отделя външния двор от вътрешния (Толкование, 587 сл.). 
2) “в дому царя Jудина” – това не са жените на царя, за които се говори в следващия 23 ст., а въобще 
юдейските жени. 
 



48 
Падането на Йерусалим. Събитията, съпровождащи това падане. 

 В единадесетата година, в четвъртия месец, в деветия ден на месеца от царуването 
на Седекия, халдеиците, като направили пролом в стената на Йерусалим 1), се втурнали в 
града. Вавилонските князе влезли след войската в града и се настанили до средните порти 
2) (39:1-3). 
 Това, което не могли да разберат юдейските свещеници, князе и старейшини, било 
ясно за вавилонския велможа – Навузардан. “Господ Бог – казал той на Йеремия – изрече 
това нещастие върху туй място; и изпрати го Господ и направи, каквото каза, защото вие 
съгрешихте пред Господа и не слушахте гласа Му, ето защо ви и постигна това” (40:2-3). 
 Като видял вавилонските князе да влизат в града, Седекия, с приближените и част 
от войската излезли нощем през царската градина и вратата, които са между двете стени 
3) и се отправили по пътя из равнината, който достигал до Йерихонските поля. Но да 
избегнат е било невъзможно, защото вавилонската войска обградила града. 4) Подир 
Седекия пуснали потера и в Йерихонската равнина бил настигнат; войската му се 
разбягала (52:8), а той бил хванат и отведен при Навуходоносор, който в това време се 
намирал в Ривла, или както е в слав. Библия, - Ревлата 5) (Вулг. Reblatha), сирийски град 
на брега на р. Оронта. 
 Навуходоносор, несъмнено, е бил, осведомен от предалите се юдеи за всичко, 
станало през време на обсадата в Йерусалим: за усилията на Йеремия да убеди царя и 
князете доброволно да се предадат; за безволието и безхарактерността на царя; за ролята 
на князете и велможите, които били виновници за оказаното съпротивление. Иначе би 
било трудно да се обясни неравенството в наказанието, което постигнало победените, 
както и особеното внимание, оказано на Йеремия. 
------------------------ 
1) Слав. “разседеся град” Нем. “wurde Bresche in die Stadt gelegt”, (ср. 52:7). 
2) Тези повече никъде в В. Завет неспоменати врати, по всяка вероятност са били главните градски порти, 
които водели от сионската крепост в града и служили като място за обществени събрания. 
3) Мислят някои, че тази врата, иначе наричана “вратата на източника”, водила от града към източната част 
на Еномовата долина, която се съединявала с Иерихонската или Иорданската долина. 
4) Вж. 52:7. 
5) В Сирия и сега има село, което носи това име (Проф. И. С Якимов, Толкование... стр. 782). 
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 По заповед на Навуходоносор, на Седекия, като на изменник 1), били извадени 
очите, подир което бил окован в медни окови (ср. 39:7; 52:11) и отведен във Вавилон, 
където, в дома на стражата, останал до самата смърт. Синовете на Седекия и юдейските 
велможи, като главни виновници за възстанието, били заклани пред неговите очи. За 
понататъшната разправа с Юдея бил изпратен Навузардан, наричан в слав. Библия 
“войвода на войнствата” (Вулг. Magistеr militum)”, а в руската 2) – “началник на 
телохранителите” (39:16), “който престоеше пред вавилонския цар” (52:12), следователно, 
едно от най-близките до царя лица. Той пристигнал в Йерусалим в петия месец, седмия 
ден 3) на месеца, т. е. един месец подир завземането на града. 
 По заповед на Навузардан били изгорени: домът Господен (Йер. 52:13; 4 Цар. 
25:9), царския дворец, домовете на жителите, а стените на Йерусалим разрушени (39:6-8; 
52:10-14; 4 Цар. 25:7-10). Всички скъпоценности на храма били отнесени във Вавилон 
(52:17-23; 4 Цар. 25:13-17). Прибегналите към халдеите, а така също и останалите в 
Йерусалим 4), както и останалите жители на Юдея, били преселени във Вавилон. Само 
бедните, които нищо нямали, били оставени в юдейската земя. Навузардан им раздал 
ниви и лозя (39:9-10; 4 Цар. 25:11-12), навярно, разчитайки, че в благодарност за това, те 
ще станат послушни поданици на вавилонския цар. Най-важните лица от останалите в 
Йерусалим: първосвещеник Серайя 5), Цефания, втори свещеник, един евнух – 
военачалник 6), седем човека, “които предстоели пред лицето на царя” 7), т. е. 
приближени на царя, главния писар във войската 8) и шестдесет човеци от народа – били 
------------------------ 
1) Той бил въведен на престола на Навуходоносор (4 Цар. 24:17; Йер. 37:1). 
2) която по-точно предава еврейския текст. 
3) Спор. Йер. 52:12 – “в десетия ден”. Трябва да се даде предпочитане на първото четене: юдеите постят за 
възпоменание разрушението на Йерусалим в деветия ден на петия месец. Ясно е, че Навузардан, по чиято 
заповед се започнало разрушението на града, е трябвало да постигне в Йерусалим не подир, а преди деветия 
ден. 
4) По слав. Библ. “остаток людей и оставших во граде”; в евр. текст “и” няма; по Вулг. “et reliquias populi, 
qua remanserant in civitate”. 
5) Спор. І Пар. 6:13-14, Сарсй, или както е в евр. библ. Серайя, бил внук на известния, първосвещеник 
Хелкия. 
6) очевидно твърде близък на царския дом. 
7) слав.   .......... 
8) слав.  ........  Тази длъжност, по всяка вероятност, съответствувала на длъжността на сегашния военен 
министър. Спор. 2 Пар. 26:11, войската на Озия, излизала на война по отделения, според както били 
изброени в списъка, съставен от ръката на писаря Йеиела. 
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отправени за Ривла и там умъртвени от Навуходоносор (52:24-27; 4 Цар. 25:18-21).  
 Така трагично се завършила дългата история на противението пред Господа Бога 
от страна на царете, князете, старейшините, свещениците и пророците на юдейския народ. 
 

По нататъшните злополуки на пр. Йеремия. 
 Завземането на Йерусалим заварило Йеремия в тъмничния двор, окован във вериги 
(40:1), където той се намирал от дълго време (37:11-16). 
 Навуходоносор, който жестоко се разправил с другите, към Йеремия се  отнасял с 
особена благосклонност. Той заповядал на Навузардан се само нищо лошо да не прави на 
Йеремия, но да изпълнява и всичките му желания. Навузардан освободил Йеремия от 
затвора и го поверил на Годолия, син на Ахикам (39:11-14), назначен за заместник на 
Навуходоносор в Юдея (40:5), да го отведе у дома си, за да може да живее между народа. 
 Но при всеобщата суматоха Йеремия, който бил между народа, напред с другите 
пленници, бил окован във вериги и определен за преселение във Вавилон. Обаче в Рама, 
Навузардан го освободил, като му предложил или да отиде във Вавилон или да остане в 
Юдея. И след това, като му дал телохранители, храна и подарък, го освободил. Йеремия 
пристигнал у Годолия и останал да живее при него (40:1-6). 
 Годолия, който избрал за своя резиденция Масифа, желаел да обезпечи на 
останалите юдеи спокоен и добър живот (40:7-10). Но в това време против него бил 
направен заговор, инициатор на който се оказал амонитския цар Ваалис, а оръдие за 
неговото осъществяване бил избран Исмаил, син на Натания, от царски род (40:14; 41:1). 
Подбудите, които ръководели и единия и другия, не са ясни. Ваалис, като цар на народ, 
отдавна враждебен на юдеите (Съд. 3:13; 10:7; 11:4; 2 Цар. 10 гл.), навярно, е искал да се 
възползва от случая, за да причини на юдеите ново зло, а Исмаил може би е бил един от 
тези фанатици, които не са могли да се помирят с подчинението на Годолия на 
Навуходоносор и неговото повишение. 
 Йоанан, син на Кария, и всички останали военачалници предупреждавали Годолия 
за грозящата го опасност. Йоанан даже искал да убие Исмаила, но Годолия не им 
повярвал и забранил убиването на Исмаила (40:11-16). 
 В седмия месец Исмаил с велможите на царя и десет други лица дошли в Масифа 
при Годолия и тук, през време на трапезата, коварно убили Годолия и всички, които били 
с него. 
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 На другия ден, когато още никой не бил узнал за убийството, от Сихем осемдесет 
души с обръснати бради, в знак на траур, с разкъсани дрехи, изпоранени, на очищението, 
който се празнува в 10 ден на 7-ия месец (Лев. 23:26). Исмаил се престорил като 
съчувственик на тяхната религиозна скръб и с плач излязъл да ги посрещне. Но когато те 
влезли в града, Исмаил и неговите съучастници убили 70 души от тях и ги хвърлили в 
рова, направен от цар Аса, когато се защищавал от Вааса, израилски цар. Пощадени били 
само 10 души, които се съгласили да предадат скритите в полето клетове с пшеница, 
ечемик, дървено масло и мед (41:1-9). 
 Като пленил останалите след това в Масфа – народа и царските дъщери, Исмаил се 
отправил за амонитската земя. Но привърженика на Годолия – Йоанан, син на Карея, и 
онези военачалници, които били с него, подгонили Исмаила и го настигнали при 
“големите води” в Гаваон. 1) Всичките пленени от Исмаила с радост преминали на страна 
на Йоанана, а Исмаил с десет души избягал в амонитската земя. 
 Опасявайки се обаче, че Навуходоносор ще отмъсти за убийството на своя 
наместник, Йоанан и военачалниците решили да отведат народа, който бил с тях, в 
съюзния Египет. Обърнали се към Йеремия, който или бил отведен от Исмаила или 
участвал в преследването на Исмаила, та той да помоли Господа да им покаже пътя. 
Подир десет дни Йеремия от името на Господа ги посъветвал да си останат в родната земя 
и да не се боят от вавилонския цар, защото Сам Бог ще ги избавя от неговите ръце и ще 
им покаже Своята милост. А ако те, надявайки се да намерят благополучие в Египет, 
отидат там, всички ще погинат от това именно, от което се страхуват: от меч, глад и мор 
(41:10 – 42:1-22). Но Йоанан, син на Карея, Азария, син на Осаия, и “всички дръзки 
люде”, не повярвали на пророка, като казвали, че последният ги съветва, не по Божие 
внушение, а по настояване на Варуха, та халдеите да ги погубят или да ги отведат 
пленници в Вавилон, и като забрали всички, в това число и Йеремия, отишли в Египет, 
където се настанили в Тафнис (43:1-7). 2) 
 Тук в Тафнис Йеремия възвестил от име Божие на своите съотечественици, които 
се надявали на силата на 
------------------------ 
1) Гаваон се намирал на половин час път северо-източно от Масифа (сега село Ел-Джиб). 
2) Слав. Тафинис, гръц. ............ – град на източната граница на Египат при Пелузийския ръкав на Нил. 
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Египет, че Навуходоносор ще порази египетската земя. Жителите и ще погинат от меч, 
или ще бъдат отведени в плен; египетските храмове, центровете на национално единение, 
ще бъдат изгорени, статуите, които са в Бедсамиса 1), - разрушени, боговете – пренесени 
в вавилонската земя, - с една дума, - ще настъпи пълен разгром на египетската земя. 
 Но юдейските преселници в Египет не се вразумили нито от страшното нещастие, 
което постигнало земята им, нито от предупрежденията на Йеремия. След като се 
посетили в градовете: Магдола 2) Тафнис,  Ноф и земята Патрос, те започнали отново да 
се предават на същите тези мерзости, за които ги постигнаха и бедствията. Тук те 
възобновили идолопоклонството, като се покланяли “на изделията на своите ръце”, т. е. 
на идоли направени от самите тях и принасяли кадилна жертва на чужди богове (44:8). В 
същото време те проявили пълна небрежност по отношение на Божия закон и Божиите 
установления (44:10). Внушенията на Йеремия, че с всичко това те си навличат гибел и се 
лишават от възможността да се върнат в родната си земя, извикали само раздразнение и 
възражения (44:1-15). На едно от събранията, вероятно, в чест на “богинята на небето”, - 
когато пророкът се опитал да задържи събралите се юдеи от езическото тържество, - 
“всичките мъже, които знаели, че жените им кадят на други богове, и всички жени, които 
стояли там, не малко на брой, и целият народ, който живеел в египетската земя, в 
Патрос”, му заявили, че не желаят да слушат това, което им говори от името Божие. Най-
непримирими се оказали жените. Те заявили на пророка, че и по-нататък не ще престанат 
да кадят на богинята на небето, и да и възливат възлияния, както и по-рано са вършили те 
и бащите им, и царете и князете им в юдейската земя. И тогава били сити и щастливи, и 
беди не виждали. А откак престанали да кадят на богинята на небето и да и правят 
възлияния, започнали във всичко да чувстват недостатък и да гинат от меч и глад. Те се 
считали напълно прави, защото със съгласието на своите мъже, както това искал законът 
(Чис. 39:7-9), те правели питки с образа на богинята на небето и и правели възлияния 
(44:15-19; ср. 7:18). 
 Толкова дръзко оправдание на своята измяна на истинския 
------------------------ 
1) Бетсамис, в евр. текст Бет-шемет, гръцк. ............... – град на слънцето. 
2) Лат. in Magdalo, евр. .............. гр. ............... – град на 12 рим. мили от Пелузиума, крепост на брега на 
Средиземно море, на северо-изт. граница на Египет. 
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Бог и такава увереност на юдеите-идолопоклонци в правотата на своето поведение 
Йеремия по-рано не е срещнал. Пророкът им отговорил, че именно, заради това 
идолослужение са ги постигнали всичките преживяни и сега преживявани бедствия. А 
тъй като те и за напред имали намерение да изпълняват своите обети – да кадят на 
богинята на небето и да и правят възлияния, то Господ ще продължи наказанието. Всички 
юдеи в земята египетска ще погинат от меч и глад, и само една малка част от тях ще се 
върне в юдейската земя. Че всичко това ще се сбъдне, юдеите ще узнаят по това, че 
Господ ще предаде фараона Вафрия 1) “в ръцете на враговете му и в ръцете на тези, които 
искат душата му” (44:20-30). 
 Естествено е било, тези толкова страшни предсказания на Йеремия да възбудят 
ненавист към него между египтяните, а още повече между неговите египетски 
съплеменици. Затова съвършено правдоподобно се явява древното предание, споделяно 
от Тертулиана 2) и Йеронима 3), че Йеремия бил убит с камъни от своите 
едноплеменници в Дафна. Близо до Кайро сочат неговия гроб. Друго предание, което 
няма фактически данни в своя полза, говори, че Александър Македонски пренесъл тялото 
на Йеремия в Александрия и го поставил в скъпоценна гробница. 
 2 Макав. 2:4-6, свидетелства, че подир разрушението на Йерусалим, Йеремия 
скрил на пл. Навав скинията, ковчега на завета и кадилния олтар. Същата книга в 15:13-16 
предава, че преди сражението с Никанор, военачалник на сирийския цар, Юда Макавей 
имал видение. Явил му се Ония, бивш първосвещеник, а след това му се явил мъж 
украсен със седини и слава, за когото Ония казал: “Този е братолюбецът Йеремия, пророк 
Божий, който много се моли за народа и за светия град. След това Йеремия подал на Юда 
златен меч, като казал: “вземи този меч дар от Бога, с когото ще сломиш враговете”. 
 

Характерното в пророческата дейност на Йеремия. 
 Изучаващият пророческата дейност на Йеремия не може да не се удиви на 
точността на неговата прогноза за бъдещата съдба на лица  и събития. Неговите 
предсказания 
------------------------ 
1) Вафрия, у LXX....., Вулг. Ephree, евр. Офра – (........), по свидетелството на Херодота (ІІ, 169), бил длъжен 
да се бори със своите разбунтувани поданици. Неговият зет – Амазис – минал на страната на бунтовниците 
и го предал на народа. Това станало в 566-7 г. до Р. Хр. 
2) Contra., gnostic c. 8. 
3) Hieronym, “Adversus Jovian, ІІ, с. 37. 
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за нашествието на Навуходоносор, бич и раб Божий, за очакващия Йерусалим и юдейския 
народ погром, за седемдесетгодишния плен, за съдбата на царете – Селум (Йоахаз), 
Йоаким, Йехоний (22:11-30) и Седекия (21:7; 32:4-5), лъжепророка Ананий (28:16-17), 
свещеника Пасхор (20:4-6) и др., а също така и за вавилонското и др. царства, се 
отличавали с яснота и определеност при тяхното възвестяване и точност при 
изпълнението. Пророкът изричал своите страшни пророчества, без да се страхува от 
опасностите, с които те го застрашавали. По точността на предсказанията, както и по 
праволинейността и рязкостта на своите изобличения, пр. Йеремия няма равен на себе си 
в тълпата на старозаветните пророци. 
 Страшно-изобличителният тон на речите на пр. Йеремия трябва да се обяснява не 
само с особеностите на неговият темперамент – поривист, бурно реагиращ на печалните 
явления в тогавашния юдейски живот, но и с пълния контраст, който се наблюдава между 
личността на пророка и съвременното му юдейско общество. 
 Йеремия твърде много е надрастнал съвременното си юдейско общество. Със 
своите възгледи, чувства и настроение той, като че ли е прекрачил границата на Стария 
Завет и е преминал към Новия, а съвременното му общество не спомагало даже само да се 
задържи на старозаветната висота. Други пророци, като великия Исаия, искали от юдеите, 
освен жертвите и богослуженията, още вярност и любов към Бога, изпълнение на 
заповедите Му, справедливост и честност в живота (29:13; 1-19 и др). Юдеите, от времето 
на Йеремия, свели цялата си религиозност към изпълнението на формата, обреда, като 
забравили вярността към единия истински Бог, защото, като посещавали храма и 
изпълнявали храмовите установления, те, едновременно с това, си позволявали 
поклонение на богинята на небето и разни идоли. Пр. Йеремия внушавал, че главното 
слово е лукавството и извратеността на сърцето (17:9), и при неговата наличност никакви 
“жертви” и други обреди не могат да послужат за спасение. Очистването и възвисяването 
на сърцето – това е първото нещо необходимо за всеки, който желае, Бог да бъде близък 
не само на устата, но и на сърцето му (12:2). Пророкът не отричал обреда, но посочвал 
съответстващото му значение и място. Не напомняли всичко това учението на Иисус 
Христос за поклонението на Бога в дух и истина (Йоан 4:13) и за значението на 
човешкото сърце, което може да бъде източник както на добро, така и на зло (Мат. 15:11-
20)? 
 Пророкът съзнавал, че оставени сами на себе си, юдеите не ще смогнат да 
преобразят своето сърце (2:22; 13:23),  
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а това ще стори сам Господ, Който ще сключи с тях нов вечен завет, ще вложи своя закон 
във вътрешността им и ще го напише на сърцата им (31:33; 32:39-40). Ясно е, че тук пред 
погледа на пророка се рисувало не послепленното, а месианското време, когато ще бъде 
възстановена Давидовата “праведна Младоженка”, “ще се възцари Цар, който ще 
постъпва мъдро и ще произвежда съд и правда на земята” (23:5). 
 В самия живот на Йеремия има много такива черти, които го сближават с Иисус 
Христос. 
 Както Иисус Христос (Мат. 15:24), и Йеремия се посветил преди всичко на 
служение на народа. И така, както И. Христос, и той не е бил разбран от своите 
сънародници, даже от жителите на родния си град – Анатот, които се опитали да го 
отровят (срв. Лук. 4:16-29; Йер. 11:19-21). 
 Както Иисус Христос (Мат. 23:37), и Йеремия желаел само благото на своя народ, 
но той така също, както и Христос (Мат. 24:2; Мар. 13:2; Лук. 19:41-44), е трябвало да 
възвестява разрушението на Йерусалим и храма и други най-различни бедствия за цялата 
земя. 
 Неговите съвети, да се подчиняват на Навуходоносор, били плод на любящото и 
прозорливо негово сърце, но той бил обвинен от враговете в измяна така, както и Христос 
после бил обвинен в бунтуване на народа против кесаря (Лук. 23:2), макар, че само преди 
три дни Той убеждаваше да се дава кесаревото на кесаря, а Божието Богу (Мат. 22:21). 
 Както Христос, и Йеремия повече от всякога се е борил против грубо-обрядовото 
отношение към религията на своите съотечественици, които обърнали даже най-великата 
светиня храма в разбойнишки вертеп (срв. Мат. 21:18; Йер. 7:11), и повече от всички е 
копнял за очистване на сърцето, което може да бъде източник и на добро и на зло (срв. 
Мат. 15:18-19; Йер. 4:4-14; 12:2 и др.). 
 Страдалческият живот и мъченическата смърт на Йеремия също така го 
оприличават на Христос. Сам Йеремия се е уподобявал на агне, водено на заколение 
(11:19), което после станало символ на Сина Божий, Който се принесъл в жертва за 
греховете на света. 
 За съвременните на Иисус Христос юдеи, които несъмнено по-добре разбрали 
Йеремия, отколкото далечните им предшественици, сходството между Йеремия и Иисус 
Христос се представлявало толкова силно, че някои от тях мислили Иисус Христос за 
възкръснал Йеремия (Мат. 16:14). 
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