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Предварителни сведения 

 
Всеки народ, независимо от това дали е всепризнат за велик или за най-незначителен, 

ражда и откърмя свои велики хора, които, било за дадена епоха или пък за цялостното му 
историческо съществуване, са огледалото, в което се отразява целия ръст на епохата или 
народа, гаранцията, че името на народа ще бъде запаметено и занапред през вековете. Но има и 
велики люде, чиито имена се пазят и тачат не само всред собствения им народ, а и всред много 
други народи, понеже тези люде могат да бъдат посочени като ръководни фарове за по-широк 
кръг от хора, като идеал за подражание – било чрез живота си, било чрез проповядваните от 
тях идеи. 

От подобна величина бил и пророк Самуил, чедо на своята твърде отдалечена от нас 
епоха, роден и отгледан всред малкия израилски народ, но израсъл духовно до размерите на 
великан като народен водач и проявил благородни духовни качества, които биха могли да 
послужат като завладяващ пример за много люде през течение на векове. И до днес животът 
му, от невинното детство до беловласата старост, се откроява съвсем ярко през сумрака на 
миналото като образец на послушание, всеотдайна служба за благото на народа си, здрав 
стожер на демократизма, противник на царското пълновластие, всепочитан и справедлив 
съдия, неумолим поддържник на нравствена чистота, строг към себе си и близките си до 
степен да присъди и собствените си синове, непоклатим в ръководене на народа по пътя, 
набелязан от заповедите на Яхве и наредбите на Моисей. 

Самопонятно е, защо в настоящата кратка работа на Годишника на Духовната академия 
ще се спрем именно върху живота и дейността на пророк Самуил. Но да се проследи, опише и 
изясни изцяло и изчерпателно предметът на така поставената тема, е почти невъзможно в 
рамките на точно определените ми не много страници. Главната причина за това е 
обстоятелството, че едничкият извор, от който можем да почерпим сведения за живота и 
дейността на пророк Самуил, си остава Библията. Сбитият стил на библейските автори, 
особеностите на старо-еврейския език откъм марфология и синтаксис, разночтенията при 
някои собствени имена, премълчаването на дребни факти и общопознати за тогавашните 
читатели неща – всичко това, от една страна, затруднява уточняването на някои данни относно 
живота и дейността на пророка, а, от друга, изисква по-обстойно и задълбочено изследване. 
Тази е причината, където ще се задоволим само с една историко-ексигетична справка. 
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Кратки сведения за изворите. Както вече споменахме, единствен извор, от който 
можем да почерпим сведения за пророк Самуил, е Библията. Като изключим кратките 
бележки, пръснати в някои от книгите на старозаветната и новозаветна литература (2 Пар. 
35:18; Пс. 98:6; Йер. 15:1; Деян. 3:24; 13:20; Евр. 11:32), като най-важен извор, от който ще се 
ползваме при нашата работа, си остава Първа книга Царства (така е назована тя в българската 
синодална Библия от 1925 г.). Но от посочените извън тази книга бележки става ясно, че името 
на пророк Самуил е оставило светла диря по протежение на старо-и новозаветната история на 
еврейския народ като пророк, съдия и учител. 

В българската синодална Библия фигурират четири книги Царства: първа, втора, трета 
и четвърта. Посоченото деление на тези книги е възприето у нас, преди всичко, от превода на 
70-те, където те се озаглавени Basileivwn (на Царствата) pro;th, В. deutevra, В. trivth, В. tetavrth. 
Тертулиан (160-220 г.) латинизирал това название под формата на Basiliarum (на Царствата I, 
II, III, IV). По-късните римски писатели пък превели гръцкото им название на латински и 
почнали да ги наричат liber (I, II, III, IV) Regnorum (на Царствата), докато най-после във 
Вулгата се оформило сегашното им название – liber (I, II, III, IV) Regum (на Царете), което е 
възприето от почти всички западни официални преводи на Библията. 

В древност тези четири книги на Царствата се схващали като две различни работи, 
макар и свързани помежду си. Исидор Севилски1 пише: “Regum liber quanquam apud Latinus 
propter prolixitatem sui in quattuor partibus sit descetus, apud Hebreos tamen in duobus divisus est 
Voluminibus”. (Макар и Книгата на Царете у латинците да е насечена на четири части поради 
обширността си, у евреите обаче е разделена на две части). Разделянето на Книгата на Самуил 
и Книгата на Царете по две части, т. е. всичко четири книги, било въведено първом в 
еврейската Библия, издадена от Даниел Бомберг във Венеция, 1525 г. Но разделянето на I и II 
Книга на Самуил и I и II Книга на Царете в еврейската Библия ще е станало въз основа на 
доста стара традиция, щом като това деление е отразено и във Вулгата, където четем: “Liber 
primus Samuelis quem nos primum Regum dicimus; liber secundus Samuelis, quem nos secundum 
Regum dicimus; liber Regum tertius, secundium Hebraeos primus Malachim; liber Regum quartus, 
secundum Habraeos Malachim secundus (т. е. Първа книга на Самуил, която ние наричаме първа 
на Царете; втора книга на Самуил, която ни е наричаме втора на Царете; трета книга на 
Царете, според евреите първа на Царете; четвърта на Царете, според евреите втора на Царете). 

И така, отначало Първа и Втора книга Царства (или според еврейската Библия – Първа 
и Втора на Самиул ) представлявали от себе си една книга, която по-късно, в 70-те и Вулгата, 
била разделена на две 
------------------------- 

1 Исидор Севилски (род. ок. 560 и умр. 636), църковен отец и прочут латински писател, събрал и запазил 
античната и църковна книжнина. 
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В Масоретския текст и досега стоят бележките на масоретите, които сочат, че 24 ст. от I Цар. 
28 гл., е средата на някогашната една книга. 

Кой е авторът на тези две книги, не се споменава нито в Библията, нито от Йос. Флавий 
или Мишна. Вавилонската Гемара първа, а според нея и много църковни отци, сочат за техен 
автор Самуил, макар и да е ясно от някои места, напр. I Цар. 25:1 (където се споменава за 
смъртта на Самуил), че не би могло да бъде писано от него. Между по-новите юдейски и 
християнски учени съществува мнение, че Самуил написал първите 24 глави от Първа книга 
Царства, а останалото било написано от пророците Гад и Натан. Това си мнение те 
обосновават върху I Пар. 29:29, където се казва: “Делата на Цар Давид, първите и последните 
са описани в записките на ясновидеца Самуил, в записките на пророк Натан и в записките на 
ясновидеца Гад”… Но, независимо от това, наглед ясно, доказателство за авторството на двете 
книги Царства, много други места от самите книги ни принуждават да мислим, че 
произхождат от време след посочените автори (I Цар. 7:15; 9:9; 27:6; и др.). Други пък сочат 
като най-вероятни автори на двете книги Царства Давид, Исая, Йеремия, Иезекиил или Ездра. 
За всички тези предположения, за сега, няма още здрави основания. Авторът, или авторите, 
остават неизвестни, но тази книги ще са писани след смъртта на Соломон. Най-вероятно към 
времето на 850 до 750 г.1 Но пък, че поводът за написване и съществената част за тези книги 
били дадени от Самуил, е съвсем ясно от I Цар. 10:25: “И Самуил изложи правата на 
царството, написа ги в книга и сложи пред Господ”. 
 

* * * 
1. Родина и родословие на пророк Самуил. Името Самуил ще е древно-израилско, ако 

не е и предизраилско. Същото име срещаме и по отношение и на другите две библейски 
личности: Самуил (според 70-те Саламиил), син Амиудов, който бил посочен от Моисей като 
вожд и представител на Симеоновото коляно при дележа на Ханаанската земя (Числ. 84:16-
20); Самуил, избран между ония, които били набелязани като изтъкнати и войнствени мъже 
измежду потомците на Тол (I Пар. 7:2). Значението на това име е изяснено в I Цар. 1:20б: “И му 
даде име Самуил, понеже (казваше тя) от Господ (Бога Саваот) го измолих (евр. seilthiw)”. Ако 
се съди по тази библейско-народна етимология, то евр. Semuel ще е във връзка с евр. глагол 
saal – измолвам, изисквам. Правилно забелязва Кимхи, че в такъв случай Semuel ще е 
съставено, за автора на I Цар. 1:20б, от saul (страдателно причастие Кал от глагола saal – т. е. 
измолен) и meel – от Бога. Други пък мислят, че Semuel, е образувано то semua (страдателно 
причастие от sama – чувам) и el – Бог, т. е. Богочут или подарен след като Бог е чул. Велхаузен 
пък мисли,у че Масоретският текст схваща името като semmeel – който е 
------------------------- 

1 срв. Вигуру, Ф., Руководство къ чтенiю и изученiю Библiи – Ветхiй Завъть, т. II. пер. В. В. Воронцова, 
Москва, 1902, 186-211. Марковски, проф. Ив., Въведение въ св. Писание на Стария Заветъ, ч. II, София, 1936, 109-
116. 
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от Бога.1 Нам се струва, че името Самуил, както то е дадено в Мас. текст (Samuel), е съставено 
правилно, от езиково гледище, от думите sem – име и el – Бог, т. е. този или такъв, над когото е 
изречено името на Бога. Името Божие лежи като печат върху някого, за да го отличи от 
околните като избран от Бога и обдарен с благодатта Му. Такова едно обяснение и 
потвърждение намира своята опора и в други библейски места. Бог казва на еврейския народ: 
“името на Господ е дадено на (евр. поставено върху) тебе” (Втзк. 28:10); прор. Исая изплаква 
пред Бога изоставеността на народа си с думите: “Ние станахме такива… над които името Ти 
не се е именувало” (Ис. 63:19); прор. Йеремия величае Бога с думите: “Защото Твоето име е 
призвано върху мене” (Йер. 15:16) и др. По същия начин са образувани, и така се обясняват, и 
собствени имена като Пенуел, Реуел и др. 

Относно мястото и рода, от които е произлязъл прор. Самуил, също така има доста 
различни мнения. За бащата на Самуил, Елкан се казва, че бил “ от Раматаим-Цофим, от 
Ефремова планина… ефратец” (I Цар. 1:1). Еврейският текста, след като се вземат предвид 
някои незначително но наложителни поправки може да ни бъде добър водач в разрешаването 
на въпроса за родината и родословието на прор. Самуил. Там е казано: “echad min (един от) 
hаramathaim zophim. Думата haramathaim е дв. число, ж. р. и с определен член от rama – 
собствено име на голямо число библейски местности и градчета (във Вениаминовото, 
Нафталимовото, Асировото, Симеоновото колена, в Галаад и др.). 70-те предават това 
название чрез jArmaqaim, което у Мат. 27:57 е минало в jArimaqaiva. Но кое от многото селища 
да разбираме тук под Рама? Авторът е отбелязал това изрично: mehar ephraim (70-те – jex o]rouV 
jEyraim) – от Ефремовата планина. За отбелязване е, че само това Рама се среща в дв. число 
само по отношение на него 70-те навсякъде са запазили евр. jArmaqaim и, най-после, само то 
навсякъде под тази форма се сочи като родно място на Самуил, докато всички други 
едноименни селища се назовават само Рама. Но къде точно се намирало това селище, мъчно би 
могло да се каже. Ако се съди от I Цар. 9:4 нт. и 10:2, трябва да заключим, че то не ще е било 
до Вениаминовата земя. За сега се приема, че това е сегашното Bet-rama при Tibne, или Rentis. 
Клостерман приема да се чете вместо haramathaim – haramathim, което е напълно приемливо. В 
такъв случай Елкан ще е бил “един от знатните люде на Рама”. 

Но как да си обясним прибавеното в българския текст определение към Рама – Цофим? 
Ако последното беше наистина определение на Раматаим, това щеше да бъде много точно и 
ясно посочено в еврейския текст: определяемото ramathaim трябва да бъде поставено в 
формата си на st. constructus – ramathe. Такова нещо, обаче, ние не виждаме. Този въпрос 
намира своя естествен отговор другаде. Когато в I Цар. 1:1 се проследява родословието на 
Елкан, последният се сочи като “син” на някой си Zuph (70-те различни место го предават 
различно Siya, Seiya, Swyim, Souy, Soup и др.), от което име 
------------------------- 

1 срв. Budde D. Karl, Die Bucher Sammuel, Tubingen, 1902, 10-11 
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мн. число прави Zophim. Следователно. Елкан бил един от знатните жители на Рама, но от 
рода на суфитите. 

Остава да обясним и последното приложение – ефратец. Отнася ли се то към елкан, или 
към последния му прадед Цуф? И що означава? В 70-те вместо ефратец (евр. ephrati) стои 
jEyraim, т. е. ефраимец. Затова не можем да приемем, че Самуил бил по произход ефратец, т. е. 
витлеемец (срв. Рут 4:11; I Пар. 2:24; Мих. 5:1 и др.). Но, според някои, срещу ефремския 
произхо на Самуил, все пак, говори I Пар. 6:11 нт., където бащата на Елкан, Йерохам, и сина 
му Самуил се изброяват всред потомците на Левий. Дали причисляването на Самуил, като 
служител при храма, към левитите не е произволна прибавка на по-късен хронист, за да бъде в 
тон в Моисеевите наредби? Че Елкан давал десятък от земята си (срв. I Цар. 1:21) е прибавка 
на 70-те, която липсва в Мас. текст и Вулгата. Самуил служи в светилището през целия си 
живот (срв. I Цар. 1:11) вследствие на оброк, а левитите оставали временно при светилището. 
Родното място на Самуил, Рама, не било включено в левитските селища. Според Негелсбах I 
Цар. 1:11 с нещо не дава да се разбере, че Елкан бил от левитски произход. Остава да 
предположим, че по времето на Самуил било възможно, един ефремец да бъде причислен към 
левитите по силата на оброка, посвещаването и богоизбраничеството. 

И така, прор. Самуил бил син на Елкан, който живеел в Рама на Ефремовата планина и 
произхождал от рода на суфитити, който род бил от Ефремовото коляно. Селището Ramаthaim 
(70-те jArmaqaim; но в българската Библия, освен в I Цар. 1:1, е дадено като Рама) се посочва в 
цялата Първа книга Царства като място, където Самуил бил роден и живял, където бил домът 
му, където съдел, където умрял и бил погребан (срв. 1:19; 2:11 нт.; 7:17; 15:34; 16:13; 19:18, 22; 
25:1; 28:3). 

2. Родителите на пророк Самуил. Елкан, бащата на прор. Самуил, имал две жени – 
Фенана и Ана, която подобно на Рахил, била бездетна (1:2).1 След като знаем, че бездетството 
в старозаветно време се считало за Божие проклятие, съвсем естествена ни се вижда бележката 
на автора, където “съперницата й (т. е. Фенана) я много огорчаваше… а тази (т. е. Ана) 
плачеше и тъжеше” (1:6, 7). Елкан, дали от състрадание и съчувствие, или пък благочестив и 
добър човек, проявявал нежна и съчувствена обич към бездетната Ана (1:5). 

Авторът не е обрисувал направо духовния облик на родителите на прор. Самуил, но от 
онова, което ни е съобщил за тяхното отношение към светилището в Силом и към наредбите 
на Закона Моисеев, можем да заключим, че Елкан и Ана са били хора благочестиви, 
богобоязливи, с чиста и силна вяра във всемогъществото на Господ Саваот. – В 1:3 се казва, че 
Елкан, съгласно установената традиция, ходел ежегодно (срв. 1:21) при светилището в Силом2, 
където имало 
----------------- 

1 където посочваме само глава и стих, да се разбира, че посочката е от Първа книга Царства. 
2 Ако се съди от 3:5, където се казва, че “Самуил отвори вратите на дома Годподен” (евр. dalthoth beth 

Jahwe – двете крила на портата, вратата), трябва да предположим, 
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народен празник с принасяне на мирни оброчни жертви и общи трапези (2:19; Съд. 21:19; срв. 
и Изх. 13:10; Съд. 11:40 и др.). Елкан, като домоначалник, съгласно обичая, раздавал всекиму 
съответно припадащото се количество месо от жертвеното животно, а на Ана, “даваше особена 
част” (евр. даваше с горест една част; Вулгата – опечален), защото, както изясняват 70-те, “тя 
нямаше дете”. Елкан давал на Фенана повече от свещената жертва, за да имало достатъчно “за 
всичките й синове и дъщери”, а на Ана трябвало да даде само една част и то с натежала болка 
в душата, защото “обичаше Ана повече от Фенана” (1:4-5). Фенана не пропущала нито един 
празник да не използва това обстоятелство, за да огорчи своята съперница. Ана не възразявала, 
а само “плачеше, тъжеше и не ядеше” (1:7). Елкан с нищо не можел да утеши любимата си 
жена (1:8). Тя се топяла тихо и безропотно в тъгата си поради своето прокълнато от Бога и 
хората бездетство. 

3. Раждането и ранното детство на прор. Самуил. Ана била закърмена със силна вяра 
във всемогъществото на Яхве и чувствала силната привързаност на мъжа си. Веднъж, след 
обредната трапеза в Силом, тихо и незабелязано се отдалечила от общото веселие и застанала 
пред светилището. Вседушевна, всеотдайна и покъртваща била молитвата на Ана. Тя 
тържествено дала обет пред Бога, че ако бъде дарена с мъжка рожба, ще я посвети за цял 
живот, като дар, в служба при храма. Майката при това обрекла желания син да служи като 
назорей – да не се бръсне и да вкусва нито и сикер. В молитвата на Ана прозира силната вяра 
на старозаветната жена, че само Яхве може да я чуе и да помогне (1:9-18). 

След свършване на празника всички се разотишли по домовете си. Завърнал се в 
Раматаим и Елкан със семейството си. Не се минало много време и Ана потръпнала от радост 
като почувствала, че ще стане майка. “Господ си спомни за нея” (1:19) и тя родила син и го 
нарекла Самуил. На следната година Ана не отишла на годишния празник в Силом, като 
изказала желание да стори това чак когато откърми младенеца и той поотрасне (1:22). Елкан 
удовлетворил това й желание (1:21-23). И наистина, след като Самуил бил отбит, Ана се явила 
при светилището в Силом, като принесла в дар три телета (според евр. и 70-те – тригодишно 
теле; срв. и ст. 25 и Бит. 15:9), ефа брашно и мях с вино. В случая Ана спазила предписанието 
на Моисеевия Закон, първородните синове да не се явяват пред лицето Божие с празни ръце 
(Изх. 23:15; особ. 34:20). Авторът бележи: “А момчето беше още дете” (евр. wehannaar naar – а 
момчето беше още малко; 70-те: kai; to; paidavrion metj aujtẁn - и детенцето беше с тях, т. е. с 
родителите си; Вулгата: puer autem erat adhuc infantulus – а пък момчето беше тогава още 
детенце). Като се има предвид обстоятелството, 
------------------------- 
че в Силом ще е имало светилище, построено доста солидно. Такова само заключение може да се направи и от 
Съд. 18:31; Йер. 7:12-14; 26:6, 9. Но пък от 2:22 се вижда, че в Силом е била и скинията на събранието. Как да се 
съчетаят тези две сведения? Въпросът остава, за сега, открит. 
 
 



313/7 
 
че в древния Израил отбиването ставало твърде късно (срв. Изх. 2:8, 10; I Цар. 1:22; 2 Мак. 
7:27) и изричното поменаване, че Самуил бил още детенце, трябва да заключим, че Ана довела 
в храма своя дългоожидан син, когато ще е бил на около четири години. Размерът на 
принесените жертвени дарове се обяснява и с това, че отбиването на младенеца било 
отпразнувано, според обичая, с богата гощавка (срв. Бит. 21:8). 

Ана, с пълно съзнание за сериозността на поетото веднъж пред Бога обещание и 
дадения обет, предала своя първороден син на Оногова, от Когото го получила. Престарелият 
първосвещенник Илий (евр. Ели), като пълномощник на Яхве, приел момиченцето за да служи 
Господу “през всички дни на живота си” (1:27-28). Чрез високопоетична хвалебна молитва 
щастливата майка възпяла Яхве като свят, опора за онеправданите, всезнаещ, всесилен, 
подкрепа за бедните да се издигнат наравно с велможите и наказващ беззаконните (2:1-10). 

В какво се състояла службата на малкия Самуил при храма, авторът не ни съобщава, а 
се задоволява само да отбележи: “А момчето Самуил служеше (еврейският глагол sarath, 
употребен в случая, на повечето места се употребява в смисъл на култово служене) пред 
Господ (2:18),… при първосвещеник Илия” (2:11). Самуил не ще е само живял при храма, а е 
бил под ръководството на Илий, който го напътствал и подготвял за истински служител. Но, 
все пак, като причислен към служителите при храма, Самуил “обичаше (евр. беше препасан с) 
ленен ефод” (2:18; у 70-те: Vamouhvlh\n... paidavrion pereizwsmhvnon ejyoud bar1 – Самуил беше 
детенце препасано с ленен ефод. Ефодът бил къса първосвещеническа дреха от скъпа 
разноцветна материя, която дреха покривала гърба и гърдите.2 Разбира се, Самуил не ще е 
носел такава одежда, а това ще е била обикновена къса общонародна ленена дреха, но сигурно 
скроена като тази на свещениците (срв. Лев. 16:4; или каквато напр. носел и цар Давид при 
пренасяне на ковчега, 2 Цар. 6:14). Ежегодно Самуил получавал от майка си, когато тя идвала 
на празника в Силом, “горня дрешка”, която тя самата му ушивала (2:19). Тази дреха (евр. meil 
katon – малък меил; 70-те – diplo?dk mikrav - малка, двойно загърната дреха; Вулгата – tunica 
parva – малка дълга дреха) носели повече високопоставените лица (Иов 1:20; 2:12; I Цар. 18:4; 
24:5, 12), пророците (I Цар. 15:27; 28:14) и свещениците (Изх. 28:31; 39:22). Децата не носели 
меил, но майката на Самуил искала нейният малък любимец да изглежда като мъж, който е 
посветен на отговорна и почтена служба. 

Това само можем да кажем относно най-крехката възраст на бъдещия велик служител 
на Яхве и народа си – прор. Самуил. Авторът по-нататък само мимоходом бележи: “А момчето 
Самуил все повече 
------------------------- 

1 Гръцка дума bar не съществува; в кодекс R1 стои bad, т. е. взета е направо еврейската дума Bad (лен, 
ленен); където стои bar  има погрешно прочитане на евр. буква res вместо dalet, което е напълно допустимо, 
поради голямото сходство между двете букви. 

2 срв. по-подробно у Марковски, проф. И в., Библейска археология, II изд. София, 1948, 377 нт. 
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растеше и напредваше (евр. и ставаше все по-добър; Вулгата – угоден) пред Господ и 
човеците” (2:26). Мисълта е съвсем ясна: момчето Самуил постепенно преминало в 
юношеската си възраст, като закрепнал физически и възраснал духовно. Той вече ще е 
проявявал своите положителни духовни качества, щом е могло да се каже за него, че той вече 
се оформял като Божи угодник, и като такъв почнал да печели и всред хората почит и 
уважение. 

4. Първото откровение към Самуил. Чрез постоянното си присъствие в светилището 
на Яхве и под кроткото, изпитано и мъдро ръководство на първосвещеника Илий, Самуил 
достигнал до духовна зрялост,  която вече била добра почва за приемане на Божиите слова. Но 
защо младият Самуил бил удостоен с това благоволение, а не, напр. добрият и стар 
първосвещеник? 

Библейският автор само с няколко думи описва западането на истинския и интензивен 
религиозен живот у израилтяните точно през това време: “Словото Господно беше рядко (70-
те и Вулгата: tivmion, pretiosus – ценно, т. е. не било нещо обикновено), виденията не бяха 
чести” (евр. нямаше често откровение; 70-те – нямаше разкриващо видение; Вулгата – нямаше 
явно видение). Но това така кратко установяване на един печален факт е, по-точно, едно 
заключение относно казаното преди това за религиозния упадък на Израел през тази епоха. – 
Израилският народ се ражда, пречиства и възраства под непосредственото ръководство на 
Моисей. Този период от историята му изобилства с откровения, видения и чудеса, описани в 
Петокнижието. Иисус Навин става изпълнител на заветните мечти на Израил – да овладее 
Ханаанската земя, като обещана на патриарсите за потомците им. И при двамата тези велики 
водачи народът, като че ли, гори в огъня на своята чиста и твърда вяра в Яхве. Моисей и Иисус 
Навин се явяват и като непосредствени проводници на волята на Яхве. Чрез тях народът, при 
всеки неуспех, научава сигурен път до своя Бог и търси и намира помощ от Него. 

Минават години… израилтяните са се настанили в многожеланата земя, всред 
победените и завладени народи. Чистите и свежи струи, каквито били невинните пастири, се 
смесили с мътилката на една западаща култура и грубо идолопоклонство. Злото лесно 
обкръжава и заглушава доброто. Като че ли то е по-желано и сладко. Суровите победители в 
кръвопролитните битки, били победени от изтънчения живот и нрави на покорените. Израил 
забравил своя Бог. Яхве престанал да се открива явно. Но Той изоставил народа Си в ръцете на 
околните племена, които се явявали като бич Божи и дълбоко наранявали до кръв и с 
разорения народната снага. Настъпило опомняне. Израил застенал и завикал към своя Бог. 
Яхве издигал изсред народа някой твърд във вярата герой, който, за известно време, повдигал 
религиозния дух и националното чувство, освобождавал племето или народа си от чуждо иго и 
въдворявал мир. Но веднъж отслабнала вярата и надеждата на Яхве, идвало ново падение, 
ново робство и т. н. Така се описва в кн. Съдии един доста дълъг период от издигания и 
падения, 
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от мрачни дни и временни просветвания, които изтощили народните сили… 

Идва времето на прор. Самуил. Като ярък пример за религиозно-нравственото 
състояние на народа по това време служи кратката характеристика на двамата сина на 
първосвещеника Илий – Офни и Финеес (евр. Хофни и Финхас) – свещеници на Господ (1:3). 
За тях авторът казва: “Бяха лоши човеци (евр. bene welijal – синове на злото, порока; по-късно, 
напр. в Кумранските  ръкописи, Белиал се явява като олицетворено зло); те не познаваха 
Господ и дълга на свещениците спрямо народа (2:12-13)... И грехът на тия младежи беше 
твърде голям... защото те отклоняваха от жертвоприношения Господу (2:17)… те спят с 
жените, които се сбират при входа в скинията на събранието” (2:22). Илий чувал лоши отзиви 
за синовете си и бащински ги съветвал да не вършат подобни неща, но нищо не предприемал 
за отстраняването им. Тогава Илий чул изобличителни слова от “един човек Божи”, който 
предрекъл смъртта на двамата извратени младежи. Илий трябвало да бъде свидетел на лоши 
дни, защото предпочел синовете си пред Бога (2:29). Ако духовните водачи били такива, то 
народът ще е бил отишъл още по-далеч. Като червена нишка е прокарана в Стария Завет 
мисълта,че когато Израил вярва в Яхве и пази наредбите Му той ще благоденства, а когато Го 
забрави и се отклони от посочения му път – ще страда. В старозаветно време твърдо се е 
вярвало, че когато израилският народ с чиста и твърда вяра поисквал помощ от Яхве, Той 
изявявал волята Си чрез Свои избрани мъже. Липсата на откровение свише била явен признак, 
че Бог е напуснал народа Си. Така ще е било и по времето, когато младият Самуил получил 
първото си видение и бил посочен като бъдещ водач на народа си чрез Божие благоволение. 

Обстановката на видението е обрисувана кратко, но доста ясно. – Престарелият 
първосвещеник Илий, чийто очи “бяха почнали да се премрежват” (3:2; евр. бяха започнали де 
стават късогледи; 70-те бяха почнали да отслабват), “лежеше на мястото си” (3:2), а пък 
Самуил “лежеше в храма Господен, където беше ковчегът Божий “ (3:3). Илий, вече като стар 
и немощен, спял на леглото си някъде край светилището, където и живеел. Сигурно той е бил 
вече освободен от нощно дежурство при самото светилище. Самуил пък, като още млад и 
бодър, ще е изпълнявал длъжност подобна на левитската – като пазител на светилището. 
Разбира се, той не спял в Светая Святих, а някъде пред самото светилище. Видението ще е 
станало в последните часове на нощта, защото авторът изрично подчертава, че “светилникът 
Божий още не беше угаснал” (70-те и Вулгата – преди да бъде угасен). От наредбата, дадена в 
Изх. 27:20 нт., се вижда, че едно от задълженията на Аарон (т. е. първосвещеника) и синовете 
му било да палят светилника, който бил пред завесата на Святая Святих, “за да гори 
светилникът всякога” (т. е. не денонощно, както мисли Будде, а да няма ден и време, когато 
той да не се пали; срв. и Изх. 30:7 нт.). Но денем светилникът надали е светел, защото в 
следващия 21 ст. на същата глава се казва: “Ще го пали Аарон… от вечер до 
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сутрин”. Според българската и еврейска Библия, като че ли, светилникът сам е угасвал, т. е. 
вечер наливали толкова елей, колкото да стигне до сутринта; но според 70-те и Вулгата 
светилникът сутрин бил загасяван. Не можем, въз основа на текста, да кажем каква точно е 
била практиката в светилищата преди Йерусалимския храм. 

Всред ранната тишина и в полусумрака на светилището на три пъти се разнесъл глас: 
“Самуиле! Самуиле!” Самуил скачал от леглото си и отивал при Илий, като мислел, че той го 
вика, но старецът кротко го отпращал да си легне отново и го уверявал, че не го вика той. 
Авторът ни обяснява, защо Самуил мислел, че го вика Илий: защото “Самуил още не 
познаваше тогава гласа на Господ и още не бе му се открило словото Господне” (3:7). Но 
първосвещеникът Илий най-после разбрал, че Господ вика момъка и го научил, ако пак чуе 
глас, как да постъпи: “Иди си легни, и когато зовещият те повика, ти кажи: “говори, Господи, 
понеже Твоят раб слуша” (3:9). Самуил така и постъпил. И тогава младият пророк бил 
удостоен с първото слово на Яхве. Нему било разкрито, че Господ ще извърши “в Израил дело, 
за което, който чуе, ще му писнат и двете уши” (3:11). Краят на стиха е народен пословичен 
израз (срв. 4 Цар. 21:12 и Йер. 19:3), чрез който се подчертава мисълта, че Яхве ще произнесе 
такива присъди над Израил или отделни лица, та ония, които чуят за тях, ще останат потресени 
и ушите им просто не ще могат да понесат чутото. Господ съобщил на Самуил, че Той ще 
накаже домът на Илий навеки, понеже синовете му безчинствали, а баща им не е могъл да ги 
обуздае (3:13-14). Първосвещеникът повикал след това Самуил и под клетва изискал от него да 
му съобщи, какво е казал Господ. Самуил не скрил нищо. Илий, съзнаващ сторения грях от 
страна на целия му дом и напълно примирен, приема присъдата: “Той е Господ; каквото Му е 
угодно, това да направи” (3:18). 

Авторът, считайки че Самуил чрез удостояване с откриване волята Божия вече е 
посечен и избран за пророк Божи, заключава: “Самуил порасна, и Господ беше с него… И цял 
Израил от Дан до Вирсавия узна, че Самуил се е удостоил да бъде пророк Господен” (3:19-20). 
Това е напълно в духа на старозаветното разбиране относно призоваването и ролята на 
пророците. Никой от обществото Израилево не е бил признаван за пророк1, ако сам се 
провъзгласи за такъв. За истински пророк бил признаван само оня, който бил вдъхновен от 
Яхве и който е получил поръчение да извести и проповядва Божието откровение и воля. 
Удостояването на някого с пророческо служение ставало непосредствено от Бога по разни 
начини (срв. 3 Цар. 19:19; Ис. 6:6). 
------------------------- 

1 Пророците били наричани различно: nawi – вестител на известно поръчение; roe или hose – ясновидец, 
прозорливец; is haruach – вдъхновен мъж; is ellohim – човек Божий; malch Jahwe – вестител, пратеник Господен. 
Като имаме предвид казаното в I Цар. 9:9 – “Когото днес наричат пророк, по-преди се наричал ясновидец” можем 
да допуснем, че посочените по-горе наименования се отнасят до едни и същи люде, но са от различни времена и 
подчертават коя проява в дадено лице се е изявявала по-подчертано. От I Цар. 9:11 пък можем да предположим, 
че Самуил бил известен повече като ясновидец. 
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В лицето на Самуил Яхве отново проявил внимание към народа си, защото Той 
“продължаваше да се явява в Силом” (3:21) и съобщава волята Си. 

5. Прор. Самуил – спасител и съдия. И в Книга първа Царства (4:1-7:1), чрез разказа 
за победата на филистимците над израилтяните и пленяването на Ковчега на Завета, отново е 
прокарана идеята, че щом Израил се провини, губи силата си, а щом заживее според наредбите 
на Яхве, той отново става мощен. Тази идея, както знаем, е застъпена особено ясно и 
демонстрирана многократно в кн. Съдии. Надмощието на филистимците и пленяването на най-
голямата израилска светиня – Ковчега на Завета, символ на Божието присъствие – накарало 
израилтяните да си припомнят за всички грешки и отклонения от заветите на Моисей (4:11, 
17).1 Настъпило религиозно въодушевление и религиозен подем. Филистимците върнали 
Ковчега на Завета с дарове и благоговеен страх (6 гл.). Надеждата, че Яхве е пак всред народа 
си, окриляла народа и го сплотила. Ковчегът бил поставен в града Кириатиарим (евр. Kirjat 
jearim – град на ливади, пасища), който, според И. Нав. 9 гл., бил един от гаваонските съюзни 
градове с ханаанско население (7:1). 

Изминали цели 20 години от деня, в който Ковчегът на Завета бил пренесен в 
Кириатиарим. Израилският народ закрепнал в добродетелите на отците си (7:2). Пророк 
Самуил преценил, че настроението всред народа благоприятства да се възстанови окончателно 
чистото единобожие и да бъдат изкоренени из душата на народа каквито и да било отклонения 
към разните ханаански божества. Самуил издигнал глас и приканил народа към демонстриране 
на дело, че се е отказал от всичко чуждо: “Ако от все сърце се обръщате (евр. се връщате) към 
Господ, махнете от сърцата си чуждоземните богове и Астартите, разположете сърцето си към 
Господ и Нему единому служете” (7:3). Призивът на пророка не останал без отзвук. 
Израилтяните “отмахнаха разните Вааловци и Астарти”, и останали отново верни само на Яхве 
(7:4). Така Самуил изпъкнал като човек, който действа бащински, всеобхватно и задълбочено. 
Той въздействал върху народа за оживяване на идеалите му и за издигане на един чист от 
езически елементи култ, каквито елементи наложило дългогодишно филистимско господство 
и влияние. 
------------------------- 

1 След като филистимците пленили “ковчега Божий”, пренесли го “от Авен-Езер в Азот” (евр. Asdod, гр. 
[AzwtoV, сега Ashdod jam), един от петте главни града на филистимците, разположен близо до брега на 
Средиземно море. Там те го “внесоха в Дагоновия храм и го поставиха до Дагон” (5:1-2). Те поставили еврейската 
светиня в този храм като свещен дар на бога си, който победил неприятеля (срв. и I Цар. 31:9, 10). Дагон бил едно 
от главните и многопочитани филистимски божества. С това си обясняваме факта, че в негова чест имало храм и 
в Газа (срв. Съд. 16:21, 23), а може би и в другите градове и навсякъде, където имало филистимци. За божество 
Дагон се споменава и в Асирия и Вавилон. Името Дагон най-често се съпоставя и свързва с dag (риба). Затова 
именно, макар и да не знаем точно какви са били особеностите и външния вид на божеството, някои предполагат, 
че, отчасти или напълно, Дагон бил изобразяван като риба. Храмът му в Азот просъществувал дълго време и бил 
разрушен от Йонатан Макавей (I Мак. 10:84). 
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Общо взето, думата “ваал” е западно-семитическа и отначало означавала “Господр, 
притежател, владетел” на дадена местност, планина или град. След време, Ваал станало 
собствено име за означаване на “Господр” или “владетел” в най-висша степен, т. е. определено 
божество със свои строго определени свойства и оформен култ. Култът на Ваал, в различна 
степен и форма, станал харастерен за местните божества, които и без това носели епитета 
“ваал” (Господр), или, с други думи, по различни места на Изтока отделните ваали почнали да 
отразяват характерните особености на единия Ваал. Когато израилтяните дошли в 
съприкосновение с ханаанските племена, те се запознали с култа на Ваал в цялото му 
разнообразие и в различни периоди от историята си – кога по-стихийно, кога по-слабо, кога 
повсеместно или на отделни места – се увеличали по този култ. Затова и в Библията са 
отразени много от названията на Вааловци: Ваал-Гад, Ваал-Амон, Ваал-Хаиор, Ваал-Перацим, 
Ваал-Цефон, Ваал-Зевув (бълг. Веелзевул) и др. Изразът пък “Астарти” (евр. Astaroth, мн. ч. от 
Astoreth)1 се употребява само от библейските писатели и се отнася до различни култови места 
и предмети, свързани с почитането на Астарта (ашери, т. е. дъбрави, слънчеви стълбове, 
жертвеници, стълбове, сухи дървета и мн. др.). 

Няма известен израилски народен водач, пророк или благочестив цар, който да не се е 
борил срещу силното подаващо влияние на култа към Ваал и Астарта. Този култ бил 
поддържан от силни държави и велики царе на Изтока. С възприемането на култа, 
израилтяните биха попаднали и под влиянието на околните народи. Прор. Самуил, като добър 
патриот и приемник на заветите на великите си предшественици, радеел за самобитността и 
независимостта на народа си и искал, чрез очистване на юдаизма от чужди влияния, да запази 
народа единен чрез едната вяра и служене само на Яхве. 

За ознаменуване на това подновено единение на народа и готовността му да се 
придържа само към религията на своите деди, прор. Самуил свикал всенародно молитвено 
събрание в Масифа (евр. Mizpa; 7:5). Този град служил често като сборен пункт на Израил 
(срв. Съд. 20:1, 3; 21:1; I Цар. 7:5-7, 11 нт., 16, 10:17 и др.). За първи път изпъква Масифа като 
духовен средищен пункт на Израил в Съд. 20:1. По мнението на повечето учени това ще е 
днешното селище Неби Самвил, на около 2 часа с. – з. От Йерусалим. “Там всички 
израилтяни… черпеха вода, излизаха я пред Господ (у 70-те прибавено “на земята”) и постиха 
оня ден” (7:5-6). Изливането на водата било символ на отмахване на греховете, а пък постът 
бил израз на траур (3:13) и покаяние (2 Цар. 12:16:23). За жертвени възлияния с вода върху 
свещени места не се споменава никъде, но не е изключено всред народа да е съществувала 
такава традиция. Знаем, че през втората вечер на празника Шатри в двора на храма 
празнуващият народ правел такива възлияния, защото и самият празник се наричал 
------------------------- 

1 по-подробно за Ваал и Астарта вж. моята студия в ГДА, т. VII, 1957-58 г. “Ваал и Астарта у 
старозаветните писатели”. 
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“времето на нашата радост… радост поради празничното черпене на вода”. Садукеите 
отхвърляли тази народна традиция, понеже в Тората не било предписано.1 Може би тези 
възлияния да се ставали във връзка с настъпващите по това време многоочаквани валежи. 
Дали и прор. Самуил не е направил молитвеното събрание по време на този сезон? 

Филистимците дочули, че цял Израил се събрал в Масифа и го нападнали по време, 
когато Самуил принасял жертва всесъжение от името на целия народ. Не бил още забравен 
филистимския гнет и бойната им сила. Уплашени, израилтяните молили Самуил да се обърне 
към Господ за помощ. Пророкът се вслушал в народния глас, “викна към Господ… и Господ го 
чу” (7:7-10) и напрати върху филистимците ужас и те загубили битката. Израилтяните излезли 
из Масифа, сподирали неприятели и го разбили окончателно “до под Ветхор” (7:11; евр. Beth 
Kar – може би “дом на пасищата”?). Пророк Самуил издигнал паметен камък между Масифа и 
Сен2, който той нарекъл Авен-Езер (евр. Even haaser – камък на помощта), за да помнят идните 
поколения, че до това място Яхве помогнал на народа си за окончателното усмиряване на 
филистимците (7:12-14). 

След като Самуил подсигурил народа от външни неприятелски смущения и укрепил 
вярата му в Яхве, започнал ежегодно да обикаля древните духовни средища като Ветил, Галгал 
и Масифа “и съдеше Израил по всички тия места” (7:16). Чрез тези обиколки той поддържал 
религиозното и националното чувство всред народа и давал преценка на всички негови 
недобри прояви и отклонения. След това всепочитания съдия и вожд Израилев пак се 
завръщал в Рама, където живеел и откъдето продължавал дейността си (7:7). Самуил останал 
като съдия над целия народ до края на живота си. Като имаме предвид дейността на всички 
ония люде, които се назовавали съдии и се споменават в кн. Съдии, то, накратко, бихме могли 
да ги окачествим като такива, които, преди всичко, били изтъкнати от Бога, а не самозванци. 
Второ, те се явявали като водачи – духовни и военни – било на отделни племена, или на целия 
народ. Трето, те били радетели и наставници за чистота в религиозно-нравствения живот и, 
като такива, безстрашно и безпристрастно осъждали всички отклонения на сънародниците си 
от установените норми за истинско богопочитание или за отношения към ближните си. Такъв 
съдия бил и пророк Самуил. Той отразил всички тези прояви през своя дълголетен и пълен с 
полезен труд за народа си живот. Той винаги действал в духа на Моисеевите традиции и чрез 
далновидността на пророческото си просветление. Така той оживил буквата на Моисеевия 
закон и поставил твърда основа за религиозно-нравственото укрепване на народа. 

6. Прор. Самуил и цар Саул. Непосилните грижи около народа отнели жизнените 
сили  и енергия на остарелия вече Самуил. Той прехвърлил 
------------------------- 

1 Вж. вавил. Талмуд, тракт. Сукка, 55а. 
2 Евр. Sen?! по-точно е у 70-те: tèV palaia`V, което отговаря на евр. Jesana – град в Юда. 
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част от съдийските си задължения върху двамата си сина – Йоил и Авий, които имали за свое 
седалище Вирсавия (евр. Beer sewa, т. е. кладенец с вода от седем лакти дълбочина).1 Основан 
от Авраам, този град станал едно от свещените места за Израил, защото бил тачен като 
свещено място и от Исаак и Яков. Но, участ! Всеуважаваният старец Самуил трябвало да 
изживее поради децата си мъката на своя духовен наставник – първосвещеника Илий. С 
приведена глава и подтиснато сърце Самуил слушал за синовете си, че вземали подаръци и 
съдели криво (8:1-3). 

Народът негодувал и се вълнувал. Библейският автор поставя като първа причина, 
поради която народът поискал цар, именно това, че Самуил бил вече стар, а синовете му не 
вървели в неговите пътища. Това народно желание било изявено официално пред Самуил чрез 
събора на всички стареи Израилеви, които, без направо да казват, поискали да бъде отнета 
съдийската власт на двамата му сина и предадена на царя, “както е у другите народи” (8:4-5). 
Най-вече не харесвали на Самуил думите: “Дай ни цар, който да ни съди” (8:6)! Той схванал 
ясно и точно новата дълбока промяна в душата на народа откъм досегашното му отношение 
към Бога. – Израил бил народ на Яхве. Той го избрал, ръководил, запазил, издигнал и 
предназначил за велика мисия. Яхве ръководел народа си чрез Свои избраници, които 
абсолютно във всички свои действия били само проводници и изпълнители на волята на Яхве. 
В същност Той бил съдия и цар над Израил. И така, ако в даден момент народът отхвърлял 
Божия пълномощник, отхвърлял Бога, не искал Неговото управление. Това ново настроение в 
народа не можело да бъде потиснато, премахнато или претъпено по някакъв чудесен начин. То 
било свързано с едно свободно волево отклонение от път, следван досега. За пръв път в своята 
история Израил направил остър завой за теократичните си разбирания и убеждения. 

Самуил, в случая, се почувствал безсилен и неупълномощен от Бога да разрешава 
подобни въпроси. Като дълбоковярващ и безусловно предан на Бога, той потърсил помощ от 
Него. Бог, като че ли, освободил Самуил от задължението да употреби усилия за запазване на 
досегашния строй и му наредил: “Чуй народния глас… защото те не отхвърлиха тебе, а 
отхвърлиха Мене, за да не царувам над тях” (8:7). 

Израилският народ искал да стане царство, каквото били и другите езически народи 
около него. – След настаняването си в Палестина и до възцаряването на Саул, израилтяните 
представлявали една република-коалиция от 12-те колена или племена, които, макар и да се 
чувствали като едно цяло, все пак, до голяма степен, били самостоятелни, а в някои случаи и 
враждебно настроени помежду си. Обединението се крепяло, главно, на общата вяра в единия 
Яхве и единия култ към него; на задължителната връзка с единственото главно светилище, в 
което се съхранявал Ковчега със скрижалите на 
------------------------- 

1 Подробно обяснение за произхода на името на града Вирсавия вж. Пиперов, Б., Патриархалната епоха 
на човечеството според Библията, София, 1959, 66 нт. 
 
 



321/15 
 
Завета; чрез богоизбраните мъже – съдии и пророци – които имали грижата и задължението да 
се грижат за целия Израил; върху авторитета на всенародните родоначалници и патриарси 
Авраам, Исаак и Яков. Народните дела се решавали от съвета на признатите от народа стареи. 
Липсвало едноначалие. Този начин на живот бил характерен за древния израилски народ и го 
заделял от останалите околни народи. Това му давало възможност да се чувства като нещо 
отделно от подавящото го езическо море и спомагало да се запази самобитността му. 

Но, народът искал да приравни своето управление с това на всички други народи от 
съвремието му. Той искал цар, какъвто имали другите народи. А какви били тези царе? 
Самуил, съвсем накратко, изредил пред стареите, народни представители, правата (за 
задължения не можело да става и дума) на царя, от които се вижда ясно, как народът, като се 
отказвал от досегашния си начин на управление, ще попадне под игото и капризите на един 
пълновластен и неограничен деспот: властта на царя ще се простира над всички и всичко; той 
ще взема (евр. отнема) синовете израилеви и ще ги направи войници и работници по нивите 
си; ще отнема дъщерите израилеви, за да правят ароматични козметични масла, да готвят и 
пекат за царския дом; ще отнема най-добрите земи, лозя и градини, за да ги раздава на 
придворните си; ще получава десятък от всичко и ще го раздава на приближените и слугите 
си; ще ползва безплатно труда на робите, робините и младежите, които принадлежат на 
поданиците му; най-после, всички ще му бъдат като роби (8:10-17). Самуил предвиждал и 
края. – Израилският народ, живял дотогава ту като волен пастир, ту под бича на египетските 
надзорници, бил свободолюбив. Самуил имал това предвид и наставнически предупреждавал: 
“Тогава ще заохкате (евр. ще запищите) от царя си, когото сте си избрали” (8:18). Народът 
останал непоколебим и изтъкнал и втора причина, която го карала да иска цар: “Ще върви 
пред нас и ще води нашите войни” (8:20). Дотогава, в случай на войни, над отделните племена, 
или пък над целия народ, начело на войските заставал човек, който на всички бил известен с 
юначество, неустрашимост, владеещ стратегията и имащ благоволението на Яхве. А в бъдеще? 
Дали Израил предполагал, че един негоден царски наследник ще поведе народа под чужди и 
пагубни влияния, ще сключи неизгодни съюзи, ще се окаже страхлив, слаб и ще погуби хиляди 
воини? Послешната история на юдейското и израилското царство ясно илюстрират 
неизгодните положения, в които изпадал народа поради негодни царе. 

Самуил разпуснал народа (8:22) с обещание да изпълни желанието му. Трябвало да 
мине известно време, за да може Самуил, за благото на обичния му народ, да се спре на човек, 
който да може, поне отчасти, да запази народа и да го управлява мъдро и в духа на 
установените традиции. Изборът паднал на вениаминеца Саул, син на Кис (евр. Киш). Саул 
бил млад, подчертан красавец и много едър (9:1-2). Във всички древни народи, а особено у 
гърци и римляни, е налице убеждението, че физическата красота, стройност и сила 
предполагат 
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и духовна сила и уравновесеност (срв. 16:6, 7 – за брата на Давид, Елиав). Разбира се, това не 
винаги било така. Както красивият Парис, така и представителният Саул, съвсем не са 
оставили очакваните от тях светли дири в историята на своите народи. 

Саул ще е бил помазан за цар някъде край град Рама (10:1; 9:5 и 27), бил избран чрез 
жребий и одобрен от народа в Масифа (10:17-27) и, най-после, тържествено провъзгласен и 
осветен за цар в Галгал (11:14-15). Прор. Самуил знаел от миналата история на израилския 
народ, че той лесно се увлича и бързо забравя даваните му напътствия и наредби. Затова, след 
възторжените народни възгласи в Масифа: “Да живее царят” (10:14)! Той “изложи на народа 
правата на царството, написа ги в книга, и сложи пред Господ” (10:25), т. е. в светилището, 
където били вече пазени Закона и кн. Иис. Навин (срв. Втзк. 31:9, 26; И. Нав. 24:25). Самуил 
дал, така да се каже, първата израилска конституция, която да служи за ръководство за царете 
и за устройството и управлението на младото царство. 

Самуил бил, по принцип, за старото теократично управление на израилския народ, но 
изпълнил непреклонното желание на народа и му поставил цар, след като добросъвестно 
изложил предупредително опасенията си за онова, което очаква народа под управлението и 
властта на царя. 

7. Прор. Самуил предава върховната държавна власт на Саул. Докато Саул не бил 
тържествено признат за цар, цялата власт била съсредоточена в личността на Самуил. Той бил 
Божи заместник всред Израил и изпълнявал функциите на духовен водач и наставник, 
върховен съдия, военачалник, цар и пророк. Но, дошло време, когато Самуил трябвало да се 
откаже от ония права, които били свързани с царското достойнство и власт. Самуил не сторил 
това тихомълком, а публично пред “целия Израил” (12:1). Той искал да знае, дали народът е 
доволен от досегашната му дейност, дали той има влияние над него и да му предаде 
последните си напътствия. 

Нужна е голяма духовна и морална сила и пълна самоувереност в безукорността на 
собствения си живот, за да може един човек, който е имал пълна власт над всички, в даден 
момент да признае: “Аз остарях и побелях” (12:1) и, още повече, да поиска народът да даде 
оценка на делата му: “Ето ме: свидетелствайте против мене пред Господ и пред Неговия 
помазаник, кому съм взел вола, кому съм взел осела, кого съм обидил и кого съм притеснил, от 
кого съм взел дар и затворил очи спрямо делото му” (12:3). Самуил признал, че вече не е така 
бодър и енергичен, както някога. Той счита, че всичко е вършил според изискванията на 
Закона и затова призовал Господ и царя за свидетели. Това за старозаветния човек било от 
особено значение. Той не смеел да се кълне в името Господне напразно, или да изрича неверни 
неща. Пред лицето Господне Самуил искал да знае, дали някой има да го обвини в 
присвояване на нещо чуждо, в обида или в несправедливо произнесена присъда. – Целият 
народ единодушно признал, че никой в нищо не може да го упрекне (12:4). 

Самуил си позволил да даде последни напътствия. Той спрял вниманието на народа и 
царя върху най-важното изискване от страна на 
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Бога: “Ако слушате гласа Му и не се противите на заповедите Господни, вие и царят ви, … то 
ръката Господня няма да бъде против вас… Господ няма да остави народа Си, заради Своето 
велико име… ако пък вършите зло, то и вие и царят ви ще загинете” (12:14, 22, 25). Самуил 
предоставил властта над народа на царя, но си запазил правото и задължението, като пророк и 
пратеник Божи, да бди над народа и да го напътства в пътя на доброто, или пък да го 
изобличава, когато той се отклони от този път: “Също и аз няма да си допусна грях пред 
Господ, да престана да се моля за вас, и ще ви показвам добрия и правия път” (12:23). 

8. Прор. Самуил като съдник над царя и народа. Не минало много време, откакто 
Саул укрепил властта си над Израил, и станало явно, че той не оправдал надеждите на Самуил. 
Саул се показал слаб да изпълни заповедта Божия пред изкушението за материални облаги. 

Амаликитци открай време били зле настроени срещу Израил. Още когато той бил на 
път към Ханаан, те първо се изпречили на пътя му и го нападнали (Изх. 17:8). Но сега Израил 
се чувствал вече силен, за да може да ги премахне от пътя си и да ги накаже за понесените 
загуби. Саул повел войската си към Амалик с цел да приложи към него т. н. Cherem, т. е. 
заклятие или пълно унищожаване. – В старозаветно време често човек, добитък, плод или 
нещо друго бивали посвещавани Богу чрез клетва. Така посветеното или заклетото се считало 
за голяма светиня. То не можело да се откупва или заменя, а само можело да се предаде на 
унищожаване и смърт (срв. Лев. 27:18-30). Когато Израил завладял Ханаан и постепенно 
трябвало да разчиства обкръжаващите го езически народи, някои от победените и 
имуществото им, а особено божествата, били считани за заклети (т. е. cherem) и трябвало да 
бъдат унищожавани, за да не би израилтяните да попаднат под влияние на чужд за тях начин 
на живот и чужд култ, или пък да привикнат да воюват само заради грабеж и придобиване на 
роби. Трябвало да се пресекат и най-тесните пътечки, по които можело да проникне в Израил 
чуждо влияние (срв. Втзк. 7:25-26; 13:6-10). На такова заклятие били обречени и амаликитци. 
Саул успял да нанесе пълна победа върху тях, но сам той “и народът пощадиха цар Агаг и най-
добрите овце, волове и огоени агнета и всичко добро… а изтребиха всичко лошо и нищожно” 
(15:9). Саул мислел от оставения добър добитък да принесе жертва, но, всъщност, се показал 
непослушен към Яхве и трябвало да понесе предреченото от страна на Самуил, за такива 
случаи, наказание. Пророкът не се побоял от победителя, а го изобличил наставнически, 
твърдо и открито: “Нима всесъженията и жертвите са толкова приятни Господу, колкото и 
послушанието на гласа Господен? Послушанието е по-добро от жертва… непокорство е грях, 
какъвто е магьосничеството” (15:22-23). Законът за заклетото бил неспазен. Светинята била 
поругана. Грехът бил извършен, последвало неотменимо и наказанието. Самуил произнесъл 
присъдата над Саул: “Задето ти отхвърли думата на Господ, то и Той те отхвърли, за да не 
бъдеш цар” (15:23). Самуил не спрял дотук. Той трябвало да даде на всички 
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личен пример, какво трябва да бъде отношението към заклетото. Той се обърнал към пленения 
амаликитски цар Агаг със сурова, но заслужена присъда, като му припомнил злодеянията, 
които бил вършил: “Както мечът ти лишаваше жени от деца, тъй имайка ти между жените нека 
бъде лишена от син. И рече Самуил на Агаг пред Господ в Галгал” (15:33). Накрая авторът 
бележи: “И Самуил вече не се видя със Саул до деня на смъртта си” (15:35). Изглежда, че 
пророкът вече не признавал Саул за достоен да заема царската власт, макар и да се казва, че 
той “тъгуваше за Саул” (15:35б). 

9. Прор. Самуил помазва Давид за цар. Отношенията между Самуил и саул, между 
духовната и светската власт, били вече нарушени. Знаем от историята за Саул, че след 
отхвърлянето му от Господ, той изпаднал в духовна депресия, станал зъл, сприхав, 
подозрителен и отмъстителен. Затова и Самуил отначало недоумявал, как ще изпълни Божията 
заповед да отиде и помаже за цар един от синовете на витлемеца Йесей: “Как ще ида? Саул ще 
чуе и ще ме убие” (`16:2). Но след като Господ му наредил, той отишъл във Витлеем, в дома на 
Йесей, и приканил всички домашни да принесат общо тържествена жертва. В тесния семеен 
кръг от членовете на Йесеевия дом Самуил помазал Давид за цар над Израил (16:13). От този 
момент започнал възхода на русия момък с хубави очи и приятно лице, върху когото почивал 
Дух Господен, Който го извел до висота, от която може да се равни с прочутите за времето си 
царе, военачалници и поети. До голяма степен тайно помазаният Давид дължи своя възход в 
духовно отношение на Самуил, при когото прибягвал за помощ и укриването от избухванията 
на Саул. При Самиул и учениците му младият помазаник намирал сигурен подслон, духовен 
покой и мъдри напътствия (19:18-24). 

10. Смъртта и погребението на прор. Самуил. Авторът, със свойствената му краткост 
и сухост, съобщава само с две думи за смъртта на Самуил: “И Самуил умря” (15:1а). Паднал 
здравият стълб от дома Израелев. Смъртта притворила клепки над очите, които бдели над 
всички. Смъртна студенина сковала устата, която изобличавала, поучавала, отсъждала. 

На колко точно години завършил земния си живот пророкът, не можем да кажем. Но 
аендорската магьосница, когато се явил духът на Самуил, казала на уплашения и изоставен 
Саул (28:5-6): “Излиза от земята престарял мъж с дълга дреха”(28:14). Като имаме предвид, че 
Давид царувал от 1012 до 972 г., а преди него Саул от 1027 до 1012 г., то можем да кажем, че 
Самиули ще е живял приблизително от 1100 до 1020 г., т. е. умрял около 80-годишен. 

Израил останал сирак. Но той добре помнел делата на беловласия старец, който го 
обединил, спасявал от враговете, поставял му царе, отсъждал споровете му. Затова и “се 
събраха всички израилтяни, оплакаха (70-те: ko;ptontai - плакаха, като се биеха в гърдите) го и 
го погребаха в къщата му, в Рама” (25:1). По същия начин бил погребан и Соломоновия 
военачалник, изменника Йоав (3 Цар. 2:34). Еврейският израз bewetho (в къщата му, в дома му) 
не означава само пространството 
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между четирите стени и оттук да правим заключение, че древните израилтяни погребвали 
мъртъвците си с домовете им. Еврейската дума baith не значи само “дом, къща”, а и 
“постоянно местожителство, фамилия, бащин дом в широк смисъл” и др. Семейните гробници, 
особено на видните люде, били правени върху поземлената собственост на фамилията, както 
напр. гробовете на юдейските царе се намирали на землището на Давидовия род. (Йез. 43:7). 
Такъв бил случаят и със Самуил. 
 

*** 
  Старозаветната история, по преценка на прор. Йеремия (15:1) и псалмопевеца (Пс. 
98:6), не познава друг човек, освен Самуил, който да бъде поставен наред с Моисей, както по 
богатството на обдаряване от Духа Божий, така и по многото отговорни и всеобхватни 
задължения. Той заемал положение и изпълнявал обязаности, както никой от принадлежащите 
към свещенството, към царете, пророците или съдиите. Той, по Божие призвание и всенародно 
признаване, обединявал в себе си всички теократически старозаветни служения. – Самуил бил 
свещеник и съдия, пророк, военачалник, основател на царство, ръководител с достойнство на 
Божи помазаник. Свещеническото му достойнство не било онаследено, а дошло от глъбината 
на душата му и от външните условия и нужди на времето. Първосвещеническото му 
достойнство не преминало върху членовете на фамилията му, а останало за потомството на 
Илия (14:3). Велик бил той, по признанието на старозаветните писатели, като ходатай пред 
Яхве и Негов любимец (1 Цар. 7:5, 8 нт.; 12:6-23; 15:11; срв. Пс. 98:6; Йер. 15:1; Иис. Сир. 
46:16). Външната реорганизация на култа се свързва и с неговото име, наред с това на Давид (1 
Цар. 9:22). Пророческата му дейност била дълбоко проникновена и с широк обхват. Тя не се 
ограничила само с отделни откровения от Бога за народа, а Самуил се счита за баща и 
основател на т. н. “пророчески школи” (1 Цар. 19:20) във Ветил, Галгал и Рама, чиито членове 
били изпълнени от свещен огън към своя Бог. Като пророк, той запалил в народа огъня на 
праотеческата му вяра. Огън, в който изгоряла силата на враговете и ненавистта между 
отделните колена. Мисли от неговите слова са послужили като мото за проповедите на по-
късните пророци (срв. 1 Цар. 15:22 – че не жертвите, а настроението на приносителите е важно 
– и изказванията на прор. Исая 1:11-20 и на псалмопевеца Пс. 50:18-19). 

По характер Самуил не бил властолюбив йерарх, но верен раб на Яхве и гласа на 
сърцето си подчинявал на една висша воля. Той лично се вълнувал и не одобрявал, че народът 
повече не желае да бъде управляван само от Бога, а искал цар, но се покорил, щом като Бог 
пожелал това. Съчувственото му сърце било огорчено, че Саул, който иначе притежавал 
благородни качества, сгрешил и бил отхвърлен от Бога, но се подчинил на своя Заповедник и 
помазал Давид за цар още приживе на Саул. Самиул действал по този начин, защото бил 
призован да сплоти и поведе народа към национално единство във време, когато отвсякъде се 
чувствало национално падение и разцепление. 
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