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След като излезе по-миналата година от печат моята книга за прор. Иезекиил и по-
рано за  пророците  Исаия и  Йеремия, все  университетски  издания,  сега  иде  ред  на
четвъртия от големите пророци — Даниил. Интересът към тия бележити библейски мъже,
към тяхната дейност, учение и пророчества не е само чисто богословски: пророците будят
в нас и исторически, и социален, и дори политически интерес.

Значението на пророците е неувяхващо. Техните книги трябва да бъдат поставени
на централно място във старозаветната библейска наука. Христоцентричният им характер
трябва  все повече да се  разкрива  и  подчертава.  Сам  Иисус Христос в  Своите  речи и
проповеди на много места се основава на пророците (Мат. 7:12; 11:13. Лук. 16:16 и д р.).

Особено в преходни времена, в  надвечерието на нова ера, в дни на очаквания и
нови надежди погледите всякога биват отправяни към пророческите книги и към тяхното
разбиране. В  надвечерието на  великата  християнска  ера,  когато  ред  знамения
предизвестявали нейното  приближаване,  тогавашните  учени,  книжници  и  мъдреци  се
обърнали към пророците, за да разберат значението на появилата се Витлеемска звезда —
„де трябва да се роди Христос?" (Мат. 2:4). В това отношение книгата прор.  Даниил,
поради  нейните  апокалиптични  видения  и  есхатологични предсказвания  е  най-много
четената  и  проучвана  книга.  Даниил  отгатва  тайните  сънища  на  вавилонския  цар
Навуходоносор, прочита тайнствените слова в Двореца на цар  Валтасар, предсказва  по-
важните исторически  събития  до  последни  дни. Някои  ексигети дават  интересни
тълкувания  на  11 глава  от  неговата  книга,  където  те  виждат  пророчества  не  само  за
съдбата на древни народи, но и за събития от  най-новата история на някои европейски
народи, напр., за френската революция от 1789 г.1

Така че интересът към тая книга не е само специално богословски, но и  по-общ.
Затова се налага по-основно запознаване с тая книга, като се даде и по-вярна преценка на
изложените тук пророчества. Освен това и самата личност на пророка и неговият живот
представляват не по-малък интерес. Той се слави като велик
-----------------

 1Вж. L. R. Conradi, Der Seher am Hofe Babels, Hamburg 1912, стр. 214—318.
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мъдрец и  прорицател, готов да се жертвува до смърт за своята вяра в Бога и строго да
изпълнява  Божията  воля  и  закони,  следователно  той  е  и  голям  праведник.  Макар  и
високопоставен  царски  сановник,  Даниил никога  не  забравял  окаяната  съдба  на  своя
народ в плен, стараел се всячески да му помогне, да го обнадежди и да засили упованието
му в Бога и с това се показал и добър патриот.

Като главен източник при разглеждане дейността й пророчествата на Даниила ще
ни служи книгата под същото заглавие. Ето защо налага се да се запознаем предварително
с  нея,  да  разгледаме  по-главните  исагогически въпроси,  свързани  с  интегритета и
достоверността  на  книгата,  и  по  тоя  начин  да  заздравим  основите,  върху  които  ще
изградим  нашето  изследване.  Малкото  място,  с  което  разполагаме  в  Годишника  на
Духовната академия, е съвсем недостатъчно за по-основно и задълбочено изследване, и в
това отношение ще се окажат някои празноти в тая наша студия. Но ще сторим това,
което е възможно и е по силите ни.

Книга на пророк Даниил
За живота, дейността на пророчествата на Даниил знаем главно от книгата, която

носи неговото име. В еврейската Библия тя е означена с името laeeybid; (daniel), а в гръцката
— Danihvl, която транскрипция е усвоена в славянската и в българската Библии под името
Даниил.  Основната  мисъл  на  тая  книга  е,  че  съществува в  човешката  история  Божи
промисъл, който направлява съдбата както на отделната личност,  тъй и на народите и
държавите.  Същевременно  книгата  на  пророк Даниил служела за утеха на  израилския
народ в тежкото време на робство и плен; поддържала духовете и скрепвала надеждата в
скорошното  освобождаване  и  в  далечните  бъдещи  месиански  времена.  В  еврейската
Библия тя се състои от 12 глави, а в гръцкия превод на 70-те, и оттук в  слав. и  бълг.
Библии, плюс тях  имаме следните  неканонически откъслеци и прибавки,  а именно: 1)
Хвалебната песен  на  тримата  момци  (мъже)  в  огнената  пещ (3:24—90),  2)
Несправедливото обвинение срещу благочестивата  юдейка Сусана (13 гл.), 3) Историята
за идола на вавилонското божество Вил (14 г.) и 4) Как Даниил бил хранен по чуден
начин от прор. Авакум седем дена в лъвската яма (14:29—42).

По  своето  съдържание  каноническата  част  на  книгата (1—12 гл.)  може  да  се
раздели на два дела: I. Исторически събития из живота на Даниил (1—6 гл.) и II. Видения
за  бъдещи  събития (7—12 гл.).  Текстът  на  книгата  е  дошъл до  нас  на  три  езика:
каноническата  част  на  еврейски  и  арамейски, а  неканоническата  — на  гръцки.
Твърдението,  че  първоначално  книгата  била  написана  на  гръцки,  не  може  да  се
възприеме, понеже тя фигурира в превода на Симах и Теодоцион, а те са правили своите
гръцки  преводи  от  еврейски.  Спорен  и  незадоволително  е  разрешен  и  въпросът  за
оригиналния  език.  Приема  се  обикновено,  че  началните  глави (1 и 2 гл.  до 3 ст.)  и
последните (от 8 до 12 гл.) първоначално са били написани на
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еврейски, а средните глави (от 2:4 до 7 гл. включително) — на арамейски. Подига се също
въпросът,  защо  са  употребени  двата  езика,  и  се  изказват  най-различни  мнения  и
предположения, обаче сигурно обяснение не може да се даде. Употребата в книгата на
еврейски и арамейски отговаря на  преходното време, в което е  живял Даниил,  когато
евреите в плен са усвоили и са говорили така добре арамейски както матерния си език,
тъй щото за автора било лесно да преминава в текста от единия език към другия, щом
като за това стане нужда. Освен това трябва да се вземе предвид, че от  2:4 се предава
речта на халдейците, или както е казано в текста: „Тогава халдейците казаха на царя по
арамейски”... В такъв случай, авторът, за да бъде последователен, би трябвало навсякъде,
дето предава думи и речи на  халдейските маги, да си служи с арамейски, това обаче не
виждаме.  До  края  на  цялата 7 гл.  текстът  е  предаден  на  арамейски  независимо,  кой
говори. Обикновено не е прието в една и съща книга авторът да си служи е два езика,
макар те  еднакво  да  са  били  разбираеми за  читателите.  Във времето на  апостолите  в
Палестина  се  е  говорило  и  на  арамейски  и  на  гръцки,  но  те  в  своите писания  са  си
служили само с един език, и целият Нов Завет е дошъл до нас само на гръцки без да се
примесва в текста и арамейски.

На поставения въпрос се дава и следното по-просто и по-приемливо обяснение за
арамейския откъслек в кн. Даниил. Първоначално книгата е била написана на еврейски,
след това от самия автор или от някой друг тя била преведена на арамейски. И когато
трябвало да бъде приета тая  кнага в канона на  старозаветните писания, оказало се, че в
еврейския оригинал откъслекът 2: 4—7 гл. или липсвал, или бил силно повреден, та се
наложило да се попълни  той от  съществуващия арамейски превод. Но,  както казахме,
нещо положително в това отношение не е открито.

Най-много се оспорва авторството на прор. Даниил и времето, в което се появила
тая книга. Още от времето на неоплатоника  Порфирий (   303 г.) почнали да оспорват
авторството  на  прор.  Даниил,  и  да  се  изказва  мнение,  че  само  от  благочестиви
съображения тая книга се приписва на него, в действителност нейният произход трябва да
се отнесе към времето на  Антиох Епифан. Тоя  възглед после бил възприет и в  по-ново
време от двамата еврейски  писатели-философи Уриел Акоста ( 1647) и  Спиноза (
1677). В настояще време повечето от протестантските библеисти отнасят написването на
кн.  Даниил  в  сегашната  й  форма  дори  малко  по-късно.  Проф. Е.  Зелин в  своето
Въведение  (стр.  153) казва,  че може да  се определи с  голяма положителност  не  само
годината, но и месеца, когато е написана тая книга. Като най-вероятна дата той сочи края
на 165 и началото на 164 год. пр. Хр. Писателят на кн. Даниил, казват привържениците на
отрицателната критика, за да предаде по-голям авторитет на своето творение облякъл го
във форма на пророчество и преместил неговата поява около четири века по-рано. Тъй че,
според тях, книгата съдържа един вид vaticinia
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post  eventum,  т.  е.  предсказания  след  настъпили  събития.  По  тоя  начин  се  отрича
достоверността на книгата.

За потвърждаване на възгледа, че прор. Даниил не е автор на книгата и че нейната
поява  трябва  да  се  отнесе  към  средата  на  2 в.  пр. Хр. се  привеждат  следните
доказателства.  В  самата  книга  липсват  свидетелства  за  авторството  на  Даниил. В
еврейския  канон  тя  не  стои  между  пророческите  книги,  а  се  числи  към  Писанията
(Кетовим), и се намира след кн. Естир пред Ездра. Исус. син Сирахов, във възхвалата на
„славните мъже и отци на своя род” (44:1—50:24) не споменава името на Даниил. Прави
впечатление, че той посочва  Исаия, Йеремия, Йезекиил и 12-те малки пророци без да
причислява към тях Даниил. От това може да се заключи, казва Карл Марти1, че около
200 г. пр. Хр., когато Исус, син Сирахов, е написал своята книга, кн. На Даниил още не е
съществувала.  Според  Дан. 5:2 Навуходоносор  се  смята  за  баща  на  Валтасар, когато
всъщност  узурпатор  на  Навуходоносоровия престол  бил  Набонид.2 Неизвестна  е  на
историците също и обсадата на  Йерусалим в третата година на цар  Йоаким, за която се
говори в Дан. 1:1. Еврейският език на кн. Даниил има признаците на по-късно развитие.
Тук се срещат персийски и гръцки думи, като: mdtiyqi; , или по-правилно пунктирано mdtiyqi
(китарис), отговарящо на гръцката дума kivqariV, след това wyriTen.s;P. = yalthvrion, hy;N.pom.ws =
sumpfwniva и др. (Дан. 3:5).

Като  възражение  на  горните  критически  бележки  може  да  се  каже  следното.
Наистина,  трябва  да  се  признае,  че  липсва  вътрешно  самосвидителство за  написване
цялата книга от Даниил, но това още не е достатъчно доказателство да се отрече изобщо
авторството на прор. Даниил. И в много други библейски книги не са посочени изрично
авторите,  но  исагогиката разполага с много средства,  за да установи писателя на една
книга.  Християнската  църква  въз  основа  на  ред  външни  и  вътрешни  доказателства
всякога е приемала, че писател на тая книга е прор. Даниил.  От обстоятелството, че в
еврейската  Библия  тя  не  е  поместена  в  пророческите  книги  не  може  да  се  отрече
авторството  на  прор.  Даниил,  защото  това е  станало  по-късно, може  би  по  чисто
литургични съображения, както е случая с кн. Рут, която по тия съображения е извадена
от първоначалното й място след кн. Съдии и в еврейската Библия тя фигурира в отдела
Кетовим след  Песен  на  Песните.  Възможно  е,  че  кн.  Даниил  не  е  поставена  между
пророческите  книги  и  по  чисто  национални  съображения,  тъй  като  нашият  пророк  е
живял от своето юношество до  смъртта си вън от  родината,  и книгата не е  писана в
свещената земя, където са писани всички пророчески книги. Но тоя
-------------------

1 Вж. неговия коментар Das Buch Daniel, Tubingen u. Leipzig, 1901, стр. XII. 
2 Лопухин в  своя коментар върху кн.  Даниил (Толковая  Библия,  Петербург, 1910  г.)  привежда

доказателства, от които се вижда, че Валтасар бил син на Набонид, и че той бил съуправител на своя баща и
нему било предоставено главното управление, затова се наричал и цар (стр. 40—41).
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аргумент е бил пренебрегнат както в превода на 70-те, където тя фигурира след книгата на
Йезекиил, и Даниил се смята за четвърти от големите пророци, а така също и от Йосиф
Флавий, който също я числи към пророческите книги.

Наистина, Исус, син Сирахов, не споменава името на Даниил, но той не споменава
имената и на ред други пророци, библейски писатели и славни мъже на своя род. Обаче
съвсем неоснователно е от тук да вадим заключение, че те не му били известни или пък,
че те не са съществували. Сирах е бил голям познавач на свещените книги и на свещената
история  на  своя  народ.  И ако  във  време на  Макавеите книгата  на  Даниил  била  вече
известна и описаните в нея събития са общо познати, колко повече това може да се каже
за книжовника Исус, син Сирахов. Що се касае до възражението, че било неправилно-да
се смята Навуходоносор за баща на Валтасар, за когото се споменава в Дан. 5:2,11 и др.,
може да се отговори, както ще видим, стр. 15, че употребената тук дума „баща му” yhWba >;

(от  ba;  = баща) се среща и в  по-широк смисъл: дядо,  прадядо, благодетел и др.  (вж.
Gesenius, Handworterbuch).

Действително, в никоя друга вехтозаветна книга не се казва, че в третата година от
царуването на  юдейския цар  Йоаким Йерусалим е бил обсаден от  Навуходоносора. В 4
Цар. 24:10 и. нат. се говори за обсада на Йерусалим при Йехония, а в 4 Цар. 25:1 и нат. се
разказва за такова обсаждане при цар Седекия. Като че ли при Йоакима Йерусалим не е
бил обсаден; но възможно е то да е било  по-незначително в сравнение с другите две и
затова да не се говори за него в историческите книги.  В 3-та година от царуването на
Иоакима Навуходоносор още не е бил провъзгласен за цар над Вавилония, защото тогава
още е  царувал неговият  баща  Набополасар, а  неговият син  е бил само съуправител и
главнокомандуващ, но когато Даниил писал своята книга той бил вече вавилонски цар и
затова така го и нарича.

За да се отстранят някои трудности около произхода и автентичността на нашата
книга известният библеист проф. Рислер1 прави следния опит. Той различава една първа
книга на Даниил и друга по-късна - разширена. Първата произхожда от персийско време и
посредством по-късните разширения и добавки, направени във времето на Макавеите, се
получава  формата  на  сегашна  книгата  на  Даниил.  Въобще  досегашните  опити  да  се
отстранят  всички  мъчнотии  относно  произхода  на  книгата  не  са  напълно
задоволителни.Обаче това  не  е  попречило  да  се  признава  нейното  каноническо
достойнство и да се числи към свещените библейски книги от най-древно време до днес.
Че още в 2 век пр. Хр. кн. Даниил се е ползвала с широка известност у евреите, се вижда
от един цитат в Макав. 2:59 и нат., където се казва: „Анания, Азария и Мисаил чрез вяра
се спасиха от пламъка. Даниил за своята невинност биде избавен от лъвските челюсти”.
-----------------------

1 P. Riessler, Das Buch Daniel erklart, 1902.
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Също  и  в  християнско  време  нейното  каноническо  достойнство  с  нищо  не  е
отслабнало.  Исус Христос и апостолите се основавали на  книгата на   Даниил като на
пророческа и  боговдъхновена. Спасителят е  заимствувал от нея много образи и изрази.
Основавайки се на нея, Той отнася към Себе Си названието „Син Човешки” (Мат. 26:64,
срав. Дан. 7:13), когато казва на  първосвещеника: „отсега ще видите Сина Човечески,
седнал от дясно на силата” и пр. А на друго място Той казва: „И тъй, кога видите да стои
на свето място „мерзостта и запустението”, за която е казано чрез пророк Даниил (който
чете, нека разбира), тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините. . .” (Мат.
24:15,16, срав.  Дан. 9:27). Апокалипсисът  на  много  места  съдържа картини  и  изрази,
заимствувани от прор. Даниил и даже се повтарят пророчествата на Даниил.

Йосиф  Флавий  всякога се  отнася  с  голямо  уважение към  тая  книга  и  нейния
писател и го нарича един от великите пророци, с когото е говорил Бог. Той не само е
предсказвал за бъдещи събития, но и определял и времето за тяхното изпълнение.

В първохристиянско време също се поддържало мнението и увереността, че тази
книга принадлежи на Даниил.  Това се вижда от  многочислените цитати,  които правят
църковните писатели от нея, наравно с другите канонически книги, служейки си с израза
„както казва, прор. Даниил”, „тъй говори прор. Даниил” и др. Така гледали на тая книга,
напр., Евсевий Кесарийски, Аполинарий  и  особено  бл. Йероним.  Това  показва  че  в
първата  християнска  Църква  било  всеобщо  мнението  за  произхода  на  тая  книга  от
Даниила.

Дошлият до нас еврейско-арамейски текст не е твърде грижливо запазен. Особено
в арамейската част на книгата съществуват множество варианти. Гръцкият текст на 70-те
произхожда от 2 в. и се е запазил само в сирийската хексапла от 9 или 11 в. Поради някои
повреди  и  неточности,  които  били  открити  в  превода  на  70-те,  постепенно  той  бил
изместван  от  гръцкия  превод  на  Теодоцион,  от  където  е  направен  и  славянският  и
латинския преводи заедно с неканоническите откъслеци в книгата.
След  тия  кратки  исагогически сведения  преминаваме  към  разглеждане  личността  на
пророка и неговото време, което обуславя и дейността му.

Личност и дейност на пророк Даниил
Ние черпим сведения за личността на пророка на първо място от неговата книга.

Той се явява тук главното лице. На други места в Св. Писание името на Даниил се само
споменава с кратка характеристика. Така напр. прор.  Йезекиил, поради неговата голяма
праведност, го сравнява с Ной и Йов (14:14,20) и го смята за голям мъдрец (28:3); в 2 Мак.
2:13 той се числи към пророците и праведниците (1 Мак. 2:60), също  еванг. Матей го
цитира като пророк (24:15).
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В последно време, след като изследванията на клинописите дадоха богат материал
за историята на Вавилон, по блестящ начин бе потвърдено преданието за Даниил. Почти
за  всички  подробности  от юношеския  живот  на  Даниил  намираме  свидетелства  във
вавилонските  паметници.  От  тях  ние  узнаваме,  че  тогава  съществувал  широко
разпространения  обичай,  предвидливи  управници  да  си  вземат  младежи  от  висши
аристократически  семейства  на  покорени  народи,  за  да  бъдат  възпитани  в  халдейски
национален дух. За такъв случай се говори в един от надписите на Сенахирим, където се
казва, как асирийският цар Саргон взел в своя дворец един млад халдеец, дал му блестящо
образование и отпосле го направил заместник-управител на Вавилон,1 Така, че дошлата до
нас книга може да ни послужи като достоверен източник край извънбиблейските данни,
за да обрисуваме личността и дейността на пророка.

Историята на прор.  Даниил започва, както се разказва в Дан.  1 гл., от  времето
когато вавилонският цар  Навуходоносор в трета година от царуването на  юдейския цар
Йоаким предприел обсада на Йерусалим. Това време се определя към 606 (605) г. пр. Хр.
След  превземането  на  Йерусалим,  Навуходоносор заповядал  да  му  подберат  от
израилските синове  момци  от  царски  и  княжески  род,  които  нямат  никакъв  телесен
недостатък,  хубави на  глед и  способни за всяка  наука, да  са разумни и  сръчни за да
служат в царските палати и  да бъдат научени на  халдейски  книги  и  език.  Между тия
младежи бил и Даниил,  който по това време бил на 14 години. Повечето от тях били
очаровани от блясъка и разкоша на вавилонския дворец и се увлекли в езическия начин на
живот. Обаче Даниил заедно с трима други свои другари решили да останат верни на
Моисеевия закон, като преди всичко се въздържат от яденето, което им се предлагало от
Царската трапеза, за да не се  осквернят и нарушат закона за култовата чистота. Напр.,
свинята се смята за нечисто животно и който яде свинско месо бивал нечист (Лев. 11:7.
Второз. 14:8). Даниил успял да убеди дворцовия надзорник Амелсар, който се грижел за
храната им, да направи опит 10 дена да ги храни само с овошки и да им дава вода за пиене
и ще се увери, че те ще бъдат по-здрави и лицата им по-хуабави отколкото на младежите,
които се хранили с царски ястия.  Така и  станало.  След 10 дена  Амелсар се уверил в
Данииловите думи (1:8—16).

И в областта на духовното възрастване благочестието и въздържанието на Даниил
дало добри плодове. Бог надарил  четиримата  момци със „знания и разбиране на всяка
книга и мъдрост, а  Даниил надарил още да разбира всякакви видения и сънища” (1:17).
Това бързо преуспяване на Даниил в духовно отношение се дължало до известна степен и
на обстоятелството, че той още от малък бил подготвен за умствена работа. Приема се, че
той бил от рода на Давидовата царска фамилия и неговите знатни родители са имали
------------------------

1   Вж. Смит, История Сенахирима, стр. 277; вж. също: Wetzer и Weltes Kirchenlexikon, B. III, стр.
1373.

9



възможност  още  от  дете  да  се  заемат  с  неговото  образование,  и  в  царския  двор  на
Навуходоносор той  се  явил  доста  подготвен,  но  особено  неговата  богобоязливост и
благочестие  са  допринесли  твърде  много  за  неговото  издигане.  Въпреки  многото
препятствия  и  смъртни  опасности  той  всякога  се  намирал  под  Божия закрила.  Тъкмо
подходящо е и новото име, с което бил преименуван във вавилонския дворец; той бил
наречен  Валтасар вместо Даниил; на еврейски  rC;av;j.Be (белтешаццар) от вавилонската
дума, Balatsu-usur, което значи „живота му пази”; в 70-те стои Baltavsar, откъдето е взето
в славянската Библия името Валтасар. Също и тримата другари на Даниила получили
нови имена: Анания — Седрах, Мисаил — Мисах и Азария — Авденаго (1:7). 

Имената на Даниил и неговите другари били променени, когато те постъпили в
дворцовата школа, съгласно обичая по това време. Напр. Псаметих, известен египетски
цар,  когато живял в  Ниневия,  Асурбанипал му дал друго, асирийско име1.  Йосиф бил
наречен  от  египтяните  Цафнат-Панеах.  Когато  Навуходоносор  възцарил  на  юдйския
престол Матания, дал му името Седекия. Естир имала еврейското име Хадага. Нейното
име  Естир  произлиза  от  гръцката  дума  ajsthvr =  „звезда”2.  Такъв  обичай  имало  и  у
израилтяните. Сам Бог променил името Аврам на Авраам, (Бит. 17:5). Яков получил и
друго име — Израил; Исав получил прякора Едомот червеното ястие (леща), което му
било дадено (Бит. 25:29 – 34).  Още от най-древно време, при оформяване на човешкия
говор,  имената  на  много  предмети  са  означавали  някакъв  техен  характерен  белег,
звукоподражание  и  др.  А  имената  на  лицата  са  изразявали  пък  тяхна  индивидуална
особеност. 

Така  Даниил  заедно  с  другите свои другари прекарал  три  години  в  придворна
школа за изучаване „халдейски книги и език”. Възпитаниците на тия школи получавали
специално възпитание  и  обучение, за да се подготвят за  разни  царски служби според
дарованията си.  Имали специално облекло, както някогашните руски  кадети на царска
служба. За такива институти в Ниневия и Вавилон говорят и глинените плочки, намерени
в Ниневия от голямата  библиотека на  Асурбанипал. Намерени били някои упражнения,
задавани на тия ученици. Изучавал се също и  акадийски език, който по  това  време бил
вече  мъртъв,  понеже  на  него  били  запазени  съчиненията за  езическите  божества,  за
разпостранената в тая страна магия,  астрология и др. Сигурно това трябва да се разбира
под „халдейски книги и език” (1:5). Тук била съсредоточена цялата халдейска мъдрост —
богословие, философия и наука.  Вавилонците още от най-старо време се занимавали с
въпроса за произхода на злото, света и др. Вследствие на това в тях твърде рано се появил
митологическия разказ за творението на света (Еnuma Elis). А също така има разкази за
Вавилонската  кула  и  за  потопа,  в  които  се  забелязват някои  черти  от  библейското
предание.  Всичката  тая  халдейска  мъдрост  Даниил  бил  длъжен  да  изучава.  Предвид
умствените му дарования, това не е представлявало за него някаква трудност. По-трудно е
било  да  съчетае  своята  вяра  в  единия  Бог  с  идолопоклонството  и  разните  езически
обряди, към които бил принуждаван като въз-
----------------------

1 А. П. Л о п у х и н, Библейская история, т. II, 1890, стр. 739.
2  моята ,,Библейска археология”, 2-ро изд. 1948 г., стр. 450.
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питаник на  двореца.  Но  като  имаме  предвид  неговия  твърд  характер,  можем да  сме
напълно уверени, че той предпочитал да бъде подхвърлен на страшни смъртни наказания,
отколкото да наруши Закона и изневери на Своя Бог, като изпълни царските повели. А
поради своите големи дарования и мъдрост сигурно той е спечелил благоволението на
началника на двореца, какъвто е случая с отказа да получава храна от царската трапеза.

Изучаването на халдейската мъдрост и наука представлявало голяма неохотност за
Даниил,  тъй  като  тия  езически  знания  се  намирали  в  пълна  противоположност  със
светогледа  на  вехтозаветния човек.  Много  от  въпросите,  които  са  предмет  на
философията, са разрешени в  Св. Писание в духа и съгласно с монотеизма — вярата в
единен всемогъщ Бог,  причина  и  творец на всичко  видимо и невидимо.  Така  Даниил
придобил известна естествена мъдрост. Но  най-важното е, че той е имал дар от Бога за
чудесно, свръхестествено прозрение — да отгатва настоящи и бъдещи тайни, както това
се разказва в неговата книга.

След  завършването  на  тригодишния  учебен курс, Даниил  заедно,  с  тримата  си
другари били представени на царя за изпит. „Царят говорил с тях, и от всички момци не
се намерил нито един като Даниил, Анания, Мисаил и Азария. . . И във всичко, за което се
искаше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше царят, намираше ги десеторно по-
високо от всички тайноведци и влъхви, каквито имаше в цялото му царство. И остана там
Даниил до първата година на цар  Кир” (1:19—21). От всички  най-много се  отличавал
Даниил, не само по богатство на знание и мъдрост, но и по своя проницателен ум и дарба
да разгадава сънища и видения. Във Вавилон това знание се е славило като тайна наука,
тогава когато за Даниил това бил свръхестествен дар, даден му от Бога. Скоро на него му
се  удал  случай  още  „като  млад  момък”,  да  покаже  на  дело  своята  мъдрост  и
проницателност между съотечествениците си в плен.

Между тях живеела знатна жена, на име Сусана, от благочестиво семейство, жена
на богат, но честен юдеин. Тя била лъжливо обвинена от двама старейшини в блудство.
Поради техните клеветнически показания Сусана била осъдена от народен съд на смърт: ,,
И когато я водели на смърт, Бог възбуди светия дух на младия момък Даниил” (13:45).
Той  застанал  пред  множеството  народ,  който  отвеждал  подсъдимата  на  смъртно
наказание, и заявил, че тя е жертва на лъжесвидетелство и затова всички отново да се
върнат  в  съда.  И  тук  за  проницателния  ум  на  Даниил  не  било  трудно  да  разнищи
интригата и да спаси от смърт невинната Сусана. Този случай му спечелил голяма слава, и
той „станал велик пред народа от тоя ден и после” (13:64).

От още  по-голямо значение е едно друго изпитание,  което му спечелило слава в
цялото вавилонско царство и прославило неговия Бог Иахве. На два пъти той изтълкувал
тайни сънища на цар Навуходоносор, които никой от вавилонските мъдреци не можел да
рагадае.  Царят  сънувал страшен сън  и  толкова  много  се  изплашил,щото се  пробудил,
никак не могъл да си спомни, какво е  сънувал: ,,сънят  побегнал от него” (2:1). И той
„заповядал да свикат
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тайноведци и гледачи, магесници и халдейци, за да му разтълкуват съня” (2:2). 
 Древният  Вавилон се  славил  със  своите  мъдреци  и  гадатели.  Те  били  специално
съсловие, което се групирало в бележитите храмове и тук заедно с жреците се обучавали
във  висша  тайна  наука.  Храмовете  били  център  на  тогавашната  наука.  Със  своите
пирамидални  възвишения,  те  предстввлявали  един  вид  обсерватории,  пригодени  за
наблюдаване на небесното пространство, за обучаване в звездобройство, астрономия. Тия
мъдреци гадатели се разделяли на няколко класи според специалността си и достигнатото
съвършенство. В книгата на  Даниил се споменават четири такива категории:  ~yMjur.x; —
хартуммим, т. е. тайноведци, пророци и тълкуватели на сънища и тайни неща, които били
добре запознати със свещените книги, един вид книжници;  2. ~ypiv:a; — ашшафим, т. е.
заклинатели, които произнасяли вълшебни нашепвания и така обвивали и замайвали дори
отровни скорпиони и змии; 3. ~ypiv.k;m. — мехашшфим, т. е. магьосници, чародеи, които
смятат, че се намират в сношение с духове и си служели с чародейни билки; 4. ~yRif.K; —
касдим, т.  е.  халдейци, учени, мъдреци от Халдея, земята на Тигър и Ефрат,  която са
смятали  за  главно  седалище  на астролози  и  гадатели,  които  определяли  по  звездите
съдбата на хората.1 

Всички  тия  мъдреци  и  тайноведци  били  повикани  от  Навуходоносор да  му
изтълкуват съня. Някои от тях владеели това изкуство и го практикували, но в случая те
били изправени пред непреодолимо затруднение: царят в уплахата си забравил съня си и
никой не могъл да му каже, какво е сънувал. В безсилието си те казали: „Делото, което
изисква царят, е толкова трудно, че никой друг не може го откри на царя, освен боговете,
които не  живеят  със смъртните” (2:11). Действително, те правилно разрешили въпроса
като  признали,  че  той  може  да  бъде  разрешен  само  с  помощта на  свръхестествена
божествена сила.  Обаче те виждали тук  безсилието на езическите богове,  на които се
кланяли, защото иначе те биха прибегнали до тях, за да се спасят от страшното наказание,
на което били обречени. 

В това трудно положение се явил Даниил, който не разчитал  толкова на своята
мъдрост и разум, колкато на  всемогъществото и всезнанието на своя Бог. След усърдна
молитва „тайната била открита на  Даниил в нощно видение” (2:19). Така съветва и  ап.
Яков: „Ако ли някому от вас не достига мъдрост,  нека проси от Бога,  Който  дава на
всички щедро и без укор, — и ще му се даде” (Як.1:5). Чрез  преданна и изпълнена с
дълбока вяра молитва бил даден ключа на пророка за отгатване на тайната. Самоуверено
той  се  представил  на  царя,  като  му  разказал  не  само  съня,  но  и  какво  значи  той.
Навуходоносор видял насън грамадна и страшна статуя, главата на която била от чисто
злато,  гърдите  и  ръцете  й — от  сребро,  коремът  и  бедрата — медни,  пищялите —
железни,  нозете—  част  железни,  част  глинени.  След  това  от  планината  се  откъртил
грамаден камък „без  да го  е  ръка съборила”,  значи  от  само себе си,  ударил в  нозете
истукана и го разбил в прах, разнесен от вятъра, та диря не останала. А камъкът, който
разбил статуята,  станал голяма планина, която изпълнила цялата земя (2:31—35). След
това Даниил дал и обяснение на съня, който значел последователна
--------------------------------

1 В българската Библия тия четири думи са  преведени: тайноведци, гледачи, магесници и халдеи,
които не изразяват напълно тяхното значение.
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поява на четири велики царства, и най-после утвърждаването на вечното и неразрушимо
Божие  царство  на  земята.  Тия  четири  царства,  според  общоприетото  тълкувание  на
ексигетите са  следните:  първото  царство  е  вавилонското, под  владичеството  на
Навуходоносор, за когото пророкът казва: „ти си златна глава!” (2:38). Второто царство е
медо-персийското, което дохожда след  вавилонското,  както е  казано в  текста:  „После
тебе ще се дигне друго царство”... (2:39), основано от цар Кир (538 г.). То е по-маловажно
по значение, затова е  представено в  по-малоценен метал — сребро. Третото царство е
македонското—„медното,  което  ще  владее  цялата  земя”  (2:39), както  и  станало  при
Александър Велики. По блясък то отстъпва на предишните,  но по сила ги надминава,
затова в истукана то е представен като направено от мед, защото тя е по-здрава и гъвкава
в сравнение със златото и среброто. Четвъртото царство е римското, то „ще бъде яко като
желязо. . . като всесъкрушаващо желязо ще дроби и съкрушава” (2:39,40). По-подробното
описание, което дава Даниил за това царство, напълно отговаря исторически на римската
империя. „То ще е царство разделено”, представено е в най-долната, последната част на
истукана, където са нозете; те са „част железни, част глинени”. От историята знаем, че то
се разделило  на  две,  на  латинско  и  гръцко  или  византийско,  на  западна  империя  със
столица  Рим  и  на  източна  с  Константинопол.  И  както  двете  нозе  се  продължават  и
завършват  с  по 5 пръста,  така  и  тия  две  царства продължават  своето съществуване в
множество нови народи, нахлули по време на общото преселване на народите.1

Най-важното разяснение, което дава Даниил на Навуходоносоровия сън се съдържа в
44 стр., където той казва, че в дните на четвъртото царство „Бог  небесний ще въздигне
царството, което вовеки не ще се разруши, и това царство няма да бъде предадено на друг
народ (т. е. то няма да обхваща само един народ, но ще бъде интернационално, б. м.), то
ще съкруши и разруши всички Царства, а само ще стои вечно”.
-------------------------

1 За  да  съгласува обяснението,  което  дава  прор.  Даниил за  четвъртото  царство,  със  съвремената
история интересно тълкувание на 2 : 42,43 дава Август Дексел в своя коментар върху книга на  Даниил (A.
Dachsel, Das Alte Testament mit in den Text eingeschalteter Auslegung, ZW. Band, Leipzig, стр. 669.
,,Сега наистина, казва Дексел, имаме много повече от десет държави (колкото са 10-те пръсти на нозете, б.
м.),  макар всички да произхождат от старата римска империя. Но не показва ли най-новата история по
безспорен начин, че е минало вече времето на малките държави и че тия, които още са останали постепенно
ще бъдат погълнати от големите? В последните десетилетия някои от малките народи изчезнаха от картата,
а на други дните са преброени! Времето показва, че големите държави се консолидират,  закръгляват. И
както до сега ходът на историята дава право на Данииловото пророчество, така също то ще бъде потвърдено
и в това, че в края на краищата ще има само 10 велики държави, и колкото ние по-скоро се приближаваме до
числото десет, толкова повече се приближаваме до дните на свършека”. Тук споменатият автор се основава
и на Апокалипсиса 13 : 1 и нат., където се говори за излизащия от морето звяр с десет рога, а на главата му
— богохулни имена;  също 17:12  и  нат.  В  противоположност на тълкуванието, което дава  Дексел,  ние
наблюдаваме сега борба срещу империализма и се дава свобода на малките държави.
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Началото на това царство е сложено с раждането на Исус Христос във времето на римския
император  Август  и  с  основаната  след това  Християнска  църква,  която  има
интернационален характер. Предсказанието на  Даниил, изразено в цитирания 44 ст., за
новото, вечното месианско царство, тепърва има да се осъществява.

Така,  чудесното  изтълкуване  на  съня  направило  такова  силно  впечатление  на
Навуходоносор, че той забравил за всичкото си царско достойнство, „паднал ничком и се
поклонил на Даниил”, признал, че неговият „Бог е Бог на боговете и Господар на царете.
Който открива тайни”, каквито най-прочутите вавилонски мъдреци не могат да отгатнат.
Даниил се прославил в изтълкуването на един друг сън на цар Навуходоносор, за който се
разказва  в 4 гл. Целта  на  този  разказ е  да  се  посочи,  че  всяка  човешка  гордост  и
превъзнасяне биват наказвани и че вечна и всемогъща е силата Божия, ней се подчиняват
и всесилните земни царе. 

Вавилонският  цар  видял  на  сън  дърво  от  необикновена  величина,  което  било
украсено  с  множество  листа  и  плодове.  Всичките  земни  зверове  и  небесни  птици  се
хранели от него и намирали под него сянка. В неочаквано видение той видял от небесата
да слиза  Будният и  Светият (4: 10),1 Който заповядал да се отсече това  дърво,  да се
окастрят клонете и  обрулят листата, да остане само главният корен в земята, който да
бъде  окован  във  вериги  и  да  прекара  седем  времена (4:13). Напразно  вавилонските
мъдреци се мъчели да разяснят това видение. Били повикани също така гадатели като при
по-ранното съновидение (4:4, 15).

Даниил останал слисан и извънредно много смутен, отгатвайки значението на тоя
страшен сън, при който виждал голямото нещастие, което застрашавало Навуходоносор.
Царят ще бъде отстранен от човешкото общество, ще живее между животните на открито
небе и ще се храни с трева като вол, но всичко това ще премине и той пак ще си остане
цар (4:17—23). Не  се  минали 12 месеца и всичко  това  се  сбъднало (4:25,26), когато
веднъж Навуходоносор, изпълнен с високомерие, наблюдавал блясъка на величествения
Вавилон, построен от него за лична прослава.

В текста не се казва, кога се е случило това с Навуходоносор, нито пък до сега са се
открили някакви сведения за тая случка в някои клинописи или други асиро-вавилонски
паметници.  Затова  ексигетите рационалисти отричат  историческия  характер  на  това
повествувание. Те го свеждат до степен на легенда от вавилонски
---------------------------

1  В еврейския  текст  на  тези  две  думи съответструват vyRiq;w.  Ry[i и означават една единствена
личност;  съюзът  w -ве  =:  „и”  не  означава  две  лица,  а  едно:  “будният” (на  славянски бодрый,  гръцки
jegrhvgoroV) и ,,светият”, т. е. който е свет. Ясно е, че тук се касае за небожител, за ангел и то не от падналите
ангели, а от добрите,  светите, които бодърствуват над хората и наблюдават техния живот, както в случая:
необикновеното възгордяване на Навуходоносор.
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произход, която авторът я приспособил на юдейска почва1. Но повечето от тълкувателите
на  това  място  изказват  мнението,  че  Навуходоносор бил  обхванат  от  известната  в
медицинската наука душевна болест  ликантропия — вълча беснота или  тавроантропия
-волска  беснота,  понеже  болният  си  въобразява,  че  се  превърнал  на  вълк,  вол  и  др.
животни,  живее  като  тях  и  им  подражава.  У  Йосифа Флавия (con.  Apion.  I.  20) се
споменава за разказ от историка  Берозий, според който Навуходоносор бил нападнат от
подобна болест. Историческия характер на повествуванието признават: А. П.  Лопухин,
епископ Михаил2, Конради3 и др.

Във  време на  Навуходоносоровия приемник,  Валтасар,4 последният  вавилонски
цар, Даниил още повече се прославил със своята мъдрост и умение да предсказва. Един
ден Валтасар устроил в своя дворец величествен пир, на който присъствували неговите
велможи и дворяни, неговите жени и наложници. В разпалено състояние от виното царят
заповядал да донесат златните и сребърни съдове, взети като плячка от  Йерусалимския
храм,  за  да  пият  от  тях.  Тоз  час  обаче  се  появила  тайнствена  човешка  ръка,  която
написала на  стената  непонятни  слова.  Царят  променил  лице  и  страшно се  изплашил.
Никой от повиканите вавилонски мъдреци не могъл да про-
----------------------------

1 Вж. K a r l   M a t i, Das Buch Daniel, Leipzig 1901, стр. 25 и нат., също J. Meinhold в коментара на
Strack u. Zockler, 7-te Abteilung, стр. 286.

2 Е  п.   М и х а и л, Святие Пророки Иезекиил и Даниил, VIII т. Тула 1903, стр. 92.
3 L. R. C o n r a d, Der Seher am Hofe Babels 1912, стр. 81.
4 Това име е възприето според гръцката транскрипция. На еврейски стои  rC;avlbe (белшаццар), на

вавилонски: Bel-Sar-usur, т. е. Бел (бог Бел) пази царя! Между ексигетите има голямо разногласие, когато
определят родословието на тоя цар. Според книга на  Даниил, той се смята за син на Навуходоносор (вж.
стр. 7). Обаче такова твърдение не е в съгласие с историята. То не е в съгласие с някои сведения от Библията
(4  Цар.  25:27.  Иерем.  52:31),  нито  с  вавилонските  клинописи,  нито  с  древните  историци  Херодот,
Ксенофонт, Берозий и др. Затова някои ексигенти са склонили да тълкуват изразите yhiWba] = баща му (5:2),
$.Wb.a; = бащати ти (5: 18), hreB. = негов син (арамейски) (5 :22) не в буквален, а в по-широк смисъл. Думата
ba; на много места в Св. Писание се употребява не само в смисъл на баща, но и на дядо, прадядо, напр., Ис.
43: 27. Изх. 12:3. Чис. 14:18 и др. Също и арамейската дума rB; не значи само син, а още и внук (I Ездр. 5:1;
6:14),  потомък (1 Ездр.  6:16)  и  др.  Също  и  в  дадения случай като  се  казва,  че  Валтасар  бил  син на
Навуходоносор, трябва да се разбира в смисъл на внук или потомък. В 4 Цар.43:27; Иер. 52:31 се казва, че
син и приемник на Навуходоносор е ,бил Евилмиродах. Също и един фрагмент у Йосиф Флавий, където се
дава  цитат  от  вавилонския  историк  Берозий  (Berosus)  се  казва,  че  приемник  на  Навуходоносор  бил
Евилмеродах, който царувал само две години и бил изменнически убит от мъжа на негова сестра (вж. у
Дексел, спом. кн., стр. 683). Според  М а й н х о л д  последният вавиовски цар е бил Набонид, а между него
и Евилмеродах имало още други трима. Така че Валтасар бил потомък на Навуходоносор и за кратко време
наследил баща си Набонид (вж. К. Марти, стр. 35).

Царското име Валтасар не е едно и също с преименуваното име на Даниил — Валтасар (1:7), както
това се вижда в еврейския текст (вж. стр. 10). В бълг. и слав. Библии е употребено и за двата случая едно и
също име, както е в гръцката: Baltavsar.
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чете тия слова. По препоръка на царицата, навярно майката на царя, бил повикан Даниил.
Той напомнил за възгордяването на Навуходоносор, за което в миналото бил наказан. В
още по-голям грях изпаднал сега Валтасар, който осквернил съдовете от дома Господен и
по  тоя  начин  предизвикал  гнева  на  Господа  Небесни  (5:23);  от  Него  са  изпратени
пръстите, които са написали, разчетените от Даниил слова; те гласели: wy~ir>p; lqeT. aenm.anEm.
— мене,  мене,  текел, уфарсин. Тия  арамейски думи,  които  Даниил успял да  прочете,
буквално значат:  преброено,  преброено,  претеглено  и  разпокъсано.  Даниил  им  дал
следното  тълкуване: Бог  е  преброил  дните  на  Валтасарово царството  и  го  предал  на
мидяни  и  перси,  понеже  намерил  царя  за  много  лек  и  недостоен (5:26—28).
Предсказанието на Даниил се сбъднало: „В тая съща нощ Валтасар, халдейски цар, биде
убит” (5:30), и царството му било предадено в ръцете на мидяни и перси. 

Това  събитие  станало  в 538 г.  пр. Хр. И  според  историческите сведения  на
Херодот (I,  188), на  Ксенофонт (Сугор.  VII,  5,15)  и  на  Берозий, в  тая  година
вавилонското царство било превзето от персийския цар Кир, който след това издал указ за
освобождение на евреите от плен, както това се казва в 2 Парал. 36:23; 1 Ездр. 1:1 и нат.
Обаче  в  превода  на 70-те  и  оттук  в  славянската,  руската  и  българската  Библии  има
известно отклонение  от масоретския текст,  като 5-та гл.  завършва с 31 ст., в който се
казва  „и  Дарий Мидянин превзе  царството,  бидейки  на шейсет  и  две години”.  В
арамейския текст на еврейската Библия тоя стих е 1-ия в следващата, 6 гл. и е употребен
изразът at;Wbl.m; lBeq; = получил владението, т. е. станал владетел, станал цар на шейсет и
две годишна възраст, а не че той превзел вавилонското царство. Това сторил Кир, както
това се вижда не само от извънбиблейски данни, но и от посочените две места (2 Парал.
36:23 и 1 Ездр. 1:1 и нат).1 

Във  времето  на  управлението на  Дарий Мидянин  Даниил  достигнал  до  много
висок управнически пост: бил един от назначените трима князе над цялото царство. Той
надминавал другите двама и  всички сатрапи по своя  ум и управнически способности.
Тогава те от завист измислили начин да го наклеветят и злепоставят пред царя. Те знаели
голямата  привързаност  на  Даниил  към  неговия  Бог  и  неговата  вяра  и  решили  да
използуват  това  обстоятелство  в  своя  заговор  срещу  него.  Князете  и  сатрапите
предложили на царя да издаде заповед, никой в продължение на 30 дена да не се моли на
някакъв Бог или човек, освен на царя, защото в противен
-------------------------------

1  Също и проф. Д. П. Л о п у х и н  в своята Библ. история (стр. 784) казва, че след като цар Кир
завладял Вавилония, станал върховен владетел на цяла Азия от Индия до Дарданелите. Той поставил за
управител  на  Вавилония  Дарий  Мидянин,  син  на  Ахастер  или  Киаксар,  който  бил  бездетен  и
слабохарактерен човек на 62 години. Номиналното царуване на този Дарий продължило всичко две години
от 538 до 536 г., и през това време станало чудесно събитие с прор. Даниил — избавянето му от лъвската
яма.
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случай ще бъде хвърлен в лъвската яма (6:1—8). Старият и славолюбив цар бил поласкан
от това предложение и без да подозира коварния заговор подписал исканата заповед. Но с
това се дало възможност на Даниил да покаже своята непоколебима вяра и готовност да
се жертвува до смърт. ,,А Даниил, като узна, че е подписана такава повеля, отиде у дома
си. Прозорците на горницата му бяха отворени към  Йерусалим, и той три пъти на ден
прекланяше колене и се молеше на своя Бог и Го славословеше, както това си вършише и
по-напред”  (6:10). Тогава  неговите  врагове  го  издебнали,  когато  се  молил,  и  го
наклеветили пред царя, който трябвало да изпълни своята наказателна повеля. Даниил
бил  хвърлен  в  лъвската  яма1, но  останал  невредим. Бог  проводил  Своя  Ангел  и  той
затворил устата на лъвовете (6:22). Така Даниил чрез неизменната си вяра прославил своя
Бог,  признат по тоя случай за „вечно живеещ, и че Неговото царство е  несъкрушимо”
(6:26).

През своя дългогодишен живот, който се изчислява на около 90 години, Даниил се
ползувал  с  голяма  почит  и  заемал  високи  служби при  всички  царе,  които  преживял:
Навуходоносор, Валтасар, Дарий Мидянин,  Кир.  През това време той се удостоил и с
няколко  видения, чрез които тайнствено разкрива бъдещата съдба на  юдейския народ и
изобщо на човечеството. Тях ще разгледаме в следващата част на нашата студия.

За края на Данииловия живот имаме само откъслечни сведения, някои от които не
са исторически  проверени.  Знае  се  само с  положителност,  че той  стигнал  до  дълбока
старост. Неговият гроб и до днес се сочи в гр. Суза и с това се потвърждават данните от
Библията,  според  които  той  не  се  завърнал  в  отечеството  си  заедно  с  част  от
сънародниците му по силата на указа, издаден от цар Кир. Може би той останал в чуждата
земя, за да продължи подпомагането на останалата част на своите събратя в плен и да
прослави името на своя Бог сред езичниците. Пророкът никога не е забравял Преданието
и Писанието на отците, от тях той се поучавал и вдъхновявал. Неговата гробница и до
днес е предмет на благоговейно почитане не само у юдеите, но и мохамеданите. „Всичко
ставало, казва Йосиф Флавий, при Даниил така чудновато и необикновено, както при най-
големите пророци.  Неговата слава не  се ограничавала  само в  царските  дворци и сред
народа  през  време  на  неговия  живот,  но  и  след  смъртта  си  той  оставил  безсмъртен
спомен”  (Antiqu.  10,  11,  7). За  неговата  необикновена  личност  говорят  и  множество
сказания и легенди, с които е украсен живота му. Православната църква го чествува на 30
(17 ст. ст.) декември.
-----------------------------

     1 Едно от смъртните наказания, което се практикувало в Асирия, било хвърляне на жертвата в
специално  помещение  за  лъвове,  което  представлявало  голяма  четириъгълна  яма,  изкопана  в  земята,
разделена на две посредством висока стена с врата.  Ямата  била под открито небе и народът могъл  да
наблюдава лъвовете. Подобен изглед имали и римските гладиаторски циркове.
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Пророчески видения на пророк Даниил (7—12 гл.)

След приключване  на първата част (1—6 гл.),  която представлява историята  из
личния живот на  пророка,  следва  втората част на  книгата.  Тя започва със  7-та  глава,
завършва  с  12-та  и  съдържа виденията  на  Даниил  с  техните  пророчески  разяснения.
Останалите две глави, 13 и 14, са неканонически; имаме ги в славянската и българската
Библии, заимствувани от превода на 70-те.  В 13 гл.  се говори за  Сусана,  а в 14-та за
вавилонския кумир Вил и за змея; тях няма да разглеждаме по липса на място.
В  разглежданата  втора  част  се  излагат  четирите  откровения,  във  форма  на  видения.
Първото  е  станало  в  първата  година  от  царуването на  Валтасар (7  гл.),  второто  — в
третата година на Валтасар (8 гл.), третото — в първата година от царуването на Дариx
Мидянин (9 гл.) и четвъртото — в третата година на цар Кир (10—12 гл.). 

Видението на съня за четирите световни царства, 
под вид на четири зверове, 

и за учредяване на истинското царство на
 Сина Човешки (7 гл.)

В Библията на много места се говори за съновидения, в които Бог открива волята
Си. Само богоизбрани мъже се удостоявали с тях и само те са могли да им дават правилно
тълкуване.  В  разгледваната  глава  се  разказва  за  такова  пророческо  видение,  което
пророкът видял на сън и сам го записал.

Видението в 7 гл. много прилича на съдържанието във 2 гл., където се говори за
съня на Навуходоносор. Разликата се състои само в това, че там, във2 гл., владетелят на
езическия  свят  по  това  време  видял  на  сън  грамаден  истукан,  съставен  от  различни
вещества,  отговарящи  на  четири  царства.  Тук,  в  7  гл.,  сам  прор.  Даниил,  като
представител на верните от юдейския народ, в първата година на Валтасар, получил на
сън пророческо откровение във вид на четири големи зверове, които излезли от морето и
не  приличали  един  на  друг (7:3).  Според откровението,  което  пророкът  получил,  тия
четири големи зверове означават, че четири царе ще се издигнат от земята. Макар че и във
2 гл. се говори за четири царства, които исторически следват едно след друго, както и в 7
гл., но тук се обръща повече внимание на есхатологичната страна, говори се за далечни
времена, за царство „от светии на Всевишния, което ще бъде вечно”, „и всички властници
ще  служат  и  ще  се  покоряват  Нему”.  Ето  защо  Даниил  се  нарича  вехтозаветен
апокалиптик, когато ев. Йоан пък — новозаветен.

Българската дума откровение отговаря на гръцката ajpokavluyiV от ajpov = настрана,
от, из и др. и kaluvptw = покривам, откривам, скривам, т. е. свалям, премахвам покривка,
обвивка — откривам. Думата откровение в тайнствен, свещен смисъл значи премахване
покривката,  отстраняване  тайната  на  невидимия  свят  пред  духовния поглед  на
съзерцателя, на  тайновидеца. И  действително  пред  духовния  поглед на  тайновидеца
Даниил се откриват чудни, неземни картини. Освен четирите зверове;
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лъв, мечка,  леопард и четвъртият страшен и ужасен звяр, не приличащ на никое  земно
животно, Даниил видял  най-сетне, ,,че бидоха поставени престоли, и седна Старият по
дни,  облеклото  Му  беше  бяло  като  сняг,  и  косите  на  главета Му — като  чиста
вълна...”(7:9).

Описанието на последното видение е живо и нагледно представяне на божествения
съд. Няма съмнение, че под израза ,,Старият по дни” (ветхий денми), на армейски, според
библейския  текст,  стои: wymiwy qyTi[; и  се  разбира.  Бог.  Това  е  апокалиптическо
наименование на Бог за да се изрази Неговото предвечно съществувание, както Той Сам
казва за Себе Си у прор. Исаия (44:6): ,,Аз съм първият, и Аз съм последният”. Той е вън
от времето и Неговото битие не може да се измерва с години и дни, защото за Бог хиляда
години са като един ден. Белоснежното Му облекло и космите на главата Му — като
чиста  (бяла)  вълна  са  антропоморфистични  изрази,  за  да  се  подчертае  Божията
възвишеност и чистота.

Има  известно  разногласие  между  ексигетите  по  въпроса  за  тълкуването  и
значението на четирите зверове. Няма съмнение, че те означават четири царства. Докато
за  първия  звяр,  лъвът,  по  общо  признание  се  смята,  че  означава,  вавилонското  или
халдейското царство за останалите зверове мненията обаче се различават. Според  Карл
Марти,  Карл  Хакеншмид1 и  др.  вторият  звяр,  мечката,  е  мидийското;  третият  звяр,
леопардът, е персийското; четвъртият— гръко-македонското. Според други (Лопухин) —
второто  царство  е  медо-персийското,  третото  — гръко-македонското  и  четвъртото  —
сирийско-египетското.

Не  всички  ексигети са  съгласни  с  това  тълкуване,  особено  що  се  отнася  до
четвъртия звяр. Интересно изяснение ни дава Конради в споменатата своя книга (стр. 115
и нат.). Всичко каквото е казано за четвъртия звяр, той го отнася за Рим и папството. Така
напр., десетте  рога  на  това  животно,  според  него,  означавали  десетте  народи,  които
наследили  римската  империя  след  нейното  окончателно  загиване  в 476 г., а  именно:
ломбарди, франки, бургунди, остготи, вестготи, вандали, херули, суеви, хуни и сакси. От
тях в течение на последните 13 или 14 века постепенно се образували сегашните десет
държави: Италия, Австрия,  Щвейцария, Франция, Германия, Англия, Холандия, Белгия,
Португалия и Испания. Той тълкува по следния начин 24 ст. иа 7 гл., където се казва: „А
десетте рога значат, че от това царство (т. е. от римската империя) ще се издигнат десет
царе, и след това ще се издигне друг, отличен от предишните”. . . Този ,,друг” е папството.
„От хаоса по време на преселение на народите и от развалините на римската империя
постепенно  се  издигнал  нов  държавен  порядък,  чието  средоточение става  папският
престол”. Императори и крале получавали от папата своите корони, от него треперала в
средните векове цяла Европа, и се стигнало до там, че в 1077 г. немският крал Хенрих IV
бос, гологлав, с вълнена дреха три дена чакал пред вратата на папския замък в Каноса за
милост.

Казаното в 25 ст. на 8 гл. „и против Всевишния ще произнася думи и ще угнетява
светиите на Всевишния” — К о н р а д и  отнася към римските папи,  които създали
инквизицията  с  най-страшни мъчения  за  угнетяване на  просветени  мъже,  също  ,,
вартоломеевската нощ” и др. бедствия. Повечето от тълкувателите обаче приемат, че това
видение  под  форма  на  „един  малък  рог” (8 ст.)  е  изобразен  сирийският  цар  Антиох
Епифан  (175—164 г.  пр. Хр.), който  по  своята  жестокост  към  поробените  иудеи  е
ненадминат. За това подробно се говори в Макавейските книги (1 Мак.20:24. 2 Мак. 5:11
—21).
-----------------------

1 К. Hackenschmidt, Das Buch Daniel, Gutersloh, стр. 56.
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Няма  съмнение, че  Конради,  като  верен  протестантин, в  своето тълкуване  е
изпаднал в известно увлечение с тенденция да унижи; папското достойнство и авторитет.
Изобщо казано, опитите да се приспособят и използуват пророчествата и виденията на
Даниил  за  събитията  от  по-новата история,  или  дори  за  съвременни  събития,  са
несполучливи  и  лишени  от  научна стойност.  Често  пъти  те  избиват  в  гадателства и
врачувания, към които съвременните люде са твърде склонни, предвид големите събития,
които се развиват в наши дни.

Както от 7 гл., така и от следващите глави се вижда, че виденията на пророка се
отнасят към послепленната история на израилския народ, главно през време на страшното
владичество  на  сирийци, което  предизвикало  бунта  на  юдеите под  водачеството  на
Макавеите и освобождението. Това е една от целите на автора, за да напише тая книга:
той окуражава и увещава своите сънародници посредством тия пророчества, тъй че те да
стоят твърдо в своята вяра, тъй като победата на юдейската религия е сигурна, и след това
ще настъпят блаженните месиански времена. Че в разкритото пророческо видение се имат
предвид по-далечни есхатологически времена се вижда от 13 и 14 ст., където се говори за
Син Човешки, идваш на небесните облаци, на Когото е „дадена власт, слава и царство, за
да Му служат всички народи, племена и езици; владичеството Му е владичество вечно,
което няма да премине, и царството Му не ще се разруши”. 
Изразът „Син Човешкий”, av;n:a/ rB; = oJ uiJo;V tou` ajnqrwvpou Сам Исус го употребява за Себе
Си, когато Той говори за дохождането Си във време на Второто пришествие. „Тогава ще
видят Сина Човешки да иде на облаци, със сила и слава голяма” (Марк. 13:26).

 Видение за овена, т. е. мидийско-персийското царсто и за козела,
т. е. гръко-македонското царство (8 гл.)

Осмата  глава  има  за  предмет  по-нататъшното развитие  на  предшествуващите
видения. Тук пророкът вече вижда конкретно съдбата на мидийското и персийско царства
под емблемата на овен, след това победата на Александър Велики, разпадане на неговото
царство и появяването на  Антиох Епифан. Целта на тия предсказания е същата, да се
подкрепи  и  засили  вярата  на  благочестивите през  време  на  страшните  религиозни
преследвания,  които  се  пращат  по  Божие предопределение за  изправление на  народа,
чийто край е определен, след което ще настъпят блаженни времена.

В третата година от царуването на Валтасар, към (537) 538 г. преди Кир да превземе
Вавилония, Даниил духом пренесен в Суза1,
--------------------------

1 На еврейки wv;Wv (шушан), така се нарича тоя град и в клинописите; на гръцки стои SoùsoiV, откъдето
това име е възприето в повечето преводи. Понеже то няма симитически произход, не може да се оеднаквява
с еврейската дума wv;Wv = лилия, т. е. Лилиенград. Суза се намира малко на север, дето Тигър и Ефрат се
сливат.
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столица на Елам и после на Персия, вижда видение на брега на река Улай. От еврейския
текст се разбира, че в действителност пророкът не е бил в тоя град, както това се казва за
прор. Йезекиил,  който телом бил във Вавилон, а духом се пренасял в Йерусалим (Йезек.
8:1—3; 40 :1—3). Пророкът  вижда при реката Улай овен с  два големи рога, от които
единият е  по-голям. Той бодял  безприпятствено към запад, към север и юг. Но ето от
запад дохожда мошен козел, който поразил овена и счупил двата му рога. Козелът остава
пълен  господар на големи пространства,  но  той  много  се  възгордял, и  не  след дълго
неговият голям рог се строшил и вместо него се появили четири други. Между тях се
появил друг малък рог, който бързо се разпрострял на юг и изток, и към „прекрасната
страна”. Коя била тая страна? На еврейски стои само:  yBiC,h; = прекрасната, бляскавата
(подразбира се земя), както  по-пълно е казано на друго място в Дан. 11:16,41 —  ybic.h:
#r<a,B. също у Йезек. 20:6,15. Йерем. 3:19. Зах. 7:14, откъдето се вижда, че под прекрасната
страна  или  земя  се  разбира  Палестина.  В  своята  самозабрава  и  гордост  Валтасар се
осмелява да води борба с небесното войнство и дори с Вожда на това войнство, за „да му
отнеме всекидневната жертва и да поругае мястото на Неговата светиня” (8: 11).

От това видение Даниил бил изумен, няколко дни бил като болен, понеже не го
разбирал (8:27). Но  чул  глас,  който  заповядал  на  Архангел  Гавриил да  обясни  това
видение (16), и той открил тайната на видението. Овенът с двата рога са мидийският цар
и  персийският,  а  косматият  козел  е  царят  на  Гърция (т.  е.  гръко-македонският цар
Александър  Велики).  След  строшаване на  големия  рог,  т.  е.  след  загиването  на
македонското царство, ще се издигнат от него четири царства — това са четирите рогове,
които излезли вместо големия рог (22). И действително великата Александрова империя
се  разпаднала  на  четири  отделни  царства:  египетско  (с  Ливия, Аравия и  Палестина),
сирийско  (с  Вавилон  и  Персия),  македонско  (Македония  и  Гърция)  и  тракийско  (с
Византия и азиатските владения край Хелеспонт и  Босфора) със съответните владетели:
Птоломей I Лаги, Селевкий I Никанор, Касандер и Лизимах.
Според разясненията, които се дават в текста, може да се заключи, че петият, малкият
рог,  който  излязъл между другите, се отнася  за Антиох  Епифон, защото само за  него
подхождат  думите:  ,,безсрамен  и  изкусен  в  коварството”... „той  ще  върши  чудни
опустошения”, както в областта на богослужението и религията, така също в стопанския и
обществен живот в страната.

Конради,  обаче,  както  в  7  гл.,  така  и  тук,  верен  на  своята  тенденция  да
дескредитира папската власт, твърди, че в случая нямаме работа само с Антиох Епифан,
както  мнозина  ексигети  твърдят,  а  главно  видението  се  отнася  за  Рим  и  за  далечно
бъдеще— за антихриста. И той се впуска в подробни изяснения (148 стр. и  нат.), за да
обоснове  своето  твърдение.  Между друтото той  се  основава  на  бележития  английски
физик  и  астроном  Исак  Нютон,  който  в  1765  г.  в  своята  книга  ,,Наблюдение  върху
пророчествата  на  Даниил”  поддържал  същия  възглед;  привежда  също  и  известния
западен библеист Франц Делич и др.
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Особена  трудност за  тълкуване  представлзват  13 и 14 стихове,  в  които  се  определя,
„колко  време  обхваща  това  видение  за  всекидневна  жертва  и  за  опустошителното
нечестие, когато светинята и войнството бъдат тъпкани?” По тоя въпрос се изказват най-
различни  мнения и  се правят разни  тълкувания.  Пророкът дочул разговор,  в  който се
казвало:  „две хиляди и триста вечери и утрини; и  тогава  светилището ще се очисти”.
Какво трябва да се разбира под израза: вечери и утрини? На еврейски стои: r<qB br<B[,
(ерев бокер) без съюз и член, на гръцки е като една дума: nucqhvmeron1. Няма съмнение, че
тук става дума за цели дни от вечер и утро, т. е. ден и нощ от по 24 часа. В такъв смисъл е
употребен тоя израз и в творческата седмица, където се казва, че денят се състои от вечер
и  утро:  „и  биде  вечер,  биде  утро — ден  един”  (Бит. 1:5). Някои  ексигети, за  да
приспособят броя на тия дни към времето, когато е траело религиозното преследване при
Антиох Епифан от 15 кислев (приблизително декември) 168 г.  до 25 кислев 165 г., З
години + 10 дена (3 х 365 = 1095 + 10 = 1105), съединяват изкуствено 2300 полудни на
дни, значи на 1150 дни, но пак се явяват 45 дена по-малко (1150 — 1105 = 45).

Въз основа на текста нямаме пълно основание да смятаме, че тия дни би трябвало
да се отнасят само към времето на  Антиох  Епифан. Както това видение, тъй и другите
имат  есхатологически  характер  и  можем  да  ги  отнесем  и  за  по-далечни времена.
Основание за това имаме в 26 ст., където се казва: „А видението за вечерта и утринта, за
което се казва, е истинско; но ти скрий това видение, защото то се отнася към далечни
времена” (к.  м.)  Ето  защо някои ексигети  Ланге и  др., както  и  астрономът  Нютон в
споменатото негово съчинение, приемат, че тук под дни трябва да разбираме години, и
следователно далечните времена се отнасят към приключване на 2300 години. Но трудно
може да се каже, откога трябва да се броят тия години: дали от 323 г.  пр. Хр., когато
Александър Велики загива във Вавилон и царството му се разпада на четири (излезли 4
рога, вместо счупения), дали от 175 г. пр. Хр., от царуването на  Антиох Епифан, т. е.
неголемия пети рог и т. н. Гадателите, разбира се, могат да намерят някаква акомодация с
новите исторически събития  (срав. стр. 3). Ние обаче ще заключим с думите на самия
пророк: „И аз, Даниил, ... бях изумен от това видение и не го разбрах” (27 ст.). А Конради
завършва тълкуванието. на тая глава така: „Забелижи ти, сине човешки, и от тук се научи
да познаеш, че ние наистена живеем в крайно време, и че е започнал съдът върху Божия
дом, също и нашата съдба ще бъде скоро  подпечатана (определена) за вечни времена”
(стр. 182).
-----------------------------

1 В новото издание от 1900 г. на  A l f r e d   R a h l f s, а също и у L. V a n   E s s стои: e{wV eJspevraV kai;
prwi; hJmevrai.
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Видение на Даниил за седемдесетте годишни седмици, 
когато ще се яви Месиа (9 гл.)

В 9-та гл. от книгата на прор. Данил се разкриват главно две пророчески видения:
1-во, краят  на  вавилонския  плен,  след  като  изминат 70 години  и  2-ро, определяне
седемдесет седмици до дохождането на Христа Владика и предаването Му на смърт.

Даниил  прекарал  във  Вавилон  не  по-мадко от 70 години.  Тук той  притежавал
свещените книги на своя народ, четял ги, вдълбочавал се в тях и размислял върху съдбата
на  своя  народ,  предсказвана  от  предишни  пророци.  Особено  силно  впечетление му
направило пророчеството в книгата на Йеремия, където се привеждат думите, които Бог
отправил  към  пленените  евреи:  „Когато  изпълните  във  Вавилон  седемдесет  години,
тогава ще Ви посетя и ще изпълня  Моето добро слово за вас, за да ви върна на това
място” (Иерем. 29:10). А в друга глава (25:12) се казва: „И когато се изпълнят седемдесет
години, ще накажа вавилонския цар... и халдейската земя, и ще я направя вечна пустиня”.

Преценявайки тия пророчески думи и прозирайки в политическото положение на
тогавашния свят Даниил дошъл до заключение, че е наближил вече края на вавилонския
плен, скоро „седемдесет години ще се изпълнят над опустошения Йерусалим” (Дан. 9 : 2).
Но пророкът, като знаел коравосърдечието и неразкаяността на своя народ, побоял се да
не би поради това пленът да се продължи и да не дойде скоро освобождението, затова се
обърнал с пламенна и покаена молитва към Господ. Той го молил да погледне милостиво
на  запустелия  свещен  град  и  да  постъпи  с  юдейския народ  по  своето  безмерно
милосърдие. И Даниил завършва молитвата с думите:  „Господи, чуй! Господи прости!
Господи,  дай  внимание  и  свърши,  не  бави  се  заради  Тебе  Самия,  Боже мой,  защото
Твоето име се призовава над Твоя град и Твоя народ!” (Дан. 9 : 19).

Горещата молитва на Даниил била чута. Архангел Гавриил се явил на пророка по
време на вечерното  жертвопринасяне, за да го научи, как да разбира пророчеството на
Йеремия, което тъй много го озадачило. Сега той трябва да „вникне в словото и разбере
видението” (23 ст.). Освен пророчеството за седемдесетте седмици проръкът трябвало да
получи откровение и за видението, за което се говори в 8 гл., а също и за 2,300 вечери и
утра, т. е. години, в 14 ст. на същата глава.

Как  трябва  да  се  разбират  думите  в 9 гл.,  24 ст.? „Седемдесет  седмици  са
определени  за  твоя  народ  и  за  светия  твой  град” — време  необходимо  „за  да  бъде
доведена вечната правда”. . . „и да бъде помазан Светият на светиите”. Какви са били тия
седмици? Ако се подразбират обикновени седмични дни, т. е. 70 седмици, това прави  1
година и 4 месеци. Но през това време не е станало никакво събитие, за което се говори
тук. Ако под думата ~y[ikuX; = седмици, седмини се подразбират годишни седмици, т. е. 70
х 7 = 490 години и направим преглед на историческите събития през този откъслек от
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време, ще се уверим в истиността на пророческите думи, изказани от Архангел Гавриил.
Годините 490 са част, откъслек ($.T;x.n,) от големия период от време, когато ще се установи в
последните дни царството на Месиа, когато ще бъде установена вечната правда.

Голяма трудност представлява за ексигетите да се  определи, откога трябва да се
почне  броенето  на  седемдесетте  седмици,  за  да  се  съвпадне  годината 490  (70 х 7) с
явяването на  Исус Христос на земята. В следващите три стиха 25—27 се дава известно
разяснение,  но то не е строго определено по време. 70-те седмици се разпадат  на три
годишни откъслека. Първият откъслек обхваща 7 годишни седмици, вторият 62 седмици
и третият 1 седмица, която е разделена на две половини (7 + 62 + 1 = 70). В началото на
седемдесетте  годишни  седмици  ще  излезе  заповед  за  възстановяване  на  Йерусалим.
Повечето от екзегетите са на мнение, че това време се отнася  след приключване на 70
годишния, вавилонски  плен,  за  който  говори  прор.  Йеремия. В 597 година  станало
първото  обсаждане на  Йерусалим. Храмът бил ограбен и множество знатни граждани,
между които и прор.  Йезекиил заедно с цар  Йехония, били откарани в плен. В 586 г.
Навуходоносор втори  път  обсадил  Йерусалим,  градът и  храмът  били  разрушени,
юдейският цар  Седекия бил заловен,  извадили му очите и бил откаран в плен. След 70
години, т. е.  516 г. (586 — 516 = 70) станало  освещаването на втория, Зоровавеловия
храм, или както се казва в 1 Ездр. 6: 15: „Свършен биде тоя дом на третия ден от месец
адар в шестата година от царуването на цар Дарий.” Обаче времето на Зоровавел не може
да се  вземе  за  началото на 70-те седмици,  т.  е.  на 490 години, за които говори  прор.
Даниил, защото до началото на християнската ера се явява разлика от 26 години, като се
извадят 490 (70 седмици) от 5164 = 26 години. А като вземем предвид казаното в 25 ст., че
„от времето, кога излезе заповед за възстановяването на Йерусалим до Христа Владика са
седем  седмици  и  шейсет  и  две  седмици”,  разликата  ще  стане  още  по-голяма (от 33
години) защото 7 + 62 = 69 седмици или 483 г. (69 Х 7); като извадим това число от 516
ще получим 33 (516 — 483 = 33). Следователно трябва да дирим друго събитие, от което
трябва да се броят 490 години или 70-те седмици.  Повечето от ексигетите приемат 457
години  като  начална  за  70-те  седмици,  когато  свещеник  и  книжник  Ездра бил
опълномошен от персийския цар Артаксерс I, в 7-та година от неговото царуване, (1 Ездр.
7:7) да доведе в родината си около 1500 иудеи и винеаминци и да довърши благолепието
на Йерусалимския храм, започнато  от Зоровавел, и да подкрепи издръжката на храма с
парични  средства,  отпуснати  от  църковната  хазна  (срв. Неем.  2:  1 и  нат.). Така,  че
външното възстановяване на храма и съграждане на градските стени и самият Йерусалим
се  съвпада  с  началната  година  на  времето  на  Ездра  и  Неемия,  457 година,  която  е
началото на 70-те годишни седмици, а краят е, когато „ще бъде покрито престъплението,
ще бъдат запечатани греховете и загладени беззаконията” (Дан. 9:24).
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Това е есента на 37 година сл. Хр. или 4 година след възнесението на Спасителя (457 + 33
= 490). Тогава Евангелието било благовестено само на юдеите и първите християни били
обичани от целия народ (Деян. 2 : 47).

Други затруднения при тълкуването на 9 гл., освен определяне началото и края на
70-те седмици, са и някои изрази и думи, в чието разбиране има известно разногласие
между библеистите. Така напр., 24 ст. завършва с думите ,,. . . и да бъде помазан Светият
на светиите,” както е на славянски: ,,. . . и  помажется святый святых”, заимствувано от
гръцката Библия: kai tou`  crivsai a{gion aJgivwn. В еврейския оригинал обаче стои:  ~yvir;q
vr,qo x;fm.liw. ,  което значи:  „и да бъде показано светилището на светилищата” или  най-
святото светилище,  тъй  като  превъзходна  степен  в  еврейския  език  се  образува,  като
съществителнто се повтори в множествена форма. Според проф.. Майнхолд,1 тук под тоя
израз не можем да разбираме Светая светих на храма, защото думата ~yvir;q; е употребен
без член (h). Също тоя израз не може да се отнесе и към личността на Месия, както са го
изтълкували гръцките  преводачи, тъй като  тоя  израз никъде в  масоретския текст  не е
употребен за лице, а всякога за светилище. Съгласно с  Изх. 29 : 37; 30: 29; 40 :19, тук
трябва да разбираме жертвения олтар, който се помазва с елей и освещава (срв. Лев. 8: 11;
Иезек. 43:20,26). Жертвеният олтар бил  осквернен  във времето на  Птоломеите, също и
при  Макавеите, а  началото  на  Месианската  ера  ще  трябва  да  бъде  ознаменована с
помазване, с освещаване отново на светилището, на храма. Подобен възглед прокарва и
Карл Марти в споменатото свое тълкувание на книгата на  Даниил, стр. 68.

Строго погледнато,  това разяснение на въпросния  израз  не е  без  основание,  но
понеже то не се покрива със съответните исторически събития, затова то не намира голям
брой привърженици. В края на 70-те седмици и в началото на християнската ера никъде
не  се  казва  за  помазване,  за  освещаване  на  ново  светилище  или  за  освещаване  на
Йерусалимския  храм.  Затова  израза  „кодеш кадашим”  ще трябва  да  отнесем  не  към
предмет,  а  към лице,  т.  е. към Месия, Който  наистина е  Светият на светиите — най-
светият. Когото Дух Господен помаза (Лук. 4: 18; Ис. 61:1—2).

Конради в споменатата своя книга (стр. 192) прави компромисно тьлкуваеие на
този израз,  като казва, че тук наистина става дума за светилище, а не за светия, но не
земно  светилище,  а  за  небесно,  въз  основа  на  Ездр.  8:2  и  нат.,  където  се  говори  за
основаното  от  Бога  небесно  светилище,  в  което  Христос  е  отишъл  след  Своето
възнесение на небето, за да ни спаси и да се застъпи за нас като истиски първосвещеник
по чина Мелхиседеков, след като Той принесе собствената си кръв на небесния олтар.

Голямо разногласие има между тълкувателите и относно 25 ст., където се казва: „...
от времето, кога излезе заповед за възстановяване на  Йерусалим, до Христа Владика са
седем седмици и шейсет и две седмици”. Кого трябва да разбираме тук под Христа
----------------------

1 J. Meinhold, Das Buch Daniel, в коментара на Щрак и Цьоклер, ст. 316.
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Владика, или както е на  славянски  „до Христа  старейшины, а в гръцката Библия: e{wV
Cristou` hJgoumevnou. Срещу тоя израз в еврейския оригинал стои: rygin; x;yvim;-r[;

Името Исус ( jIhsoùV) с което се назовава Божествения пророк от Назарет е гръцка
транскрипция  от  еврейското  име Йехошуа  [;vuwOhy. и  значи  спасител,  от  глагола  [v;y —
спасявам, освобождавам. Това е Неговото лично име, тогава когато Христос е служебното
Му име,  което  е  гръцки  превод  на  еврейската  дума Машиах x;yvim;. и  оттук гръцката
транскрипция Месия (messivaV).  Машиах произлиза  от  глагола  xyv;m; и  значи помазвам,
посвещавам, и следователно, Машиах или Месия значи помазан, каквото и значение има
и името Христос (CristovV от глагола  crivw = помазвам). Месия или Христос според В.
Завет е очаквания Спасител от рода Давидов и всички пророчества за Него са се сбъднали
в лицето на Исус Христос.         

Поставя се въпрос, дали тук под думите „машиах нагид” или както е на български
„Христос  Владика” можем да  разбираме  Исус  Христос.  Протестантските  библеисти с
рационалистическа тенденция (като Майнхолд, Хициг, Корнил и др.) подразбират тук цар
Кир,  понеже от  второто  обсаждане  на  Иерусалим и  окончателното  му  превземане  и
разрушаване в 586 (587) г. до указа на цар Кир, издаден в 538 г., за освобождаване евреите
от плен, са се изминали седемгодишни седмици (587 — 49 == 538). Но привържениците
на тоя възглед не могат да обяснят, защо Кир е наречен нагид (rygin;),  която дума значи
княз, водач,  предстоятел, когато той  навсякъде  се нарича цар = $.l,m,  Карл Марти пък
под  думите „Машиах  нагид”  подразбира  първосвещеник Исус, син Йоседеков, който,
според  Ездра  3:2, заедно  с  Зоровавел  и  други знатни  юдеи се  завърнали в  538 г.  в
отечеството  си,  по  силата  на  указа  на  цар  Кир,  за да  съгрдят на  Израилевия  Бог
жертвеник. Но на един първосвещеник мъчно може да се прикачи титлата „нагид”, която
по-подхожда за Зоровавел.

Предвид тия и други затруднения някои протестантски ексигети (Конради, Дексел
и др.), а също католически и православни под думите  ,,Машиах нагид” разбират Исус
Христос. В текста е казано, че от времето на заповедта за възстановяване на Йерусалим до
Христа Владика ще са се изминали седем седмици и 62 седмици или всичко 69 седмици
или 483 години.  Ако  извадим  от  тая  цифра годината 457, от  която  започват,  както
видехме, 70-те седмици,  ще  получим годината 26 сл. Хр. (483—457 = 26), когато Исус
излязъл  на обществено служене, според ев. Лука: „Исус, когато начеваше служенето Си,
беше на около 30 години” (3:25). В 26 год. сл.  Хр. Христос е бил на 30 години, защото,
както е известно, нашето леточисление започва 4 години по-рано от раждането на Исус, т.
е. Той е бил на 4 години, когато започва първата година от нашето леточисление. Така че
Христос  Помазаният, за Който  пророкува прор. Даниил, е същият Исус от  Назарет, за
Когото  свидетелствува ап. Петър (Деян. 10 : 38). Сам Христос, според ев. Марко 1:15,
казвал за Себе си, че с неговото явяване на обществено служение „времето се изпълнило”.
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Откровение за послепленната съдба на еврейския народ 
и за последните времена (10 — 12)

В последните три глави (10, 11, 12) от каноническата част на книгата Даниил се
съдържа  видение,  което  има  голямо  историческо  значение,  защото  ни  дава  обширен
поглед за целия исторически ход на събитията от цар Кир до Антиох IV и за страданията
на юдейте под Птоломеите и Селевкидите.  Свещеният писател свързва  тия събития с
предсказания за бъдещите есхатологически времена, които с особена яснота се разкриват
в 12 гл., на която главно ще се спрем. В изложеното тук видение на пророка се разкриват
такива откровения,  които  имат  значение  изобщо  за  християнското  богословие,  а  не
толкова за послепленната история на юдейския народ.     

В 1 ст. на 12 гл. се казва: „И в онова време ще се повдигне Михаил, велик княз,
който брани синовете на твоя народ и ще настане време тежко, каквото не е имало, откак
съществуват люде до днес...” От тия думи, както и от следващите, можем да направим
заключение, че тук не се касае за конкретни събития от историята на еврейския народ, и
пред нас изпъкват главно три въпроси: 1. Кой е Михаил, велик княз? 2. Какво трябва да
разбираме под изказа: че той „ще се подигне”? и 3. Кога ще стане това, в кое време? 
Под Михаил, велик княз = lwOrG;h; rF;h; , не можем да разбираме някоя личност свързана с
историята на Израил. Той е небожител,  ангелско същество. В цялата книга на Даниил
идеята за ангелите и представата за тях е особено силно развита. Тук ние виждаме, как
някои естествени явления се препобеждават със силата на ангели. Ангел спасява тримата
момци в огнената пещ (Дан.  3:92 (25),  а също и  Даниила в  лъвската яма (Дан.  6:22).
Ангелите имат определени имена, напр. Гавриил1 (9 :22), Михаил2 (12:1).

След  Вавилонския  плен  ангелологията  получава още  по-голямо  развитие,  като
начело на ангелското небесно войнство стоят ангелски князе, тъй наречени архангели. В
Библията се споменават имената на  трима ангелски князе  или велики князе: Гавриил,
Михаил и Рафаил, в апокрифните книги се споменават още трима, а името Уриил, Рагуил
и Серакиил (кн. Енох 20:4. 4 Ездр. 4:1; 5:20; 10:20). Пророк  Йезекиил приема, че Иахве
има за Свое непосредствено служене 6, респект. 7, първенствуващи ангели (Иезек.9:2 и
нат.). Приемат се нзобшо, че ангелите са седем, които са ангели-пазители и застъпници на
известни  царства.  Така  напр.  Михаил е  застъпник  на  вярващия  Израил  (Дан.  12:1).
Ангелите имат почти обикновен човешки образ, говорят с човешки глас (Дан. 8:15 и нат.;
9:22; 10:11). В книгата на Товит ангел Рафаил, който придружавал Товит, държал се като
човек, и никак не може да се каже, че той е ангел. В книгата на Даниил ангелът в своя
външен вид се рисува твърде величествено: той е облечен в ленени дрехи,  кръстът му
препасан със злато, тялото му е като блясък на топаз, очите му като запалени свещи (Дан.
10 г5 и нат.).

Според библейското  схващане  ангелите  са  небожители,  които  предстоят  пред
престола Божий. Те се наричат  ~ybia;l.m; (на гръцки  a[ggeloi), което ще рече  пратеници,
изпълнители и извършители на Божиите поръчения и заповеди. При намесата в живота
-------------------------------------

1 На еврейси laeyrib.G; значи: човек Божи (от rb,G, = човек, мъж и lae = Бог, Всемогъщ).       
2     laeb;ymi значи: кой е като Бога? (ат ym i + b; + la e).
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на отделната личност или в историята на народите те не действуват самостоятелно, а по
Божия заповед. Затова те са очи и уши на Бог. Те са посредници между небето и земята,
изкачват  се  на  небето  и  слизат  на  земята,  за  да посредничат между Бога и  човеците,
защото ограничената човешка природа не може да се намира  в непосредствен досег с
безграничния и абсолютно съвършения Бог. Те манифестират Божието всемогъщество и
вездеприсъствие на земята, явяват се като защитни сили на благочестивите и ги спасяват
от разни опасности (Пс. 33 : 8).

Строго  определено  учение  за  ангелите  не  срещаме  в  Новия  Завет,  макар  че
старозаветния възглед е прокаран почти във всички новозаветни книги. И тук се явяват
като  органи  на  Божията  всемирна  оправническа  дейност  за  спасението  и  доброто  на
човеците. Тогава когато пък злите духове (сатаната) се представят като първопричина на
греха (2 Кор. 11:3). Те предизвикват  нещастия, пакости, болести,   (2 Кор. 12:7, 1 Сол.
2:18.  2  Сол.  2:9  и  нат.).  Ангелите  се  явяват  като  свързващ мост  между конечното  и
безконечното, между ограниченото и  безграничното  битие.  Библейската ангелология е
чужда  на  всякакъв  политеизъм.  Никъде  не  се  говори,  че  на  ангелите  се  отдават
Божествени  почести или  поклонения.  Християнското учение за  ангелите, основано на
Библията, е трезво и чисто от всякаква езическа митология. По-късното юдейство обаче
изпаднало  във фантастични  и  митологични  представи  за  ангелите,  чието  отражение
намираме в апокрифните книги.

От учението за ангелологията в Стария Завет и по частно у пророк Даниил можем
да заключим, че в разгледания първи стих на 12 гл. под Михаил в буквален смисъл ще
трябва  да  разбираме  ангел-защитник  на  еврейския  народ.  Пророкът  като  изхожда  от
страшното  време  на  гонение  и  преследвания  над  еврейския  народ, причинени  от
сирийския цар Антиох IV Епифан (175—164 г. пр. Хр.), приминава към далечно бъдеще
на  последните  времена.  И  както  в онова  време  юдеите  не  загинали  благодарение
закрилата на своя ангел-защитник, Михаил, така и в последните дни ще се спасят всички,
които са „записани в книгата”.                             

Според православни и др. тълкуватели1 в 11:1 под Михаил, велик княз, трябва да
разбираме Исус Христос, и тук пророкът взема Антиох и неговото време, като предобраз
за  далечното  бъдеще.  Антиох  Епифан  като  враг и  гонител  на  юдеите  ни  напомня  за
последния и бъдещ най-жесток враг на християните — за антихриста. Също такива тежки
и жестоки ще бъдат последните времена за новозаветната Църква, каквито според прор.
Даниил, „не е имало откак съществуват люде до днес”. Към тия именно времена, когато
ще настъпи края на света се отнася откровението на пророка,  което има за предобраз
епохата на Антиох Епифан.

Сам Исус Христос,  в 25 гл.  от Евангелието на Матея, говори за откровението на
Даниил, когато ще настане мерзост на запустението на свято място (Мат. 24 :15), и ще се
изсипят страшни бедствия, отнася всички тия събития към времето, когато ще се ,,появят
лъжехристи и лъжепророци” (24:24).  ,,Тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била
открай света досега, и няма да бъде” (24:21). В тия тежки години ще се спасят само ония,
които са записани в книгата на живота (срав. Изх. 31 : 32. Пс. 68:29. Филип.
----------------------------

1 Вж. „Толковая Библия”, А. П. Лопухни, т. VII, стр. 75; също Конради в споменатата му книга, стр.
317, провежда едно тълкуване на Лютера, според когото ,,макар Михаил да е име на ангел, при все това тук
трябва да се разбира, както в Апок. 12 гл., Самия Господ Христос.”
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4:3.  Апока  3:5;  13:8 и  др.), т.  е.  всички  праведници  и  истински  членове  на  Божията
църква, които Господ е определил за вечен живот. В онова време, т. е. когато ще настъпи
пришествието на Сина Човешки ,,спящите в земния прах ще се събудят — едни за вечен
живот, други за вечен укор и посрама” (Дан. 12:2). За възкресение на мъртвите, за награда
на праведните и за осъждане на грешниците ни говори и Сам Христос (Йоан. 5:28 и нат.),
също и ап. Павел (срав. 1 Кор. 15:51 и нат. 1 Сол. 4:16).

Тук под израза „спящите в земен прах” rp;[;-xm;r.a; ybeveYmi се подразбират лежащите
в гроба, както се казва в Пс. 12:4: спящите „сън смъртен”. А думата rp;[; буквално значи
пръст, прах, но значи и гроб, който се изравя в земната пръст (срв. Пс. 21:16,30. Иов 7:21;
21:26;  19:25 и  др.); тази земна пръст се  нарича  „смъртна  пръст”;  в нея  влизат,  които
умират.

Последната заповед на Арахангел Михаил, отправена към Даниил, е той да „скрие
тия думи и да запечати тая книга до последно време” (12:4). От тия думи се вижда, че
откровенията на  Даниил, съдържащи се в неговата книга, представляват тайни писания,
които  ще  бъдат  разбрани,  когато  ще  се  изпълни  предсказанието на  пророка.  Тук  в
„последно  време”  (#qe x[e) трябва  да  разбираме  далечно  бъдеще,  което  Даниил  не  ще
преживее. Казаното в тоя стих не трябва да го разбираме в буквален смисъл, защото във
втората  половина  на  стиха  се  казва,  че  мнозина  ще  прочетат  книгата.  Но  как  ще  я
прочетат, ако тя бъде скрита и запечатана? Значи тук не става дума, щото откровението да
бъде заключено и подпечатано, за да бъде недостъпно. Смисълът е следния: 1. Писанието
на Даниила, което съдържа дадените му откровения, отнасящи се за последното време, за
далечното бъдеще,  поради  своята  важност  трябва да  бъде  много добре запазено  и 2.
Преди последното време, когато ще се изпълнят предсказаните събития, техният смисъл и
цел  няма да бъдат разбрани,  затова книгата трябва да бъде запазена  до това време, та
които я прочетат,  да я разберат и  „умножат  знанието си”.  Така че в дните,  когато ще
настане мерзостта на запустението на свето място, не трябва да разбираме под тоя израз
само  времето на Антиох  Епифан, а  да  го отнесем в  по-далечно бъдеще,  в  епохата  на
антихриста, както за това свидетелствуват и сам Христос и евангелистите.

От 5 ст. до последния 13 ст. на 12 гл. сцената се променя, за да се даде по-голяма
важност на завършека на откровението. Мъжът с ленени дрехи и блестящо тяло, както се
описва в 10:5 и нататък,  променил своето място и застанал  „над речните води” (12:6);
освен него пророкът  вижда други двама ангели:  единият  на  отсамния бряг  на реката,
другият  на  отвъдния  бряг  на  река  Тигър.  В  това тържествено  положение  се  дава
заключение на откровенията, които получил Даниил и се отговаря на въпроса: „Кога ще
бъде края на тия чудни случки?” (12:6). Отговор на зададения въпрос дал мъжът в ленени
дрехи, който „вдигнал дясна и лява ръка към
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небето, заклел се във  Вечноживеещия, че всичко това ще  се извърши към  свършека на
времето и времената и полувремето и след съвършеното сваляне силата на светия народ”
(12 : 7).

Тълкуването на този стих затруднява твърде много ексигетте, и затова има голямо
разногласие при определяне времето на ,,тия чудни случки”. Тук са посочени две събития,
които определят времето на въпросните събития: 1-во, „свършека на времето и времената
и полувремето” и 2-ро, „след съвършеното сваляне силата на светия народ”. Под първото
определяне: „времето”, „времената” и „полувремето”: ycixew; ~yri[ewOm r[ewOm някои (К. Марти,
Гезениус и  др.) разбират една година + две + пололовина = 3,5 години и свързват това
време,  както е посочено в  следващите 11 и 12 ст., с  времето на Птоломей Филаделф
съглано 1 Макав. 1:41 и нат., когато ще се изминат 1290 дни. Лопухин пък не подразбира
под тоя израз какви определени години, а продължително време, което ще се развие в три
фази: 1. страшните дни на антихриста, 2. възкресение на мъртвите и 3. произнасяне на
праведния съд. Всичко това ще стане във времето, времената и полувремето.

Второто определение, както е посочено в българския текст  на Библията (12:7), е
много неясно: „след съвършеното сваляне силата на светия народ”. Оргиналния еврейски
текст  обаче ни  дава по друг смисъл.  Изразът vr,qo-`[;-ry; #Pen;  xwOLk;k.W ще трябва да се
преведе: „и се привърши силата на  разселението”, т. е. на разсейването, отнасящо се за
светия народ, т. е. за Израил, както това е станало при Антиох Епефан. Той е разнебитил
и разтроил народа и след съкрушаване на неговата сила иудеите отново били обединени
при Макавеите.   

Заключителните думи на 7 ст., както са в еврейския оригинал:  xL,a,-lk; hn;yl,k.Ti =
„всичко това ще се свърши”, някои съвременни  ексигети отнасят към  есхатологичните
времена,  към времето на  Христос.  Тия  времена,  според тях,  наближавали,  тъй  като  с
учредяването на  израелската държава  в  последно  време  се  е  турило  на  еврейската
диаспора, на разселението и разсейването на тоя народ по цялата земя. Това обаче мъчно
може да се каже, тъй като евреите и днес и за винаги ще останат народ на разселването,
защото малката държава Израел не ще може да прибере и да даде препитание на 17—18
милиона еврейски народ, пръснат по всички континенти.

Относно датиранията: 1290 и 1335 дни посочени в 11 и 12 ст. на 12 гл. в отговор на
зададения въпрос в 8 ст., има също голямо  разногласие между  ексигетите при тяхното
разяснение. В случая се присъединяваме към тълкуването на  Дексел в спомената негова
книга (стр. 726). Времето, когато ще се прекрати всекидневната жертва” (11 ст.), Дексел
отнася  към края  на  октомври  пр. Хр., когато  Антиох IV Епифан започнал усилено и
системно да изкоренява юдейската вяра и принуждавал навсякъде да се пренасят езически
жертви. Той заповядал да издигнат олтар на Зевс Олимпийски на мястото на жертвеника
на Йерусалимския храм и
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поставил мерзостта на запустенаето (срав. Дан. 11:31 и 1 Макав. 1:46 и нат.). От това
време до май 164 г., когато умира Антиох Епифан, са се изминали 43 месеца или 1290 дни
(43х30=1290), както  е  казано  в 11 ст.: „От времето когато  се прекрати всекидневната
жертва и  се  постави мерзостта на  запустението, ще минат 1290 дена.  ,,Блажен,  който
очаква и достигне 1335 дена”, т.  е. 1290+45 (месец  и половина) = 1335 дни,  тъй като
известието за смъртта на цар Антиох стигнало до Свещената земя по-късно, след един и
половина месеца (45 дни). Антиох загинал в един поход на Изток, далеч от Палестина, и
народът не могъл да се освободи веднага от неговото притеснение, а след 1—2 месеца.
Затова и пророкът предсказва, че ще бъде блажен оня, който достигне, който приживее до
1335-я ден, тъй като той щастливо е преодолял страшното време на притеснения, когато
всеки се е намирал пред смъртна опасност. Така и,  в предобразен смисъл, всеки, който
преодолее бедствията на последните дни  във времето на антихриста и оживее за вечен
живот, ще бъде блажен.

Въобще  пророчествата  на  пророк  Даниила са  много  интересни  и  важни  за
съвременното човечество в зависимост от това, през какви очила се гледа на тях. Мнозина
тълкуватели виждат в тия откровения предсказване за събития, които настъпват или са
предстоящи в наше време. В средата на миналия век, а и по-късно в това отношение са се
правили твърде много неоправдани, и лъжливи предсказания, когато са се правили опити
да се определи точно годината на „последните дни”, какъвто е случая с 1845—1844 г., в
която  някои  очаквали  свършека  на  света.  За  да  не  оставаме  излъгани от  такива
тълкувания  и  предсказания  трябва  всякога  да  си  спомняме  думите  на  Господ  Исус
Христос:  „За оня ден и час никой не знае, нито небесните  Ангели, а само Моя Отец”
(Мат. 23:36; Марк. 13:32).

Конради обаче  завършва  книгата  си  върху  прор. Даниил  със  следните  думи:
„Каквото  някога  Даниил  със  своя  пророчески  поглед  е  виждал,  днес  то  се  намира  в
действителност  пред  нас.  Ние  живеем в  последното  време на  предсказаните  времена.
Книгата на Даниил е разтворена пред нас, за да познаем, че и нашата съдба е поставена в
небесните везни, за да изкупим времето и да видим пътя на нашето спасение” (стр. 341).
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