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Въведение

Понятие за пророците изобщо и за пророчествата.

Думата пророк – на гръцки προφήτης (предсказвач, предвещател), а
на  еврейски  “наби” (говорещ от  името  на  някого,  от  името  на  Бог),
“роех” (ясновидец, прозорливец) и “цофе” (стража) – означава:

1) Човек, който говори и действа под непосредственото влияние на
по високо лице, особено, на Бог. Така напр., Аарон, който говори и прави
чудеса пред египетския фараон по волята и пълномощието от Моисей,
нарича се  “пророк” Мойсеев, като тълкувател на Мойсеевите мисли и
изразител на неговата воля (Изх. 7:1-2); Авраам в книга Битие (20:7) се
нарича  пророк,  като  такъв,  който  непосредствено  получавал  от  Бог
откровения и ги съобщавал на другите.

2) Човек, който, по вдъхновение от Св. Дух, предсказва бъдещето.
В  такова  значение  това  название  употребява  пророк  Йеремия:
“пророците,  които  отдавна  бяха  преди  мене  и  преди  тебе, -  казва
пророкът на събралия се в Йерусалимския храм народ, -  предсказаха на
много земи и големи царства война, бедствие и мор. Ако някой пророк
предсказвал  мир,  то само тогава бивал признат за пророк,  наистина
изпратен  от  Господ,  когато  се  е  сбъдвала  думата на  този  пророк”
(Йерем. 28:8-9).

3) По значението на еврейската дума “цофе” (стража) – означава
човек, който е поставен да следи нравствеността на народа, т.е.,  който
учи хората на благочестие, застъпва се за правдата, избличава пророците
и  беззаконезита  и  подканя  грешниците  да  се  покаят.  Такава  именно
длъжност Бог възлага на пророк Йезекиил (3:17; 33:7).
Съединявайки всички тези значения на думата “пророк”, ние ще получим
следното понятие:



Пророк  е  избрано  от  Бог  лице,  за  да  извести  Неговата  воля  и
откровения  на  хората (безразлично  –  към  настозище,  минало  или
бъдеще  време  се  отнасят  тези  откровения)  и  за  да  поддържа
нравствеността между тях.

За да ни стане още по-ясно понятието за пророците ние трябва да
правим  разлика  между  тяхното  служение  и  служението  на
първосвещениците  и  царете,  които  също  така  били  органи  на
старозаветната  теокрация  (Божие  управление  на  народа).
Първосвещениците и царете били така също стража на народа; първите
чрез  “урим”  и  “тумим”  получавали  откровения  от  Бог  и  известявали
Божията воля на народа. Обаче, пророческото служение съществено се
отличава от първосвещеническото и царското.

Първосвещениците питали  Господ  чрез  “урим” и  “тумим” само
тогава, когато еврейският народ се намирал в трудни обстозителства,  а
чрез пророците Сам Господ известявал Своята воля, когато това влизало
в  плана  на  Божието  промишляване  за  хората.  Първосвещениците  и
свещениците изпълнявали обредите на закона, принасяли жертви и учели
народа и закона, но това тяхно учение се ограничавало само в простото
знаене наредбите на  закона  и  тяхното  разбиране  в  кръга  на  човешкия
разум. А пророците разкривали духа и същността на наредбите на закона,
който имал за своя цел да приготви хората да приемат Месия (Гал. 3:24),
изяснявали  духовното  значение  на  обредите  и  жертвите,  като
възвестявали,  че  техният  смисъл  се  зеключава  в  тайните  на  бъдещето
царство на Месия, недостъпни за непросветения от благодатта на Св. Дух
човешки ум, и постепенно разкривали основите на месианското царство.
Първосвещениците и свещениците следели религията и нравствеността
на народа, но и  сами нерядко отстъпвали от закона;  пророците  в  този
случай се явявали не само техни учители и на народа, но и изобличители
и предвъзвестители на Божия съд, за отклонение, и на Божията милост в
бъдеще,  в  случай  на  изправяне.  Царете  били  длъжни  да  управляват
народа на теократически начала; а орган на теокрацията били пророците.
Тяхната дума имала значение на божествената воля по отношение към
царете,  те  указвали  правилното  прилагане  на  закона  към живота  и,  в
случай на нужда, давали нови указания, отсъствуващи в закона. Когато
царската власт се отклонзивала от основите на теокрацията те се явявяли
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нейни изобличители  и  съдии.  Така като благоденствието на  еврейския
народ  и  неговото  политическо  спокойствие  зависели  от  изпълняване
законите  на  Йехова  и  от  верността  Нему, то  пророците  ръководели  и
политическия живот на еврейския народ, както и взаимните отношения
между последния и езическите народи.

Отличавайки се от първосвещениците и царете по своята дейност,
пророците се отличавали от тях и по условията за встъпване в служение.
Първосвещениците и свещениците произлизали от Аароновия род, царете
– от Давидовия дом, а пророческото служение не било свързано нито с
род (Йезекиил и Йеремия били от свещенически род, Исая – от царски,
Амос – от Юдиното коляно и т.н.), нито с обществено положение (Елисей
бил земеделец, Захарий – свещеник, Авакум – левит, Амос –овчар), нито
с пол (или и пророчици – Девора, Олдама), то не било и наследствено (1
Цар.  10:12),  за  встъпване  в  него  не  се  искало  и  особена  подготовка
(Елисей  от  плуга  бил  повикан  за  пророк,  Амос  –  от  стадото).
Единственото условие за встъпване в тази длъжност било – призоваване
от Господ и получаване откровения от Него.

Въз основа на казаното до тук, понятието  за пророците по-ясно
може да се изрази така:

Пророците  са  извънредни  Божии  пратеници,  които
непосредствено  получавали  откровение  от  Бог,  за  да  бъдат
ръководители  на  религиозния,  нравствения  и  политическия живот на
Богоизбрания народ, а чрез него и на езичниците. От тук, пророчество е
– предаване получените от Бог откровения на хората. Понеже Божиите
откровения се касаели до бъдещи събития и, особено, до царството на
Месия, то, по-частно, под пророчества се разбират –  предсказанията за
бъдещето, особено, за Месия и Неговото царство, по вдъхновение от Св.
Дух.

Цел на пророческото служение.

Целта на пророческото служение е указана в думите на Бог към
пророк Йезекиила:  Сыне человечь, стража дах тя дому Исраилеву, да
слышиши слово от устъ Моихъ и воспретиши им от Мене или проповеси
им от Мене (Йезек. 3:17; 33:7). Това значи, че пророците, подобно
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на стражарите, които в старо време били поставяни на градските кули, за
да предупреждават гражданите при опасност от страна на врага (Йезек
32:2-7), имали за цел да предпазят Божия народ от онези опасности, на
които той се подхвърлял,  като  се отклонзивал  от  начертания в  Божия
закон път на живота. От тук, пророците били длъжни: 1) да поддържат в
народа  истинската  вяра  и  благочестие,  да  обуздават  пороците  и  да
пробуждат  разкаяние  всред  такива  обстозителства,  когато  били
недостатъчни и безсилни наставленията на свещениците и левитите; 2) да
поддържат  в  еврейския  народ  вярата  в  неговото  високо  нравствено-
религиозно предназначение – да бъде пазител на истинското Боговедение
и  носител  на  идеята  за  идващия  Изкупител  на  човешкия  род;  3)  да
подготвят  самия  еврейски  норд  за  приемането  на  Месия  чрез
унищожение  на  идолопоклонството,  разяснение  на  Моисеевия  закон  и
предсказание  за  Месия  и  Неговото  цраство  и  4)  да  известят  на
езичниците, че и те, по Божия план за спасението, ще встъпят в царството
на Месия, и да им укажат условията за получаване на спасение.

Общо съдържание на пророческите книги и
Главен предмет на пророчествата.

Съдържанието  на  пророческите  книги,  съответно  с  целта  на
пророческото  служение,  състои  –  в  разясняване  духа  и  същността  на
Моисеевия  закон,  в  изобличаване  религиозните  заблуждения  и
господствуващите пороци, в повикване народа към разкаяние и изправяне
на живота, в изясняване назначението на еврейския народ по отношение
към  другите  народи  и  изобразяване  неговата  съдба  в  бъдеще.  В
пророческите  книги  с  такава  особена  ясност  е  начертан  планът  на
Божието домостроителство (разпоредба) за човешкото спасение, че всеки
евреин,  вниквайки  в  съдържанието  им,  имал  възможност  ясно  и
безпогрешно да разбира чудната съдба на своето отечество в миналото,
своите длъжности  в  настоящето и  назначението  на  своето  отечество в
бъдещето. Също така той могъл да оцени положението и значението на
съвременните нему цъфтящи съседни езически царства, за да не се увлича
и  заслепява  от  техните  временни  успехи,  понеже  всички  народи,  по
указанието на пророците, са оръдие в ръцете
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на Промисъла за наказване и вразумяване на заблудените, за изтребване
на развалените и неспособните към покаяние и за подготвяне пътищата
към  разпространение  на  истинското  Богознание.  В  повечето  от
пророческите книги  се съдържат изобличителни речи,  обърнати  и  към
езическите  народи,  които  тънели  в  нечести.  Тези  речи,  твърде
застрашителни  били  предизвикани  от  враждебното  отношение  и,
особено,  от  развращаващото  религиозно  влияние,  което  съседните
езически  народи  указвали  върху  евреите.  Пророческите  речи  и  към
евреите и към езичниците съдържат или изобличение,  или утешение, в
зависимост  от  религиозно-нравственото  състояние  на  съвременниците:
пророците или ги застрашават с Божи съд за грехове и нечестие, или, в
случай на разкаяние, предсказват им изпращане на блага и спасение от
Бог.

При всичкото разнообразно съдържание  на пророческите книги,
техният главен предмет е един – обетованият Месия, съсредоточие и чел
на целия стар завет и Неговото царство, за встъпване в което пророците
подготвяли хората. Всички пророци говорят за Месия и за спасението на
човечеството, което ще бъде извършено чрез Него.  За това спасение  –
казва ап. Петър – направиха издирвания и изследвания пророците, които
предсказаха за дадената вам (т.е. на християните) благодат (І Пет. 1:10).
Не  при  всички  пророци  еднакво  ясно  и  подробно  се  изобразява  тази
християнска  благодат,  но  при  всички  тях  месианската  идея  вътрешно
присъства  в  пророческите  речи  и  движи  убежденията  на  пророците.
Миналата  и  настозищата  история  на  народите,  нарисувана  в
пророческите  книги,  не  съставя  същност  на  пророчествата,  а  има
значение само по своето положително или отрицателно отношение към
бъдещето, т.е. по това – до колко тя хармонира или не с встъпването на
хората  в  царството  на  Месия  и  с  живота  в  това  царство.  За  да  дадат
възможност на своите съвременници вярващи по живо да си представят
Христос Месия, и на бъдещите съвременници на Христос вярно да Го
узнаят  и  да  бъдат  достойни  и  готови  да  встъпят  в  Неговото  царство,
пророците  изобразяват  и  частните  черти  от  живота  на  Месия,  които
характеризират  Неговата  личност,  описват  характера  на  Неговото
царство  и  духовните  свойства  на  членовете  от  това  царство.  За
съвременниците именно на Христос, по свидетелството на ап.
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Петър, пророците грижливо  “изследваха, кое и какво време е посочвал
Христовият Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите
страдания и  идещата след  тях слава” (І Пет.  1:11).  Така,  пророците
предсказали за произхода на Христос от Давид (Ис. 11:1-3, 10; Йерем.
33:15-16; Йезек. 34:23-24), рождението Му от Дева (Ис. 7:14) във Витлеем
(Мих. 5:2), откриването на царството Му след седемдесет седмици (490)
години от възстановяването на Йерусалим след вавилонския плен (Дан.
2:25-27), за началото и успеха на Неговата проповед в Галилея (Ис. 9:1-2),
Неговите чудеса (Ис. 35:3-6), влизането Му в Йерусалим на жребе (Зах.
9:9),  предаването  Му  за  30  сребърника  (Зах.  11:12-13),  страданията,
смъртта,  възкресението  Му (Ис.  53:4-8,  12;  63:1-6;  Йон  2:1,  ср.  Мат.
12:39-40) и пр.

Разни състояния и начини за получаване
пророчески откровения от Бог.

Дарът  на  пророчеството  не  може  да  се  смята  постозинен,
продължаващ се непрекъснато от  момента на призоваването  на човека
към  пророческо  служение  до  смъртта,  както  се  смята  благодатта  на
свещенството  в  Христовата  цръква.  Този  дар  е  бил  в  зависимост  от
волята  на  Св.  Дух,  Който  давал  или  не  давал  в  определено  време
откровение, и от състоянието на човешкия дух, способен или неспособен
в това време да го възприеме. “Духът на ясновидство – казва св. Григорий
Двоеслов,  -  постозинно  не  осветлява  умовете  на  пророците”.  Така
наприм.,  пророк  Натан,  запитан от  Давид – дали той,  Давид,  може да
построи храм на Бог в Йерусалим, отначало, преди да получи откровение
за  това  от  Бог,  дал  положителен  отговор,  а  после,  като  получил
пророческо  озарение,  отговорил  отрицателно  (2  Цар.  7:3-17).  Пророк
Елисей, когато видял плачещата сонамка и не знаел причините на нейния
плач, казал на Гиезия: “остави я, душата й е огорчена, а Господ скри от
мен и не ми яви” (4 Цар. 4:27). Пророк Исая, дошъл да навести своя болен
другар – царя Езекий,  отначало го съветвал да се приготви за смърт, а
после, като получил от Бог откровение, съобщил му, че той ще проживее
още  15  години  (4  Цар.  20:1-6).  Макар  при  повикване  на  пророческо
служение пророците и 
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да получавали освещаваща благодат (Ис. 6:7), но тя е била благодат само
предготвителна,  правеща  призовавания  способен  за  подвизите  на
пророческото служение и  за  въприемане на бъдещите откровения.  Ето
защо, и след призоваването пророците за всяко пророчество се нуждаели
от особено откровение. Понеже даването на откровения всецяло зависело
от Бог, то никакво външно състояние и положение не могли да попречат
за получаване на божествени откровения.  Така,  пророците,  получавали
откровение в бодро състояние и насън (Дан. 7:1-2; 8:1), на свобода и в
тъмница  (Йер.  33:1),  във  време на  ядене  (3  Цар.  13:20),  насаме  (Йер.
28:11-12) и при външни лица (Йер. 8:1), сред полето (Йез. 37:1) и в дома
на грънчаря (Йер. 18:1). Само появяването на страсти (гняв, огорчение и
др.) правело пророка за известно време неспособен да получи божествени
откровения.  Така,  пророк  Елисей,  огорчен  от  израелския  цар  Йорам,
поискал  да  му  доведат  певец  и  само  след  като  е  бил  успокоен  от
стройните звукове на пеенето, получил божествено откровение –  “егда
воспываше певец, Быст на нем рука Господня”  (4 Цар. 3:11-19).

Начините, по които пророците получавали откровения, са указани
в  думите  на  Бог  към  Аарон  и  Мариам:  Ако  между  вас  има  пророк
Господен,  във видение Аз му се откривам и насъне му говоря,  само на
Моисей –  усты ко устам (уста с уста)  возглаголю” (Чис. 12:6-8). Тук са
указани  три  начина:  1)  посредством  видение  в  бодро  състояние,  2)
посредством съновидение или видение във време на сън и 3) посредством
лично устно беседване.

Душевното състояние на пророка при първия начин на получаване
откровения е  състояние  на  възторг  или  възхищение,  в  което  духът  на
пророка се отделя от земния свят, издига се над пространствата и времето
и  достига  до  небесния  свят;  тук  пророкът  със  своя  вътрешен  поглед
вижда  и  слуша  онова,  което  друг  не  вижда  и  не  слуша,  съзерцава
предмети от невидимия свят и бъдещи събития. По такъв начин пророк
Исая видял Господ в храма да седи на престол высоще и превознесенне,
обкръжен от безчислено множество славословящи Го серафими (Ис. 6:1-
4).  Йеремия  видял  орехов  жезъл,  т.е.  клонче (Йер.  1:11-12),  Йезекиил
видял поле, покрито с човешки
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кости  (Йезек.  37:1-12),  и  др.  Всички  тези  видения  като  таинствени
(загадъчни)  по  своето  съдържание,  обикновено  били  придружавани  от
пояснения чрез думи.

При  втория начин пророкът  насъне  виждал картини от  висшия
свят и  слушал думи от  Бог  или  от  Неговите  известители (ангели).  На
пророк Данаил насъне се представило голямо море, вълнувано от четири
ветрове, с излизащи от него зверове (Дан. 7:1-7). По този начин в древно
време Бог откривал своята воля на Яков (Бит. 28:11-15), на Лаван (Бит.
31:24), на Авимелех (Бит. 20:3), на Йосиф (Бит. 37:6-9) и др. Трябва само
да забележим, че откровенията чрез съновидения не били прости сънища
или бълнувания. Онзи, който смята своите сънища за прости бълнувания
никога няма да постъпи съгласно с тях. А ако виждаме – пророците да
постъпват съгласно внушението, получено от тях в съня, това показва, че
те са имали напълно ясни и осезателни за себе си (макар и недостъпни за
нас) доказателства, че техните съновидения не са прости бълнувания, а са
отрокровения от Бог.

По третези начин, посредством лична беседа, в нормално, бодро
състояние.  Бог  откривал  Своята  воля  на  Моисей,  с  когото,  по
свидетеството на Св. Писание, беседвал  усты ко устам (Числ. 12:6-8),
лицем к лицу, якоже още бы кто возглаголал к своему другу (Изх. 33:11).
И на другите пророци Бог откривал Своята воля лично, което се вижда от
техните често употребявани изрази:  “рече Господ ко мне”, “тако рече
Господ”,  “Господ  возглагола” и  др.,  но  тях  Господ  не  удостозивал с
такава близост, както Моисей, който видял “образ Господ” (Числ. 12:8).
Тази разлика както може да се заключи от някои указания в Св. Писание,
състояла главно в това, че Моисей, разговаряйки с Бог имал пред себе си
някакъв  видим  Божи  образ,  недостъпен  за  съзерцанието  на  другите,
когато пък другите проро;и чували само Божи глас, без да видят някакъв
Божи образ. Самуил, напр., чувал Божия глас, който го викал, но Бог не
видял (1 Цар. 3:3-10). Другите пророци чували този глас не от вън, като
звук, излизащ от някого, а вътре в себе си (Йерем. 20:20; Авак. 2:1; Зах.
1:13).Това,  именно,  вътрешно  духовно  съзерцание  или  озарение
пророците понзикога изразяват с думите: “бысть на мне рука Господня”,
“рука
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Господня  бысть  на  мне  крепкая”,  “нападе  на  мя  дух  Господен”,
“простре руки взя мя и введе мя во Йерусалим”, бысть в сердцы моем
яко огнь горящ, палящ в костех моих” и др.

Без  да се гледа,  обаче, на силното и,  като че ли,  непреоборимо
действие  на  благодатта,  пророците  винаги,  при  всяко  получаване  на
откровение,  запазвали пълното си съзнание  и свобода.  Пророк Исая,  в
момента  на  небесно  озарение,  съзнава  своето  недостойнство  и  своята
греховност (Ис. 6, 5), Йеремия се отказва да пророчества поради своята
младост (Йер. 1:6), а Йон не желае да отива с проповед в Ниневия и бяга в
Тарсис (Йон 1:3).

Разни начини, чрез които пророците предавали
Божиите откровения на хората

Божиите  откровения  пророците  предавали  на  хората  по  три
начина:  1)  посредством  устна  проповед,  2)  чрез  написана  и  3)  чрез
символични действия.

Общият и най-обикновен начин за предаване откровения на хората
се състоял в устната проповед. Ако Божието откровение се отнасяло към
целия народ,  пророците  го  съобщавали  устно в  храма  и  в  местата  на
народните събрания (Йерем. 7:2; 26:1-2). Ако трябвало волята Божия да
се  съобщава  на  царя  на  началника  или  на  нянкое  частно  лице,  то
пророците се явявали при тях вкъщи или на мястото, където те служели,
и  им  известявали  Божията  заповед  направо,  смело  и  без  всякакво
унижаване (Ис. 7:3; Йер. 22:12; 42:8; 28:19). За да известят Божията воля
на езичниците,  пророците понзикога  пътували в техните страни,  както
Йон в Ниневия, а понзикога я откривали чрез техните посланици в Юдея
(Йер. 27:1-11).

Когато не е било възможно устно да се съобщи откровението на
известно  ли  е,  или  пък  когато  по  същината  на  своето  съдържание
пророческото  откровение  имало  значение  за  целия  Божий  народ  и
особено  за  бъдещите  поколения  вярващи  от  всички  времена,  каквото
нещо по съдържание представляват от себе си всички пророчески книги,
тогава  пророците  употребявали втория  начин  за  съобщаване на  Божие
откровение  –  писмено  излагане на  самото  откровение.  Така,  пророк
Йеремия, заключен в тъмница, излага пророческите откровения в книжен
свитък и поръчва на
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своя  ученик  Варух  да  ги  прочете  в  притвора  на  храма  (Йер.  36:1-7).
Същият  пророк  писмено  съобщава  откровенията  на  юдейските
преселници  във  Вавилон  (Йер.  29:1-2;  50:1-51:64).  Повечето  от
пророците,  в  края на  своята пророческа дейност,  по внушение то  Дух
Светий, сами записвали пророчествата или пък поръчвали това на други.
По  такъв  начин  се  получили  сборници  от  пророчески  речи  или
пророчески книги.

Третият  начин  съставят  символичните  действия.  Чрез  тях
пророците имат за цел да привлекат вниманието на народа към Божиите
определения  и  да  отпечатат  в  народната  памет  неизменността  на  тези
определения. Често пъти в символичните действия пророците, пред очите
на своите сънародници,  сами преживявали онова, което трябвало да се
случи с тях или с другите народи. Например, пророк Йеремия носил на
врата си ярем, за да изобрази поробването на юдеите и другите народи от
вавилонския  цар  (Йер.  27:2);  пророк  Йезекиил  чертае  Йерусалим  на
голяма тухла и рисува върху нея обсадни действия, изобразявайи с това
обсадата, която щял да извърши Навуходоносор (4:1-7); пророк Исая три
години  ходил  гол  и  бос,  за  да  ознаменува  позорното  робство  на
египтяните и етиопяните,  които асирийския цар щял да поведе в  плен
голи  и  боси  (20:1-6).  За  да  не  би  символичните  действия  да  бъдат
неправилно  изтълкувани,  пророците  винаги  към  тях  присъединявали
устни и писмени изяснения (Ис. 20:2-4; Йер. 27:3-8; Йезек. 4:13).

Число на пророците-писатели и преброяване на
техните книги.

Библейски и хронологичен ред на пророческите
книги.

Пророческото служение, започнато сред Божия народ от Моисей
(призван в 1571 год. преди Р. Хр.), свършило се с пророк Малахий (умр. в
408 год. преди Р. Хр.). В този дълъг период от 1163 години е имало много
пророци, известни и неизвестни нам по име. Имало е пророци-писатели
историци (Самуил, Натан, Гад и др.), имало е песнописци (Девора, Давид,
Кореевите синове), имало е и такива пророци, които ограничавали своето
служение  в  устна  проповед  (Илия,  Елисей  и  др.).  А  писатели  на
пророчески книги са били 16, именно: Исая, Йеремия, Йезекиил, Даниил, 
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Осий, Йоил, Амос, Авдий, Йон, Михей, Наум, Авакум, Софоний, Агей,
Захарий и Малахий. Първите четири пророка – Исая, Йеремия, Йезекиил,
Даниил – се наричат велики, а останалите 12 – малки; такива названия им
са дадени не по техния пророчески дар и не по каноничното достойнство
на книгите им, а по сравнителния обем на последните. Към тези пророци
не се причислява Варух, чиято книга няма канонично достойнство, макар
и  да  е  поместена  в  гръцката  и  славянската  Библии  в  отдела  на
пророческите книги и по съдържанието си да е пророческа.

Всички пророчески книги, по числото на пророците-писатели, са
16 и се наричат с имената на своите писатели: “книга на пророк Исая”,
“книга на пророк Йеремия” и т.н. “Книга на пророк Варух” и “Йеремиино
послание” са неканонични, а книга “Плач”, която принадлежи на пророк
Йеремия,  макар  и  канонична,  не  съставя  отделна  книга,  а  се  счита
прибавка  към  книгата  на  прор.  Йеремия.  Древните  евреи  наброявали
четири пророчески книги,  именно:  книга  на Йеремия,  на Йезекиил,  на
Исая  и  на  Дванадесетте.  А книгата  на  прор.  Даниил,  както  и  “Плач”,
причислявала се към отдела “Агиографи” (Кетубим – Писания).

В  различните  издания  на  Библията  пророческите  книги  са
разположени не в еднакъв ред. У евреите първо място заемала книгата на
пророк  Йеремия,  след нея  следвали –  на  пророк  Йезекиил,  Исая  и  на
Дванадесетте.  В превода на  Седемдесетте,  по  александрийския кодекс,
първо място заемат книгите на 12-те малки пророци, във Вулгата и във
всички по-късни христезински преводи на първо място стои книгата на
Исая. В славянската и в нашата българска Библия пророческите книги са
разположени не в хронологичен ред, т.е. не по времето, в което са живели
пророците, и не така, както са в еврейската и гръцката Библия, а на първо
място са поставени по-обширните по обем книги на великите пророци, а
после  на  по-малките,  а  именно:  1)  на  пророк  Исая,  2)  на  Йеремия  (и
прибавките към нея: Плач, Йеремиино Послание и книга на прор. Варух),
3) на Йезекиил, 4) Даниил, 5) Осия, 6) Йоил, 7) Амос, 8) Авдий, 9) Йон,
10) Михей, 11) Наум, 12) Авакум, 13) Софоний, 14) Агей, 15) Захарий и
16) на Малахий.

В хронологичен ред пророците писатели можем да разделим на 3
периода:
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А) Пророци до плена
Авдий, при юд. цар Иорам, пророч. прибл. между 889-884 г. до Р. Хр.
Йоил,      “     “      “    Йоас,         “           “            “     875-858 “   “   “    “
Йон,      “    изр.    “    Йеровоам ІІ, “       “            “     824-783 “   “   “    “
Амос,      “     “      “    Йеровоам ІІ, “       “            “     810-783 “   “   “    “
Осия,      “      “      “   Йеровоам ІІ, “       “           “     785-745 “   “   “    “
Исая,    “     юд. ц. Озий, Йоав, Ахаз и Езек.,    “    759-690  “   “   “    “
Михей,   “      “      “ Йоатам, Ах. и Езек., “          “     758-724 “   “   “    “
Наум,      “  юд. цар Манасий      “       “            “     698-643 “   “   “    “
Авакум,   “      “      “           “            “       “            “     678-643 “   “   “    “
Софоний при юд. ц. Йосия            “        “            “     640-625 “   “   “    “

Б) Пророци от периода на плена
Йеремия, при юд. цар Йосия, пророч. прибл. м/у 629-583 г. до Р. Хр.
Йезекиил,  “      “       “   Йоаким,    “           “       “   594-570 “   “   “    “
Даниил, във вавилонския плен       “           “       “   602-537 “   “   “    “

В) Пророци след плена
Агей,       при персийск. цар Дарий Истасп, пророч. в 520 г. до Р. Хр.
Захарий,     “            “          “       “          “           “       “ 520 “   “   “    “
Малахий,    “            “          “  Артаксеркс Лонгиман “ 427-408   “    “

Осем от пророците (Авдий, Йоил, Исая, Михей, Наум, Авакум, Софоний
и Йеремия) са пророчествували в Юдейското царство; трима (Йон, Амос
и Осия) – в Израилското царство, двама (Йезекиил и Даниил) – вън от
обетованата земя и трима (Агей, Захарий и Малахий) – в родната земя
след връщане от вавилонския плен.

Накрая трябва да се подчертае голямото значение на пророческите
книги.  Писанията  на  пророците  са важни вече по  самото  изобилие  на
съдържащия  се  в  тях  поучителен  материал.  В  тях  величествено  е
изобразен Бог и Неговите свойства – могъщество, святост, премъдрост,
всеведене, благост и пр. Тези писания ни дават възможност да проникнем
с  поглед  в  невидимия  свят  и  в  тайнствените  глъбини  на  човешкото
сърдце.  Като  изобразяват  нечестието  и  ожесточението  на  еврейския
народ, пророците като че ли с това представят пред нас огледало, в което
можем да  видим  отражение  и  на  нашия  живот.  Но особено  важни  са
книгите  на  пророците  за  нас,  християните,  понеже  в  тях  намираме
изпълнилите  се  със  съвършена  точност  пророчества  за  евреите  и  за
другите народи,  а главно предсказанията  за  Исус Христос.  Спасителят
Сам указвал
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на  пророчествата  като  на  най-вярно  свидетелство  за  Него  и  Неговата
дейност (Йоан 5:39). Освен това, пророчествата са важни за нас и поради
това, че често в тях обстойно се разкрива това, на което в Новия завет се
указва  чрез  намеци  и  кратки  бележки.  Така,  наприм.,  53-та  глава  от
книгата  на  пророк  Исая  ни  разяснява  истинската  причина  и  цел  на
Христовите страдания,  а също така дава обяснение  на  Кръстителевите
думи за Христос: “ето, Агнецът Божий!”

При изучаване на  пророческите  книги  ще следваме библейския
техен ред.
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Книга на пророк Исая.

Сведения за пророк Исая.
Време на неговото пророческо служение.

Пророк Исая (от евр. Господ спасява) бил син на Амос (Ис. 1:1;
2:1) и, според църковното предание (Четии Минеи, 9 май), произлизал от
царски род: баща му Амос бил син на цар Йоаса и брат на цар Амасия (4
Цар. 14:1). Пророкът е бил женен и имал деца (7:3; 8:3). Пророческото си
служение прекарал в Йерусалим (37:2; 38:1; 39:3) при юдейските царе:
Озий, Йоатам, Ахаз и Езекий (1:1). На това служение той бил повикан в
годината,  през  която  умрял цар  Озий.  Според  еврейското  предание  и
свидетеството  на  древните  отци,  Исая  завръшил  пророческото  си
служение  в  царуването  на  Манасий,  от  ръцете  на  когото  и  приел
мъченическа  смърт.  Преданието  разакзва,  че,  когато  нечестивият
Манасий,  озлобен  против  пророка  за  изобличенията  му, пратил  да  го
хванат, пророкът се скрил в кухината на едно голямо дърво, но пратените
забелязали  това и,  като  прерязали дървото,  заедно с  него  прерязали и
пророка. Може би, това събитие има предвид ап. Павел, когато говори за
старозаветните праведници, че някои от тях “претрени (с трион рязани)
быша” (Евр. 11:37). Че Исая е живял и след смъртта на Езекий, за това
свидетествува  писателят  на  книгите  Паралипоменон,  който  указва  на
“видение  Исаии  сына  Амосова” като  на  книга,  в  която  са  описани
деянията и добродетелите на Езекий по-подробно, отколкото в книгите
Паралипоменон  (2  Парал.  32:32).  Предполагат,  че  в  царуването  на
Манасий Исая пророчествувал само 8 години. По такъв начин той служил
около 70 години: 1 година при Озий, 16 години при Йоатам, 16 при Ахаз,
29 при Езекий  и  около  8  при  Манасий  (759-690).  Според  преданието,
пророк Исая бил погребан в Йерусалим, близо до Силоам, за да
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не  изсъхват  водите  му;  при  обсадата  на  Йерусалим  той  със  своите
молитви  изкарал  извор  из  под  Сионската  планина  и  чрез  това  се
поддържала  водата  на  Силоамския  поток.  В  царуването  на  Теодосий
Младши мощите на св.  пророк Исая били пренесени в Панеада (малък
град във Финикия) и поставени в храма на св. Лаврентий. – Паметта на
св. пророк Исая църквата празнува на 9 май.

В книгата на пророка ясно е обрисуван неговият духовен лик. Този
лик поразява със своето величие. Исая е напълно убеден, че Сам Господ
(гл.  6)  го  е  повикал  на  високото  му служение,  и,  по  силата  на  това
съзнание, навсякъде проявява най-предано послушание на волята Божия
и  безусловно доверие  към  Йехова.  Поради  това  той  бил  свободен  от
всякакъв човешки страх и хорските интереси винаги поставял по-долу от
исканията на вечната правда Божия. С голямо мъжество той се явява пред
Ахаз  и  в  лицето  му  осъжда  цялата  негова  политика  (гл.  7),  рязко
изобличава  Севна,  министър  на  двореца,  като  му забранява  да  изсича
гробница, понеже Господ ще го хвърли като топка в широка чужда земя,
където и  ще умре (гл.  22),  изобличава  и  другите  юдейски управители,
свещеници,  лъжливи пророци  и  целия  народ  (гл.  2,  3,  5,  28  и  др.).  В
изобличенията  си  Исая  е  толкова  смел,  че  си  позволява  беззаконните
велможи  да  нарича  “князе  содомски”,  а  еврейският  народ  –  “народ
гоморски” (гл. 1, 10). Открито и без да трепне той порицава политиката
на Юдейското правителство при цар Езекий (гл. 30-32) и не се бои да
извести на самия цар, смъртно заболял, да си направи завещание, понеже
скоро ще умре (гл. 38). Без да се бои, че ще го обвинят в непатриотизъм,
той предсказва на Езекий, че цялото му потомство ще бъде отведено в
плен  Вавилонски.  И  думите  му,  сами  по  себе  силни  и  убедителни,
придобивали все по-голямо и по-голямо значение с течение на времето,
понеже някои от неговите пророества се изпълнили още през време на
пророческата  му  дейност,  а  също  и  поради  това,  че  думите  му  се
придружавали от необикновени личби (гл. 38, 7).

Освен пророческата книга, пророк Исая писал още и за делата на
царете Озий и Езекий (2 Парал. 26:23; 32:32), но тази негова втора книга
не е  дошла  до нас.  Едно древно еврейско  предание приписва  на  Исая
събирането и привеждането в порядък на последните 7 глави от книгата
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Притчи Соломонови, което до някъде се подтвърждава и в самата тази
книга (Прит. 25:1).

Състояние на съвременното на пророк
Исая юдейство и езичество.

При Озий,  когато  Исая  бил  призван  на  пророческо  служение,
Юдейското  царство  в  политическо  отношение  станало  доста
могъществено.  С  многочислената  си  и  добре  въоръжена  войска  Озий
успешно воювал против съседите си и твърде много разширил пределите
на своето царство: на юг той владеел до границите на Египет и Червено
море, на брега на което превзел търговското пристанище Елат (2 Парал.
26:2 и 8:4 Цар. 14:22), на запад подчинил Филистимската страна (2 Пар.
26: 6), а на изток му плащали данък амонитяните (-26:7-8).

Външното политическо засилване на държавата се придружавало с
увеличаване на Богатството в народа, което водело към разкош, а успехът
на военното оръжие давал повод към самомнеие и гордост. Вследствие на
това, религиозно-нравственото състояние на юдейския народ е било на
твърде низка  степен.  Макар самият  цар  да  бил  религиозен,  но той  не
разорил противозаконните места за Богослужение по височините, където
народът  продължавал да принася  жертви.  Същото  нещо е  било  и  при
Йоатам.

В царуването на Ахаз положението на работите силно се изменило
към  по-лошо.  Царят  не  само  не  се  грижел  да  поддържа  истинското
благочестие между поданиците, но и сам даже започнал открито да служи
на  идолите  –  принасял  жертва  в  долината  на  Еномовите  синове  и
прекарвал своите синове през огъня (2 Пар. 28:1-4). Истинската религия в
народа до  толкова изпаднала,  че  в  неговото  царуване Йерусалимският
храм бил съвършено запустен: всесъжения в него не принасяли, с тамян
не  кадели,  светилниците  били  изгасени  и   вратите  били  заключени,  а
идолослужението  станало  току-речи  всеобщо  и  повсеместно  (2  Пар.
24:24-25;  29:3-7).  Вместо добродетели,  у народа в  това  време виждаме
само едни пороци: обиди, притеснения на слабите от силните, подкупи,
разкош,  невъздържание,  гордост,  лицемерие  и  др.  Но  с  упадъка  на
религията и нравствеността, се поклатило и политическото
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могъщество  на  Юдейското  царство.  Израелският  и  сирийският  царе
почнали против него своите враждебни действия и искали да лишат Ахаз
от престола. Вместо да търси защита против враговете си от Бог, Ахаз
топърсил такава  от  сирийските  Богове (2  Пар.  28:22-23)  и  повикал на
помощ асирийския цар Теглатфеласар, като купил тази помощ с цената на
храмовите  съкровище  (4  Цар.  16:7).  Но  сирийските  Богове  не  го
защитили, а Теглатфеласар не му принесъл никаква полза:  освободен с
негова помощ от сирийския и израелския заре, Ахаз, вместо това, станал
данник (васал) на самия Теглатфеласар, така че, последният, по думите на
Писанието,  не  бысть  на  помощь  ему,  но  токмо  в  печали  его (2  Пар.
28:21).

Синът и приемникът на Ахаз – Езекий, се отличавал с благочестие
и вършел угодни в очите на Господ дела и на Него се уповавал (4 Цар.
18:3-5): унищожил предметите на идолското служение и възстановил във
всичка  чистота  поклонението  на  Йехова.  Но нито  личният  пример  на
царя,  нито  неговите  разпоредби  против  идолопоклонството  са  указали
някакво дълбоко въздействие върху поданиците му: идолопоклонството и
нечестието  наглед  само  отслабнали  за  известно  време  и  по-малко  се
хвърляли в очи, но народът не забравял идолите, и неговата нравственост
не се подигнала. Навсякъде и във всичко преобладавали възгледи и нрави
езически. На отеческата вяра юдеите гледали като на обичай, а не като на
нравствена потребност; жертви принасяли, но лицемерно, без да разбират
значението  им  и  без  да  имат  съответно  душевно настроение.  От  тук
произлизала и голямата изменчивост на народа в религията: за него като
че ли било все едно – да се покланя на Йехова или на Ваал. При такова
нравствено религиозно  състояние  на  юдейския  народ  и  политическото
негово могъщество не могло да бъде трайно. Още в царуването на Езекий
Юдейското царство претърпяло ужасно опустошение от асирийския цар
Сенахерим и било заставено ежегодно да му плаща голям данък (4 Цар.
18:13-16).  Заради възгордяването на  Езекий (2 Пар. 32:23-25) и заради
нечестието на юдейския народ пророк Исая предсказал нови и още по-
ужасни бедствия (4 Цар. 20:16-18).
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Манасий,  приемникът  на цар Езекий,  за  своето крайно нечестие видял
вече  отчасти  изпълнението  на  Исаините  предсказания:  при  него,  по
Божията воля, асирийците отново нападнали Юдея, взели него в плен и,
свързан, откарали във Вавилон и, само когато се разкаял, го освободили
(2 Пар. 33:10-13).
Такова  било  положението  на  Юдейското  царство.  Що  се  касае  до
Израилското царство,  което при пророк Исая изживяло последните си
дни,  то  се  намирало  в  още  по-лошо  състояние.  Идолопоклонството,
въведено от Йеровоам І (3 Цар. 12:26-30), и съединеното с него нечестие
тук не срещнали никакви прегради в своето развитие: израелските царе
един  другиго  превъзхождали  със  своето  нечестие  и  ревност  към
идолопоклонство; свещениците и летитите, излезли от средата на самия
народ (3 Цар. 12:31), не могли да стозит по-горе от него, а истинските
пророци  тук  били  гонени  и  убивани.  От  това  идолопоклонството  и
нечестието тук се разпространявали по-широко и по-бързо, отколкото в
Юдейското царство,  където  свещениците  и  левитите  били  потомци  на
Богоизбраното Левиино коляно, където между нечестивите царе имало и
много  благочестиви  и  където  поради  това  истинските  пророци  имали
повече свобода в своята дейност. Ето защо, Израилското царство по-рано
от Юдейското изгубило своята независимост:  в 6-та година на Езекий,
юдейския  цар,  то  било  окончателно  разрушено  от  асирийския  цар
Салманасар – в 722 год. Преди Р. Хр.

Още по-безотрадна  картина  представял  от  себе  си  тогавашният
езически  свят.  Най-силни  съседи  на  юдеите  тогава  били:  на  юг  –
египтяните,  на  север  –  сирийците,  на  изток  –  асирийците  и
вавилонзините. Тези народи взаимно си съперничали и воювали един с
друг. По отношение към еврейския народ всички те се стремели да го
подчинат или,  в случай на война със  съседа, да го направят  надежден
съюзник.  В  религиозно-нравствено  отношение  те  всички  потъвали  в
суеверия  и  пороци.  Езическият  култ изгубил  всякакъв  смисъл,  станал
пуста  формалност,  изпълнявана  само  по  привичка,  и  заради  това
престанал  да  има  и  онова  слабо  влияние,  което  преди  указвал  върху
нравствеността  на  народа.  От  тук  –  най-широк  простор  на  всякакви
страсти и пълна разюзданост на нравите.
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На еврейските царе е бил необходим един особен ръководител в
сношенията им с  тези  народи.  Такъв бил пророк Исая:  той  порицавал
съюзите  с  езичниците,  изобличавал  народите  в  нечестие  и  пороци  и
предсказвал, по повод на различни политически събития, бъдещата тяхна
съдба. Наред с пророчествата от изобличителен характер, той се стараел
да  проповядва  и  на  езичниците  за  истинския  Бог  и  да  внедри  в
съзнанието им мисълта,  че Бог на евреите е Бог и спасител на всички
народи,  и  че  само  в  Него,  а  не  в  своите  идоли,  те  могат  да  намерят
спасение.

Характер на изложението на пророк
Исаината книга.

Изложението на  книгата на пророк Исая се отличава с  чистота,
правилност и изящество в езика и с отсъствие на простонародни и груби
изрази. Блажени Йероним обяснява тази особеност със знатния произход
на  пророка;  само  че  тя  не  напълно  се  запазила  в  преводите.  Друга
особеност  съставя  ясността  на  неговите  предсказания  за  бъдещите
събития и, особено, за Месия и Неговото царство. Затова, по мнението на
Блаж. Йероним, Исая “трябва да се нарече не толкова пророк, колкото
евангелист”.  Към  числото  на  най-ясните  пророчества  се  отнасят:
предсказание  за  рождението  на  Емануил  от  Дева  (7:14),  за  многото
чудеса,  извършени  от  Исус  Христос  (35:5-6),  за  Неговата  кротост  и
смирение  (42:1-4),  за  униженото  Негово  състояние  (53:1-7),  за  Кир,
персийския цар (44:27-45:15), и др. И тази особеност също така не във
всички преводи е запазена.  Блажени Йероним,  като прочел книгата  на
пророк Исая в превода на 70-те и я сравнил с еврейския текст, дошъл до
заключение, че “седемдесетте тълковници  не пожелали в своето време
ясно  да  изложат  тайнството  на  своята  вяра  за  езичниците,  за  да  не
хвърлят светинята на кучетата и бисера пред  свините”.
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Деление на книгата и главни предмети на
нейното съдържание.

Книгата  на  пророк  Исая  се  дели  на  две  части.  Първата  част
обхваща първите 39 глави и, по характера на своето съдържание, може да
се нарече изобличителна: в нея предимно са събрани речите на пророка, в
които  той  изобличава  Божия  народ  и  другите  народи  в  разни
престъпления и пороци и ги застрашава с наказание; юдеите изобличава
главно в идолопоклонство и, за наказание, им предсказва плен от ръцете
на езичниците;  езичниците изобличава за  техните враждебни дейстивя
против юдеите и, за наказани, предсказва им окончателно разрушаване на
техните царства.

Втората  част се  простира  от  40  глава  до  края  на  книгата  и
съдържа речи предимно от утешителен характер: тук пророкът утешава
Божия народ, като му предсказва скоро връщане от плена и настъпване на
времена изпълнени  с  велики  обетования,  а  после  разкрива  тайната  на
спасението  –  не  само  на  юдеите,  но  и  на  целия  човешки  род  –  от
робството на греха и дявола и завършва с предсказание за встъпване в
благодатното  Христово  царство  на  повярвалите  езичници  и  за
отдалечаване  от  това  царство  на  неразкаените  в  своето  заблуждение
юдеи.

По-важни места от книгата на пророк Исая за особено обяснение.
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Първа част.

Нравствено състояние на юдеите
Във времето на пророк Исая.

Съдържание. Пророк Исая, като приканва небето и земята за сведетели
на това, което ще говори, напомня на юдеите, че  те оставили Господ,
своя  Благодетел  и  отец,  и  се  оказали  по-неблагодарни  от  домашните
животни, които знаят своите стопани и не забравят яслите, където им се
подава кърма (1-3). Юдеите като че ли бързат да се оБогатят с грехове,
макар и без това у тях от нозете до главата да няма здраво място; не може
да се различи отделен струп, а всичко наред прадставя една възпалена
рана, за която липсват лекарства (4-6). Страната е опустяла, като че ли от
нашествие на неприятел, само едничък Йерусалим остава като колиба в
лозе след гроздобер. Юдея окончателно би загинала като Содом и Гомор,
но  Бог  я  охранява  заради  своето  семе  (7-9).  Юдеите  принасят  много
жертви, но с окървавени ръце; празнуват новомесечията и съботите, но
без  да  се  отдалечат  от  греховната  нечистота  и,  по  такъв  начин,  още
повече разгневяват Бог (10-15). Ако юдеите се откажат от пороците и,
преди да се явят в храма, се омият с покяние и привикнат добро да правят
на ближните, то Господ ще им прости греховете и ще ги надари с всички
земни блага; ако ли пък не – меч ще ги унищожи (16-20). Но за сега, казва
пророкът,  Йерусалим, верният  град  на  Господ,  е  град  Богоотстъпен  и
жилище  на  разбойниците;  той  е  изпълнен  с  всякакъв  род  неправда;
неговите началници са приятели на крадците и не защитават сирачетата и
вдовиците от притеснителите (21-23). Но Бог ще очисти Йерусалим чрез
бедствия като чрез огън, ще изтреби беззаконниците и нечестивците и ще
постави в него справедливи съдии и съветници,  след което Йерусалим
отново ще се нарече
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град на правдата и вярна столица на Йехова. Благочестивите ще се стасят
от  плена  чрез  Божието  правосъдие  и  милост,  а  Богоотстъпниците  ще
загинат сред бедствията като в пожар, който не ще има кой да гаси (24-
31).

Обяснение. Ст.  1.  Видение. С тази  дума обикновено се означава
особеното състояние (бодро), в което пророците получавали откровение
от Бог. Пророк Исая говори за видение, т.е.,  че получил откровение не
насъне, а в бодро състояние. Но тук този израз има общо значение на
откровение.

Ст. 2. За да възбуди особено внимание в слушателите и за да ги
разположи към разкаяние, пророкът в самото начало казва, че това, което
ще говори, не е от него, а от Бог, чрез неговите уста Бог ще говори; за
това не само хората, разумните същества, но даже самото небе и самата
земя трябва да внимават в неговите думи: “слушай, небе, - казва той – и
внимавай  (внуши),  земя,  защото  (яко)  Бог  говори”.  –  Сыны  родих.
Отношенията на Бог към еврейския народ са отношения на баща към син.
Евреите  били  усиновени  от  Бог  при  Моисей,  след  излизането  им  от
Египет,  когато  встъпили  в  завет  с  Него.  Тогаво се  започнало  и  онова
възвишение (религиозно-нравствено и гражданско)  на  еврейския народ
пред другите народи, на което пророкът указва с думите и возвысих. Бог,
беседвайки с Моисей, нарича еврейския народ Свой син първенец:  сын
Мой первенец Исраиль (Изх. 4:22; ср. Ос. 11:1).

Ст.  5-6.  “За  какво  сами  си  нанасяте  нови  рани  (что  еще
уязвляетеся),  присъединявайки  (към  предишните  грехове)  ново
беззаконие?”  –  пита  пророкът  юдеите  и,  представяйки  бедственото
положение на страната под образ на тяло, покрито от главата до нозете с
рани, продължава: “цялата (всякая) глава е в язви, цялото сърце е в скръб.
От главата до нозете няма в него цяло (т.е. здраво) място: нито струп,
нито язва (подутост, синяк),  нито рана (от  удар) възпалителна (т.е.  не
може да се различи отделен струп или рана, а цялото тяло представя едн
струп,  една  рана),  така  че,  няма  възможност  да  се  сложи  (нысть
приложити) нито пластир, нито превръзка (обязания)”.
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Ст. 8-9. Йерусалим (дщерь Сионзи) всед всеобщото опустошение
ще остане (за известно време) незасегнат, подобно на стражарска колиба
в лозето или в градината след обиране на плодовете Юдейското царство
не  погинало  като  Содом  и  Гомор,  защото  в  него  имало  няколко
праведници,  заради  които  за  известно  време било  отсрочено неговото
окончателно разрушение. А това било дело на Божията милост: Бог Сам
оставил някакво потомство (семе), което предпазил от всеобщата развала.
Господ  Саваот –  Господ  на  военните  отряди,  на  воинствата.  С  име
воинства Господни в Св. Писание се наричат понзикога ангелите (Бит.
32:2-3; 3 Цар. 22:19; Лук. 2:13), понзикога – звездите (Втор. 4:19; 17:3;
Мат. 24:29).  И едните  и другите така се наричат,  понеже с най-строга
точност  свойствена  на  добре  обучените  войници,  изпълняват  волята
Божия, без да се отклонзиват от предписаните за тях закони и повеления.

Ст. 13. Семидал – чисто пшенично брашно.
Ст. 14. Новомесячий – първият ден от всеки месец, който се смятал

за  празник.  Дне  великаго –  празник,  в  който  се  определяло  свещено
събрание  на  народа  в  скинията  или  в  храма  (Пасха,  Петдесятница,
празник на Тръбите, ден на Очищението и празник на Колибите). Поста
– пост, определен от закона в деня на Очищението; евреите измислили и
произволни пости (Ис. 58:3).  Праздности  (άργίαν) – безделие.  Ктому -
вече, още, занапред.

На  юдеите  могло  да  се  покаже  твърде  оскърбително  това,  че
пророкът  ги  сравнявал  със  Содом  и  Гомор  и  те,  за  свое  опрадвание,
готови били да укажат на това, че принасят всички, установени от закона
жертви,  почитат  празниците  и  затова не трябва да бъдат  сравнявани с
жителите на Содом и Гомор. Предупреждавайки и опровергавайки това,
пророкът от лицето на Господ им говори, че на Бог не са нужни техните
многочислени жертви, Той е преситен (исполнен) от овнешки всесъжения,
Той не им е заповядвал да се явяват в храма с такива лицемерни жертви,
поради което за тях е по-добре да не влизат там; напразно ще бъде (всуе),
ако принасят в жертва Богу семидал и тамян (кадило); празниците и даже
постите, съблюдавани от  тях,  са омразни на Господ;  техните  молитви,
даже продължителните и усилените, няма
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да бъдат чути от Бог. Тук пророкът оборва грубо-езическото разбиране на
Богослужбните  действия.  Предписаните  от  закона  жертви,  пости  и
празници не могат да бъдат неугодни Богу, иначе,  не щяха да бъдат и
предписани. Жертвите са приятни или неприятни Богу не сами по себе, а
по това – с какво сърдечно настроение се принасят:  жертва Богу – дух
сокрушен (Пс.  50:19).  Това  значи  –  външната  жертва  трябва  да  се
съпровожда с вътрешно духовно или сърдечно съкрушение за греховете,
трябва да се служи като израз на това настроение. Когато се принася Богу
само  една  външна  жертва,  без  съответно  сърдечно  настроение  на
приносителя, такава жертва е неугодна Нему (Ос. 6:6). Думите от 15 ст.
още  умножите  моление,  не  услышу  вас  никак  не  противоречат  на
Спасителевите  думи:  ищите  и  обрящете,  толците  и  отверзется  вам
(Мат. 7:7). Тук пророкът указва на това, че молитвата на порочните хора,
които още имат на ръцете си следи от убийства (руки бо ваши исполнени
крове), не е угодна Богу и е безполезна, както е безполезна и молитвата на
онези,  които  се  молят  само  външно,  лицемерно:  приближаются  Мне
людие сии усты своими, и устнами своими почитают Мя, сердце же их
далече  отстоит  от  Мене:  всуе  же  почитают  Мя (Ис.  29:13).
Грешниците само тогава получават изпросеното, когато възнасят своите
молитви Богу с дух на смирение и със съзнание на своята виновност (Лук.
23:42-43).

Ст. 16. Отимите лукавства от душ ваших – махнете от очите Ми
злите  си  деяния.  Не  е  достатъчно  само  да  оплачете  греховете,  да  ги
изповядате  пред  Господ,  да  се  признаете  виновни  и  безотговорни,  а
трябва още и съвсем да се откажете от лошите дела (лукавства), които
обременяват душата ви.

Ст.  17.  Истинското  покаяние  не  се  ограничава  само  с  едно
въздържане от  греховни дела, но изисква още противоположни на тях
добродетели.

Ст.  18.  Истяжимся –  ще разсъдим,  ще  разискваме.  Багряное и
червленое  –  червен  цвят,  който  напомня  кръв  и  е  символ  на  големи
престъпления, а сняг и волна – символ на белота и чистота.

Ст.  21.  Како бысть блудница град верный Сион полн суда  – по
какъв начин градът Сион (Йерусалим), някога верен и пълен с правосъдие
стана блудница, т.е.
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място за блудство, свърталище на нечестивите. Блудница – невярна. В Св.
Писание невярността Богу и служението на идолите се нарича блужение
(Изх. 34:15; Съд. 8:3), защото съюзът (заветът) между Бог и еврейския
народ се представя под образ на съюз между мъж и жена, възлюбен и
възлюбена, жених (годеник) и невеста (годеница). Както нарушението на
брачния съюз е блудодеяние, така в духовен смисъл и нарушението на
съюза с Бог, служението на идолите, е блудство.

Ст. 23. Общници татем – съдружници на крадците, понеже делят
с тях  откраднатото.  Разжегу  в  чистоту  – ще отделя  праведниците  от
беззаконниците чрез съд, както среброковачът отделя чрез огън среброто
от разни минерални примеси. Суд врагом сотворю и разжегу в чистоту
–  тези  думи указват  на  Навуходоносоровото нашествие  в  Юдея  и  на
вавилонския  плен,  във  време на  който  по-голяма част  от  нечестивите
юдеи загинали, а гордите царе и началниците се лишили от своята власт.

Ст. 26-27. Със судом бо спасется пленение его и с милостынею –
Йерусалимските  пленници,  благодарение  на  Божията  правда  и
милосърдие, ще се освободят от плена. В близък смисъл тук се разбира
освобождението от вавилонския плен при персийския цар Кир (в 536 год.
преди  Р.  Хр.),  когато  евреите  са  имали  правосъдни  управители:
първосвещеника Иисус, Зоровавел, Ездра  и  Неемия.  Но така като след
връщането от плена Йерусалим не могъл да се нарече град на правдата и
верен Сион,  то това пророчество напълно може да се отнесе само към
времената на Месия, когато Йерусалим справедливо могъл да се нарече
град на правдата, защото в него се явил Сам Царят на правдата – Христос,
и когато цялото човечество било освободено от тежкото духовно робство
на греха и дявола.

Ст.  30-31.  Теревинт –  дърво,  от  рода  на  фъстъците,  покрито  с
гъсти листа,  които във време на суша вехнат и падат,  и когато самото
дърво губи своята красота  Стебль изгребия – слама без клас, кълчища,
дреб от лен или коноп.

Забележка.  Първата  половина  от  тази  глава  (1-20)  съставя
паримия на часовете в понеделник на първата седмица от Великия пост, а
втората  половина  (19-31)  с  първите  три  стиха  от  тследващата  глава –
паримия във вторник на същата седмица. Понеже 
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постът  е  време,  назначено  от  църквата  за  съкрушение  на  греховете  и
очистване  от  тях  чрез  въздържание,  усилени  молитви  и  тайнството
покяние,  то  изобличителната  реч  на  пророка,  с  която  той  подбужда
юдеите към изправяне, напълно може да има отношение и към нас. 1:16-
21 съставя отделна паримия в надвечерието на Богоявление. Със своето
кръщение Господ  Иисус Христос  осветил йорданските  води  и  сложил
начало на тайнството кръщение, в което се прощават всички грехове на
вярващите, така че те излизат от къпелта на кръщението  избелени като
сняг, и това служи оправдание на пророчеството.

Бъдеще величие на Сион или прославяне и
възвишаване на

“Господнята планина”.
Гл. 2:1-5

В  бъдеще  “Господната  планина”,  единствено  място  на  истинско
Богознание, ще се прослави между всички народи и ще затъмни със своята
слава всички други езически места на мнимо Богознание, така че езическите
народи,  възбуждайки  един  друг,  ще  се  затекат  към  тази  планина  и  към
построения  на  нея  Божи  дом,  за  да  се  научат  на  Божиите  заповеди  и  да
постъпват по тях (2:2-3); защото, пояснява пророкът, от Сион ще излезе, вместо
синайския нов откровен Господен закон (ст. 3). Това е – законът на любовта, по
който Сам Господ нравствено ще съди народите и ще прекрати враждата между
народите  така,  че  хладното  военно  оръжие  хората  ще  преправят  на  мирни
земеделски сечива и военната наука ще бъде забравена от човеците (ст. 4). Ако
Сион  стане  вселенско  училище  на  Богознание  и  умиротворение за  всички
народи в последните дни, то за юдеите той се явява подобно училище чрез
Моисеевия закон и чрез пророческите откровения, и заради това – пророкът
подканя юдеите – “Приидите, пойдем светом Господним”, т.е. в светлината на
Божиите откровения (ст. 5).

Ст. 2. Последния дни на пророчески език означава месианските времена,
или  въобще бъдеще  време;  явлена (εμφανές)  –  видима,  известна  на  всички,
славна; Гора Господня и дом Божий – в близък за юдеите смисъл, както указва
и сам пророкът в ст. 3, означава планина Сион, на която бил построен храмът в
чест на Йехова,¹
------------------------- 

¹Храмът (домът Господен) собствено бил  построен на  хълма Мория, но пророкът
нарича хълма Сион “планина на дома
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а в пророческо-месиански смисъл – новозаветната Църква и учреденото в
нея  Богослужение  с  тайнствата;  холмов –  места,  където  езичниците
принасяли  своите  идолски  жертви.  Възвишаването  на  Господнята
планина  над  другите  планини  и  хълмове  означава  тържеството  на
християнската  Църква  над  езическите  религии.  С  идването  на  Иисус
Христос езическите капища и идолите ще запустеят, а езичниците според
пророчеството  на  Исая,  виждайки  превъзходството  на  христезинското
учение, ще влязнат в оградата на Христовата църква.

Ст. 3 Путь свой – пътя на живота, от Бог указан, Богу угоден и към
Бог водещ. Народите сега ходят по свои пътища (Деян. 14, 16), живеят по
своите прищевки, а в онова време ще почувствата желание да ходят по
пътища, които им укаже истинският Бог, т.е. да постъпват по Божиите
закони. Насока на тях в този нов живот ще даде законът, който ще излезе
от  Сион,  т.е.  евангелското  учение,  което  взело  да  се  разпространява
действително от Йерусалим (Деян. 1:8; Рим. 15:16) по другите градове и
страни  на  света  Блаж.  Теодорит  в  това  вижда  пряко  пророчество  за
обръщане на езическия свят в християнството.

Ст. 4. Тук пророкът говори за онзи нравствен преврат, който ще се
извърши между хората под влияние на новия закон. “И ще съди Той (Бог)
народите и  ще изобличи  мнозина  (вследствие на  което  и  ще прековат
(раскуют) своите мечове на рала, и своите копия – на сърпове, и един
народ против друг народ няма да дига меч, и няма повече да се учат да
воюват (гатоватися)”.  Т.е. Бог ще стане Цар и Съдия на обърналите се
към Него  народи,  щом те  признаят  Неговото  учение за  задължително
правило в живота. И действително, който е приел искрено и от всичката
си душа учението на Бог: возлюбиши
-------------------------
Господен”, защото този Йерусалимски хълм бил най-високият (150 метра над долините
при подножието му), издигал се над всички възвишения в вграда, покривал и обхващал в
себе си и хълма Акра, и хълма Мория, за който, след като бил построен храмът на него (2
Пар. 3:1), никъде не се споменава повече в Библията, и хълма Офил. Тази свята Божия
планина (Псал. 2:6) просто засенчила другите Йерусалимски височини. Затова, именно,
Сион и дъщерята Сионова означават целия град с хълма Мория и храма на него (Ис. 1:8;
Йоил. 2:2. Глед. още: Псал. 2:6; 9:12; 49:2; 73:2 и др.)
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блажняго своего яко сам себе” (Лев. 19:18), той не може да се нуждае от
оръжие като насилствено средство за решение на спорове, за задигане на
чужда собственост и др.

Същото  това  пророчество  за  бъдещата  нравствена  обнова  на
човечеството (ст.  2-4) почти буквално се повтаря в  книгата  на пророк
Михей (4:1-3).

Но възниква въпрос – не противоречи ли това Исаино пророчество
на онова, което ние виждаме сега, именно – че войните продължават да
пълнят  историята  на  човечеството  и  след  Христос,  че  и  в  настозище
време съществуват между частни христезински семейства и лица раздори
и несъгласия?

На това  ще отгворим,  че  пророк  Исая  тук рисува общия висок
идеал, към който трябва да се стремят, както цели народи, така и отделни
лица, повярвали в Христос. Той висок идеал е изказан в думите: “бъдете
съвършени,  както  е  съвършен  и  вашят  Небесен  отец”   (Мат.  5:48),
“обичайте  всички,  даже  и  своите  врагове,  понеже  вашият  Небесен
Отец обича всички – лоши и добри”   (Мат. 5:44-48). Но този възвишен
идеал не може напълно да се постигне от хората, защото никой никога не
може да стане напълно съвършен, какъвто е Бог; хората трябва само да се
приближават  до  него,  до  колкото  могат.  А  понеже  не  всички  хора
притежават еднакви нравствени сили и усърдие, то и не всички еднакво
се  приближават  до  евангелския  идеал.  С  това  и  се  обясняват
отклоненията от този идеал, който забелязваме в живота на християните.
Че това Исаино пророчество не може да се отнесе напълно към сегашните
времена, че то не отрича войните, които съществуват и ще съществуват
до свършека на света, в това твърдо ни убеждава словото Божие, което
казва, че войните и смутовете няма да се прекратят, докато не настъпи
краят на този свят (Лук. 21:9-10; Мат. 24:3-6). А войните не могат да се
прекратят, докато не се премахне причината, що ги предизвиква. Такава
причина е – егоизмът, във всевъзможните му видове и прояви, който след
прародителскто  грехопадение,  вместо  любовта  ръководи  човешките
взаимни отношения. Искаме ли да унищожим войните, необходимо е да
изкореним у човека неговото лошо егоистично чувство, като го заменим с
противоположно.  Тази  задача,  именно,   и  е  взело  на  себе  си
християнството, което проповядва – да обичаме ближния си като себе си
(Гал. 5:14), като полагаме
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за него даже и душата си, живота си (Йоан. 15:13), понеже имаме един
общ  Бог  (1  Тим.  2:5)  и  сме  произлезли  от  една  кръв  (Деян.  17:26).
Истинският  християнин  не знае  никакви спорове и  вражда със своите
ближни,  с  всички  живее  в  мир  и  съгласие;  ако  от  някого  срещне
враждебни  обноски,  той  “побеждава  злото  с  добро”  (Рим.  12:21),  “на
ударилия го по дясната буза обръща му и другата” (Мт. 5:39). В истинско
христезинско общество, значи, войните са немислими, а ако съществуват
те между християните, то между такива които само по име са християни,
но  не  и  в  действителност.  Понеже  нямаме  основание  да  мислим,  че
някога  всички  хора  напълно  и  съвършено  ще  се  проникнат  от
христезинските начала, то не можем и да се надяваме на фактическото
заменяне  на  егоизма  с  любовта  и  следователно,  на  прекратяване  на
войните. Плевелите между пшеницата, според думите на Спасителя, ще
останат до време на жетва, т.е. до второто Христово пришествие (Мат.
13:24-30, 37-43, 47-50); тогава само, значи, и трябва да очакваме края на
всички раздори и несъгласия между хората и пълно въдворяване на мира
и любовта.

Явява се още един въпрос – ако войната е едно от величайшите
бедствия,  ако  тя  е  аномалия  и  свидетелство  за  дълбока  развала  на
човешката  природа,  то  как трябва  ние,  християните,  да  се  държим по
отношение на нея? – Християнската църква признава за законни всички
онези войни, що са предизвикани от неизбежна необходимост и не могат
чрез никакви средства да се отстранят, освещава военни знамена, моли се
за победа и пр. Св. Църква е причислила към лика на светците много хора
от военно звание, и във всички тези случаи тя се ръководи от словото
Божие.  Йоан Кръстител  на  войниците,  които  са  го  питали  –  какво  да
правят, не забранил да останат в своето звание и да изпълняват своите
длъжности, а им казал само:  никого не притеснявайте, не клеветете и
задоволявайте се с вашите заплати (Лук. 3:14). Иисус Христос изцерил
слугата на капернаумския стотник и вярата на този явен привърженик на
военната дисциплина поставил като образец на целия Израил (Мат. 8:5-
23).  Също и  ап.  Петър  не  заповядва  на  стотника  Корнилий  да  остави
своята военна служба (Деян. 10:22). Никой, значи, нито с един намек не
осъжда и не счита военната служба като препятствие за царството Божие
и истинската вяра. Апостол Павел заповядва
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въобще на християните да си остават в онова звание, в което ги е сварило
християнството (І Кор. 7:24), да воинстват духовно “яко добръ воин” (І
Тим. 1:18), и в също време похвално се отзовава за еврейските военни
герои, които с вяра победили царства (Евр. 11:32-34). Едва ли апостолът
щеше  да  постави  за  образец  на  вярата  военните  подвизи,  ако те  бяха
противни на Христовия дух. Според същия апостол, представителите на
властта носят меч, за да вразумяват злодейците, които тъпчат всяко добро
и правда (Рим. 13:1-4). Такива злодейци могат да бъдат не само отделни
лица, подчинени на известни началници, но и цели общества, народи или
техни  представители,  независещи  от  тези  началници.  Но  когато  за
изправяне  на  злодейците  не  помагат  никакви  мирни  средства,  то,  за
възстановяване  на  потъпканата  правда,  трябва  да  се  накажат  нейните
нарушители. Такова наказание е войната. Войната, по такъв начин, е зло,
но  неизбежно  и  по-малко  от  онези  видове  зло,  от  които  тя  се
предизвиква.  Смятайки  войната  за  такова  зло,  св.  Църква  се  моли  за
избавяне “от меча,  нашествия  иноплеменников и  междусобныя брани”
така, както и от другите бедствия – земетресение, потоп, огън и др.

Забележка.  2:1-3  се  чете  като  отделна  паримия  на  празник
Възнесение:  казаното  тук  за  славата  на  Сионската  планина  има
приложени  и  към  съседната  Елеонска  планина,  прославена  чрез
възнесението на Спасителя.

Песен за лозето на Възлюбения.
Глава 5:1-7.

Тук  пророкът  излага  алегорична  песен,  в  която  изтъква  пред
своите сънародници – как Бог всичко направил в тяхна полза и как те
дали само едни лоши плодове.

Възлюбеният насадил лозе на възвишено, изпъкнало място (в розе)
и на плодородна почва (на месте тучне). Той оградил добре избраната
местност, очистил я от камъни, изкопал (окопах) и посадил най-отбрани
лози, а след това в средата на лозето построил кула (столп) за пъдарите и
градинарите.  Очаквайки  добро  плодородие  от  лозето,  Възлюбеният
предварително  устроил в  него  точило  с  предточилие за  изтискване  и
събиране  на  гроздовия  сок.  Но  надеждите  му  не  се  оправдали:
благородната
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лоза  родила  кисели  зърна,  трънки  (по  слав.  терние),  негодни  за
употребяване (ст. 1-2). Огорченият Владетел на лозето вика юдеите да
разгледат делото му с лозето: не пропуснал ли е той нещо в своите грижи
за  него,  където  то  така  жестоко  не  оправдало  надеждите  му  (3-4).
Мълчанието  на  поканениете  съдии  опрадвава  грижливия  и  изкусен
стопанин на лозето, затова той решава да дигне от лозето оградата, като
го предостави на дивите зверове да го опустошат да прекрати всякакви
грижи за него, като предостави на тръните и билките да го изпълнят и,
даже, като забрани на облаците да проливат на него благотворен дъжд (5-
6).  В  заключение  на  песента  пророкът  от  своя  страна  обяснява,  че
Възлюбеният – стопанинът на лозето, е Сам Господ Саваот, Негово лозе е
израелският народ, а юдеите (част от целия израелски народ) са нов сад
(лозе), възлюбен от Бог. От Своя избран народ Бог очаквал правосъдие, а
той извършил беззаконези (ст. 7).

Ст. 1. Първата половина на този стих трябва да се преведе така:
сега  ще  запея  на  възлюбеното  лозе  песента  на  моя  Възлюбен  (евр.
Библия: “Ще запея на моя Възлюбен Неговата песен за лозето  Му). С
думите  в  розе,  на  месте тучне пророкът  указва  местожителството  на
Божия  народ  –  Палестина,  която  е  страна  планиниста,  възвишена  и
някога е била твърде плодородна страна: течели мляко и мед (Изх. 33:3;
Чис. 13:28).

Ст.  2.  Точило –  кораб,  стискало  (менгеме)  за  мачкане  грозде  и
изкарване сока от него.  Предточилие  – вкопана в земята голяма каца, в
която чрез особено отвърстие се втича сокът от мачканите в точилото
гроздови  зърна.  Когато  се  говори  за  точило,  винаги  се  подразбира  и
предточилие  и,  обратно,  когато  се  говори  само  за  предточилие,  се
подразбира и точило, както и в този стих.  Ограждането, изкопаването,
насаждането  с  хубави  лози,  устройството  на  пъдарска  кула  и
предточилие, - всички тези действия в преносен смисъл означават изобщо
Божиите  грижи  за  избрания  еврейски  народ,  за  който  Бог  направил
всичко,  що  е  необходимо  за  временното  благополучие  и  за  вечното
спасение. Частно, под ограда се разбира синайският закон, чрез който Бог
оградил  еврейския  народ  от  вмъкване  в  средата  му  на  езическо
заблуждение и нечестие. Под
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окопание или, както е в еврейския текст, очистване от камъни се разбира
очистването на Обетованата земя от езичниците хананеяни, които Господ
поразявал и изгонвал пред лицето на Израил при завоюването на Ханаан.
Такова подготвително очистване Бог направил в Авраамовото семейство,
като отделил от него всички недоброкачествени членове (Лот,  Исмаил,
Исав и др.), така че, патриарсите: Авраам, Исаак, Яков и Юда, от когото
произлязъл Божият “любим сад” – юдейското царство (ст.7), представят
онази  “избрана лоза”,  от която и бил насаден в Ханаан при Иис. Навин
Божието лозе – народът от 12-те Израилеви колена (гл. Пс. 79:9; Йерем.
2:21).  Кулата  (столп)  означава  служенията  на  съдиите,  царете  и
пророците, които охранявали теократичното устройство на Божия народ
от  вътрешни  и  външни  врагове.   Точило  или  предточилие указват  на
старозаветното свещенство и жертвеника, на който се проливала кръвта
на животните за очистване от греховете.

Ст. 5 и 6. Бог известява на юдеите: 1) че Той ще ги лиши от Своето
покровителство  и  те,  подобно  на  лозе,  лишено  от  ограда и  стена,  ще
бъдат  разграбени  от  други народи,  и  2)  че  няма  да  им праща Своите
дарове  чрез  пророците  и  свещениците  (“облаком  заповем...не
одождити”),  вследствие  на  което  сред  тях  ще  се  развият  греховни
привички (терние якоже на лядине – тръне в пусто, необработено място).
Ст. 7 – вопль – беззаконие, викащо за отплата.

Това пророчество се изпълнило с разрушението на Израилското и
Юдейското царства от асирийците и вавилонзините, с разграбванията на
тези  царства,  извършени  от  сирийците  (при  Селевкидите),  египтяните
(при Лагидите), и римляните, и с отстраняването на евреите от Божието
Царство (новозав. църква), поради неверието им в Христос (Мат. 21:43).

Тази  песен  повторил  Иисус Христос  пред  първосвещениците  и
стареите  на  еврейския  народ,  които  сами  произнесли  над  себе  си
присъдата за отхвърлянето им от Бог (Мат. 21:33-41).

Забележка. Нататък, до края на главата (8-30) пророкът подробно преброява
онези беззаконези, с които опетнили себе си юдеите и за които ги очаква страшен Божи
съд.
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Призоваване на Исая към пророческо служение.
Гл. 6-та.

През годината, когато умрял цар Озий, който в 4-та книга Царства
(14:21 и 15:1-7) се нарича Азарий, пророк Исая видял в храма Господ да
седи на високо идигнат (высоще превознесенне) престол. Около престола
Му се намирали шестокрили серафими,  които с  две криле прикривали
лицата  си от  благоговение пред славата на  небесния Цар,  с други две
прикривали нозете си от скромност и от съзнаване своите недостатъци, а
с  останалите  две  криле  летели.  Възбуждайки  се  един  другиго  към
славословене Господ, те с висок глас запели: “свят, свят, свят, е Господ
Саваот! Цяла земя е пълна с Неговата слава” (1-3). Гръмливият глас на
пеещите  разтърсил  горнището  на  храмовата  врата  (наддверие),  и
вътрешността  на  храма  се  напълнила  с  благовонен  дим  (ст.  4).  От
лицезрение на Божията слава Исая се разтреперил, понеже съзнал своето
недостойнство  и  почувствувал  опасност  от  смърт.  Тогава  един  от
серафимите  взел  с  клещи  разпален  въглен  от  кадилния  олтар  и  се
докоснал с него до устата на пророка, като му казал, че това го очиства от
греховете. След това Исая чул Господ да казва: кого да пратя, и кой ще
отиде при тези хора? – и изявил готовност да бъде Божий пратеник (5-8).
Тогава Бог му заповядва да иде при тези хора и да им каже, че те ще
слушат, но няма да разберат, ще гледат, но няма да видят, защото сърцето
им е огрубяло (одебеле) и с ушите си трудно (тяжко) слушат, а своята
сособност за слушане и духовно гледане те нарочно затъпяват в себе си,
за да не видят (да не когда узрят очима) своето бедно, низко духовно
състояние и, по такъв начин, да се обърнат към Бог с покаяние, за да ги
изцери (9-10). А когато Исая попитал – до кога ще се продължава това
безчувствено неразкаяно  състояние  у юдеите,  -  той в  отговор получил
откровение  за  окончателното  запустяване  на  тази  земя  (Палестина),
защото  Сам  Господ  ще  отдалечи  от  нея  евреите  и  даже,  като  остане
десета част от населението й на нея, тя пак ще бъде разорена. Но както
плодът на теревинта и жълъдът от дъба, след като паднат от своята чашка
(из плюски своея), служат за продължение
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на дървесната си порода, макар самите дървета да са отсечени,  така и
светият  потомък  (семя свято)  ще  бъде  опора  (стозиние)  на  юдейския
народ (11-13).

Забележка.  От  това,  където  за  призоваването  на  Исая  към  пророческо
служение се говори в 6-та глава, никак не трябва да допускаме, че първите пет глави
Исая  е  написал  преди  божественото  призоваване.  В  книгата  се  говори  по-късно  за
повикването  –  или защото  6-та  глава  е  написана  по-късно от  първите пет,  или  пък
защото пророкът, преди да говори за своето избиране и да укаже мотивите на своята
проповед, пожелал да напише няколко глави,  в които ясно да обрисува нравственото
състояние на Юдейското общество, за да оправдае суровия укор, съдържащ се в 6-та
глава.

Ст.  1.  Към  своето  високо  служение Исая,  подобно  на  Моисей,
Йеремия  и  Йезекиил,  бил  повикан  чрез  особено  тържествено
Богоявление. Той видял Бог като цар на вселената тържествено да седи на
престол в Своя храм-дворец. Бог обкръжавали висши ангелски духове –
серафими, които гръмко възпявали Неговата святост и велика слава, пред
която даже те се закривали с крилата си. Видях – разбира се, не с телесни
очи.  Исая  получил  откровение  в  състояние  на  пророчески  екстаз
(възхищение,  изстъпление),  в  който  той  наяве,  при  бездействие  на
външните чувства, с духовни очи съзерцавал открилите му се в чувствени
образи предмети от духовния свят. В подобно състояние се е намирал по-
късно апостол Петър, когато му било дадено откровение за допускане на
езичниците в Христовата църква  (Деян.  10:10 и  нат.),  и  апостол Йоан
Богослов във време на дадените му откровения за съдбата на Църквата
(Откр.  1:3).  Пред  духовния  взор  на  Исая  се  открило  величествено
зрелище. Той видял с духовните си очи храма или дома Божий, който е на
небесата, а може би и на земята в Йерусалим. В този храм му се явил в
човешки образ  Господ (Йехова),  седнал като Цар на  висок и издигнат
престол.

По  указанието  на  пророка  (1  и  5),  той  видял  Господ  Саваота,
тогава когато, по указанието на Йоан Богослов (12:41), той видял славата
на  Иисус Христос,  а  според  апост.  Павел,  слушал  Святия  Дух (Деян.
28:25-27).  Това  показва,  че  пророкът  видял  триипостасния  Бог  (Йоан.
14:10; 1 Йоан. 5:7).

Ст. 2 и 3. Серафими – висши сили, най-висшият и
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близкият до Бог от деветте ангелски чинове. И взываху друг ко другу – и
викаха  един  към  друг.  Това  показва,  че  серафимите  възпявали  Бог
антифонно,  разделени  на  два  хора,  които  по  ред,  един  след  друг,
възгласяли  хвала  на  Бог.  Серафимската  песен,  заключаща  в  себе  си
трикратно  повторение  на  името  “свет”,  указва  на  трите  лица  в  Св.
Троица.  Думите  от  тази  песен  са  послужили  за  основа  на  песента
“Трисвятое” (Св. Боже). Под слава Божия, с която е изпълнена земята, се
разбират височайшите Божии съвършенства: всемогъщество, мъдрост и
благост, които се изразили в създаването на света и които могат да бъдат
познавани чрез разглеждане на тварите (Рим. 1:20).

Ст.  5.  Окаянный – нещастен;  умилихся (κατανένυγμαι) – поразен,
безчувствен съм, погубен съм. Този израз се среща и у ап. Павел, Рим.
11:8: даде им Бог дух умиления (πνευ̃μα κατανύξεως) – Бог им даде дух на
безчуствие. У евреите е имало поверие, че който види Бог, той трябва да
умре (Съд. 6:22-23; 13:23), поверие, което се основавало на Божиите думи
към Моисей: “Човек не може да Ме види и да остане жив” (Изх. 33:20).
Но в тези Божии думи се говори само за невъзможността на човека да
види Бог в Неговата божествена същност,  слава и величие,  но не и за
виждането на Бог в някакъв достъпен за човешкото наблюдение образ. Че
човек, докато носи настоящето тяло, не може да види Бог в същността
Му, не може да понесе блясъка на Неговото величие и слава, в това ни
убеждават някои факти от Св. Писание. Моисей, напр., изявил пред Бог
желание  да  види  Божията  слава.  Бог,  след  като  му  указва  на
невъзможността да се види Неговото лице,  заповядва му да застане на
Синайската планина в затулено място: тук Той го покрива със Своята Си
ръка и в облак минава покрай него и, само след като си вдига ръката, дава
възможност на Моисей да Го види отзад (задняя), през облак. Но когато
след това, така да се каже, частично виждане на Божията слава Моисей
слезнал от планината, неговото лице така просияло и изпускало такива
ослепителни лъчи, че израилтяните съвсем не могли да стозит пред него,
и  той  бил принуден да си сложи покривало на лицето  (Изх.  33:19-23;
34:34-35).  Иисус  Христос  във  време  на  преображението  открил  пред
Своите  ученици  не  всичката  Си  божествена  слава,  която  могла  да  ги
умъртви, а толкова, колкото те могли да понесат: Преобразился
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еси на горе; Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже
можаху...”, “На горе преобразился еси и якоже вмещаху ученицы Твои,
свау Твою, Христе Боже, видеша...” (Тропар и кондак на Преображение).

Ст.  6-7.  Прооркът  по  видим начин  получава Божията  благодат.
Само че тук не разпаления въглен, а благодатта Божия очистила пророка
от греховете. Горящият въглен служел само като външен знак или символ
на очистващата благодатна сила.

Ст. 8-10. Определя се основният характер на Исаината проповед,
именно  –  той  трябва  да  изобличава  нравствената  слепота  на  своите
съвременници,  в  която  те  станали  съвсем  неспособни  да  внимават  в
Божието слово, да го разбират и нарочно затваряли очи пред истината. По
обяснението  на  Спасител  (Мат.  13:14;  Мр.  4:12;  Лук.  8:25-27),  на
евангелиста Йоан (12:40) и ап. Павел (Деян. 28:25-27), пророкът с тези
думи  имал  предвид  и  отдалечените  потомци,  юдеите,  съвременни  на
Иисус  Христос,  които  по  своето  жестоко  сърце  нямало  да  приемат
учението  на  Спасителя,  нямало  да  признаят  Неговото  месианско
достойнство,  вследствие на което и  щели да бъдат отхвърлени от Бог.
Двете  обяснения,  като  допълнящи  се  едно  друго,  могат  да  бъдат
съединени в едно, именно – проповядвайки за събитията от месианските
времена, пророкът, за да изправи народа нравствено, длъжен бил да му
проповядва,  че  той  до  толкова  е  паднал  в  религиозно-нравствено
отношение,  че не само речите  на пророците  (в  това число и  неговите
собствени) за Месия не ще го излекуват, но той няма да се вразуми даже и
от делата и учението на Самия Месия, поради което и ще се лиши от
Неговото царство.

Ст.  11-13.  Говори за  двояко наказание на  еврейския народ чрез
разорение  на  Обетованата  земя:  в  11  ст.  се  разбира  нашествието  на
асирийците и вавилонзините и пленът асиро-вавилонски, след който Бог
отново  приел  народа  под  покровителство;  а  в  13  ст.  се  разбира
опустошението  на  Палестина  от  римляните  при  Тит  и  Веспасиан,
изгонването на евреите от нея, по указа на Адриан, и разсейването им,
продължаващо  се  и  до  сега.  Но  такова  ослепяване  и  ожесточено
състояние на еврейския народ не е вечно, защото, “семя свято стозиние
его”,  т.е.  благочестивите,  които,  макар  и  в  малко  число,  никога  не
липсвали
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между избрания  Божий народ,  или,  по-точно,  обетованото на Авраам
Семе (Бит. 21:12; 22:18) – Иисус Христос – служи за негова опора. Както
разсейването на евреите в плена не могло да погуби тях затова, защото от
тяхната среда щяло да произлезе обетованото Семе – Спасителят, така и
разсейването  им  по  цялото  земно  лице  от  римляните,  в  което  те  си
остават и сега, няма да погуби тяхната националност, защото напоследът
те  ще  повярват  в  своя  обетован  Месия,  Когото  по  заслепяване
отхвърлили и отхвърлят до сега. По думите на ап. Павел, “ослепление от
части (не до край, не завинаги)  Исраилеви бысть, дондеже исполнение
языков внидет” (Рим. 11:25), т.е. настоящето ослепяване на Израил ще се
продължава до тогава, до когато не влязат в Христовата църква всички
предузнати от Бог езичници.

Забележка. 6:1-13 съставя паримия на празник Сретение Господне, така като
видението  на  Исая  има отношение към събитието на този празник.  Отношението се
забелязва в следното: 1) в лицето на Господ Саваот Исая “предьувидель воплощаемаго
Бог” (кан., 5 ирм.); 2) престолът, на който седял Господ, бил предобраз на Богоматер,
която  държала  в  ръце  Богомладенеца (5  пес.  от  кан.,  троп.  1);  3)  клещите,  с  които
серафимът подал на Исая въглен, изобразявали ръцете на Богоматер, с които тя предала
на стареца Симеон Богомладенец, а светлината на въглена изобразявала светлината, що
просветила стареца (5 п. кан., троп. 3).

Пророчество за рождението на Емануил.
Глава 7-ма.

В царуването на Ахаз сирийският цар Расин и израелският Факей
нападнали Йерусалим, с цел да свалят от престола Ахаз и да възцарят в
Юдея Тавеилевия син. Те отначало воювали доста успешно: сирийският
цар в един денн избил  120 000 отбрана Ахазова войска,  а израелският
откарал  в  плен  300 000  юдеи  (4  Цар.  16  и  2  Пар.  28).  Успехът  на
неприятелите  произвел  в  Ахаз  панически  страх,  и  всички  членове  от
царския дом дошли в ужас (7:1-2). В това време Бог заповядва на Исая да
иде със сина си Шеар-Ясув при цар Ахаз и да го успокои, като му каже,
че Расин и Факей няма да постигнат намерението си: Дамаск и Самария
по  предишному ще си  останат  столици  само на  Сирия  и  Израилското
царство, а Расин и Факей ще бъдат царе само в
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тях;  нещо  повече  –  след  65  години  Израилското  царство  ще  бъде
окончателно разрушено (7:3-9). Пророкът забелязал, че Ахаз презрително
се отнася към неговите думи, и затова му предложил да иска  знамения
(личба) в глубину или във высоту, т.е. в земната или небесната област, за
да се увери в известаваната безопасност. А когато Ахаз кощунствено се
отказал да иска личба, пророк Исая, като изобличава представителите от
Давидовия дом, обръща речта си към този дом и казва: “сего ради даст
Господь  Сам вам знамение:  се  Дева  во  чрев  зачнет и  родит Сына  и
наречеши имя Ему Еммануил  (10-14). А земята, от царете на която вие
сега  се  боите,  ще  бъде  опустошена  след  толкова  време,  колкото
обикновено изтича  от  зачеването  на един младенец до  разкриването  в
него на способността да отличава добро от зло” (14-16). На юдейската
страна  за  неверието,  проявено  от  Ахаз,  предстои  опустошение  от
асирийците.  По  повеля  Божия  асирийският  цар  обриет (ще  обръсне,
опустоши) Юдею, така че най-хубавите лозя ще се обърнат на дива гора, а
нивята – на пасбище за животни (17-25).

Ст.  3.  Името  Шеар  Ясув  (слав.  “оставшийся  Иасув)  значи
остатъкът ще се спаси и символично указва съдбата на евреите: макар
те всички да били застрашавани от изтребване, обаче, не всички щели да
загинат;  малка  част  от  тях  (остатък)  щели  да  се  обърнат  към  Бог  с
покаяние и вяра и щели да се спасят от погибел.

Ст.  4.  Блюди  еже молчати –  пази  тишина,  бъди  спокоен.  Под
главен дымящихся пророкът разбира двамата съюзни царе – сирийския и
израелския.  С  това  име  той  загатва  за  скорото  разрушаване  на
Сирийското  и  Израилското  царства.  Както  димящата  се  главня  скоро
гасне, така и могъществото на тези двама царе скоро ще изчезне.

Ст.  6.  Собеседовавше  с  ними .  като  се  сговорим  с  тях,  със
съзаклетниците, изменниците на юдейския цар.

Ст.  8.  Под  оскудныние трябва  да  се  разбира  разрушението  на
Израилското царство от Саргон (той е и Салманасар) в 722 год., когато
почти всички израилтяни били изселени; но 65-те години трябва да се
броят  не  от  времето  на  произнасяне  това  пророчество  от  Исая,  а  от
времето на произнасяне същото пророчество от Амос (5:27;
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7:11 и 17) в 787 год. до Р. Хр. Исая, по такъв начин, само напомня за
пророчеството на Амос.

Ст. 11.  Знамение в глубину могло да бъде някакво чудесно събтие
(личба)  на  земята,  напр.,  земетресение,  вследствие  на  което  би  се
разтворила земята, както е било при Моисей (Числ. 16, 30-33); знамение
във высоту – личба или чудесно явление от небето, напр., необикновена
градушка,  дъжд (Нав.  10:10-11;  1  Цар.  12:17-18),  или  на  небето,  напр.
спиране  на  слънцето  и  луната  (Нав.  10:12-14),  обратно  движение  на
слънцето  (Ис.  38:7-8).  Смисълът  на  11  стих  е:  искай  такова  велико,
необикновено  чудо,  което  би  могло  да  те  убеди  във  възвестяваната
безопасност.

Ст. 12 и 13. Моисеевият закон (Втор. 6:16) забранявал на евреите
да  изкзушават  Господ.  Но  отговорът  на  Ахаз  бил  лицемерен:  той,
невярвайки  в  Божията  сила,  пратил  за  помощ  до  асирийския  цар
Теглатфеласар и се старал да угоди на неговите Богове (4 Цар. 16:5-13),
което нещо нинкак не е съвместимо с вярата в Божието всемогъщество.
Той се отказал да иска чудо не поради това, че наистина не желаел да
изкушава Бог, а защото бил изгубил всякаква вяра в Него.  Труд  даяти
человеком – да се затрудняват човеците (пророците), които употребяват
старания за уверение на царя и народа в тяхната безопасност. Ахаз, който
не  вярвал  отначало  на  Исаините  думи,  затруднявал самия  пророк,  но
после, когато отказал да иска чудо, той изразил нежелание да вярва не на
думите на пророка, а на Божиите действия; с това той като че ли правел
затруднения на Самия Бог.

Ст.  14.  Без  да  се  гледа  на  това,  че  Ахаз  не  искал  личба,  Бог
благоволява  да  бъде  милостив  към  Давидовия  дом  и  дава  личба
(свръхестествено, чудесно явление), което служи залог за изпълнение на
току-що  изказаното  пророчество  относно  безопасността  на  Юдея  от
страна на съюзните царе. Тази личба е: “ето (се) Девицата ще зачене в
утробата си и ще роди Син и ще Му нарекат името Емануил”. Еврейската
дума alma (Дева) означава девица, напълно развила се, способна вече да
ражда. Седемдесетте преводачи  alma превели с думата παρθένος (дева –
мома), като искали с това да покажат, че майката на Емануил те смятат за
девица; пред  alma и παρθένος е употребен член за обозначение на една
определена, известна девица. Щом царят бил подканван от пророка да
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иска за себе си като личба каквото чудо желае, то личбата, която дава Сам
Бог, могла да бъде само едно най-велико чудо. Оттук следва, че пророкът,
говорейки за рождението на Месия от  Девицата, могъл да има предвид
само действително девствено, надминаващо природните закони, зачатие
и да указва на девството и приснодевството на Неговата майка. И думите
на пророка по-точно от еврейски трябва да бъдат предадени така: “ето,
Девицата  е бременна”.  Пророкът  вижда в  своето съзерцание  Девицата
бременна и  все  пак  я  нарича  Девица!  Еммануил  значи  “Бог  е  с  нас”.
Пророк Исая по-нататък (гл. 8 и 9) нарича Емануил цар на Палестина, Бог
крепки, Отец на бъдещия век. Затова, под рождението на Емануил трябва
да  се  разбира  рождението  на  необикновено  Лице,  което  е  Бог.  По
обяснението  на  евангелиста  Матей,  Емануил  е  Иисус  Христос.  Като
разказва, как ангелът обяснил на Йосиф, че заченатото в Дева Мария е от
Св.  Дух,  евангнелистът  прибавя,  че  всичко  това  е  станало  съгласно  с
пророчеството  на  Исая:  сие  же все  бысть,  да  сбудется реченное  от
Господ пророком глаголющим: се Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо с нами Бог (Мт. 1:22-
23). Името Емануил указва на божествената и човешката природи у Иисус
Христос. Силата и смисълът на това пророчество са такива: не може да
загине цар Ахаз и с него Давидовият дом, защото от този дом трябва, по
Божие обетование, да произлезе Месия-Емануил. Замисълът на Расин и
Факей  –  да  унинщожат  Давидовия  царски  дом  –  няма  да  се  сбъдне,
защото този замисъл е несъгласен с Божието определение, по силата на
което потомците на Юда (Бит. 49:10) и родът на Давид (2 Цар. 7:12-16)
трябва да имат власт в Юдея до раждането на великия Давидов Потомък
–  Иисус  Христос.  Отдруга  страна,  както  безсеменното  раждане  на
Емануил от Дева, макар твърде необикновено и чудесно и,  като че ли,
невъзможно, непременно ще се сбъдне, без нарушение на девството, така
и спасението на Давидовия род, който се намира в неизбежна опасност –
да  бъде  изтребен  от  враговете,  макар  и  да  се  наглед  невъзможно,
непременно ще стане. От само себе си се разбира, че това пророчество
могло да служи като личба само за вярващите в напред дадените от Бог за
Месия, а не за невярващия
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Ахаз; ето защо, пророкът предлага тази личба не на Ахаз, а на Давидовия
дом.

Ст. 15 и 16. Емануил, подобно на другите деца, ще се храни с най-
лека храна (масло и мед снест), преди да се научи да отхвърля лошото
(изволити злая) или да избира доброто. Малко време, именно, около две
години са нужни до разкриване познавателната способност на Емануил и
на  всеки  въобще  младенец.  Но  от  произнасяне  на  пророчеството  за
повдигане на съюзените царе до самото погинване ще мине още по-малко
време.  Така  действително  и  било.  Асирийският  цар  Теглатфеласар,
повикан  от  Ахаз  на  помощ  против  Факей  и  Расин,  не  само  заставил
последните да се отдалечат от Юдея, но, като завладял Дамаск, столицата
на Сирия, убил Расин, а жителите откарал в плен (4 Цар. 16:7-9); тогава
той опустошил и северната част на Израилското царство, като изселил от
там голяма част жители в Асирия (4 Цар. 15:29). Наскоро и Факей бил
убит от Осия (4 Цар. 5:30). Расин бил убит в 732 год., а Факей в 730 год.;
пророчеството  пък,  изложено  в  7:15-16,  било  изречено  в  734  год.  до
Рождество Христово.

Свойства на Емануил.
Гл. 8:1-9:7 ст.

Така като пророчеството за разграбване на Израилското царство
(7:16)  се  показвало  неосъществимо,  Исая,  по  Божия  повеля,  при
достоверни свидетели, написва на голям нов свитък думите:  еже скоро
пленение сотворити корыстей, приспе бо (евр.  магер шелал хаш баз –
грабежът  бърза,  плячката  тича),  т.е.  настъпи  време  за  пленяване
Богатствтата на Сирийското и Израилското царства (8:1-2), а след това на
новородения си син дава същото таинствено име “Магер-шелал-хаш-баз”,
слав. –  скоро плени, нагло расхити (безочливо ограби), с разяснение, че
преди този син да бъде в състояние да произнесе думат тате или мамо,
асирийският цар ще откара в плен жителите на Дамаск и Самария, т.е. ще
начене  да  разрушава  Израилското  и  Сирийското  царства,  възстанали
против  Юдея  (3-4).  Но  същата  опасност  от  асирийците  застрашава  и
Юдея. Понеже някои от юдеите, поданици на Ахаз, не са желаели да имат
законен цар от мирния
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и  тихия,  като  водите  на  Силоамския  поток,  Давидов  дом  (понеже не
восхотыша людие сии воды силоами текущия тисе), а искали да са под
властта  на  сирийския  и  израелския  царе,  то,  като  наказание  за  такава
измяна, Бог ще прати на тях могъщия асирийски цар, който със своята
многобройна  войска  (слава),  като  многоводна  всепотопваща  река,  ще
нахлуе в Юдея, страната на Емануил (4-8). Асирийските царе, обаче, като
опустошат Юдея, не ще могат окончателно да изтребят избрания Божий
народ,  защото  Сам Бог  е  на  негова страна  (с  нами Бог).  Поради това
пророкът се обръща към езичниците с предсказание за тяхната гибел и
неизпълнимост на техните  разрушителни замисли против Божия народ
(9-10); обръща се и към верните юдеи, като ги предпазва от малодушието
и неверието на изменниците и ги увещава свято да почитат Бог и само от
Него да се боят, така като Той, в лицето на Емануил, ще бъде освящение
за  верните  (т.е.  те,  в  качеството  на  Господна светиня,  ще  станат
неприкосновени  за  враговете),  а  за  неверниците  Той  ще  бъде  камен
претыкания  и  падения (11-15).  С  Неговото  пророческо  слово  трябва
всички да се съветват,  а  не с чревовълшебниците;  иначе,  ще настъпят
такива  мрачни  времена,  такива  жестоки  бедствия,  които  ще  доведат
юдеите до отчаяние и Богохулство (16-22). Но на всички бедствия, най-
после,  ще  има  край,  и  ще  настъпи  разсъмване.  Завулоновата  и
Нефталимовата страни, които най-напред от всички ще изпитат бедствия,
първи  и  ще  бъдат  озарени  от  светлината  нан  Емануил,  Който  ще
освободи всички вярващи от езическото робство и ще въдвори на земята
мир (9:1-5).  За  да убеди вярващите  във  възможното  осъществяване на
тези блага, пророкът описва Богочовешките свойства на Емануил така:
“яко Отроча родися нам, Сын и дадеся нам, Егоже начальство бысть на
раме Его: и нарыцается имя Его: велика совета Ангел, Чуден, Советник,
Бог  крепкии,  Властелин,  Княз  мира,  Отец  будущаго  века.  И  велие
начальство Его,  и  мира Его несть  предела на престое Давидове и на
царстве Его, исправити е, и заступити его в суде и правде, от ныне и до
века” (ст. 6-7).

Гл.  8,  ст.  4.  Това  пророчество  по  своето  значение  е  еднакво  с
пророчеството в 7:16. И в единия, и в другия
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случай  се  говори  за  едно  и  също  разграбване  на  Израилското  и
Сирийското царства от Теглатфеласара, асирийския цар.

Ст.  5-8.  Ясно е,  че във време на войната,  която Ахаз водел със
сирийския и израелския царе, в Юдея, освен партезита, която начело на
Ахаз  търсела  помощ  от  асирийския  цар,  имало  и  партези  от  такива,
които, като изгубили вяра в Божията помощ, готови били да признаят над
себе си властта на сирийския и израелския царе. С тези именно от юдеите
имали намерение последните да встъпят в съглашение за сваляне на Ахаз
от престола и за възцаряване, вместо него, на Тавеилевия син (глед. 6, 7).

Ст. 8. И будете полк его во еже наполнити ширину страны твоея,
с нами Бог – пълчищата на асирийския цар ще бъдат така многобройни,
че  могат да  наводнят  страната  Ти,  Емануиле,  във всичката  й  ширина.
Това  нещо  е  станало  при  Навуходоносор,  който  разрушил Юдейското
царство  и  челните  граждани  откарал  във  Вавилон  (4  Цар.  24:14).
Навуходоносор, вавилонският цар, може да бъде наречен асирийски цар в
смисъл, че той бил приемник на властта на асирийските царе.

Ст. 11-12. Те (езичниците),  водени от всемогъща ръка (крепкою
рукою),  не  вървят  по  пътя  на  Божия  народ  (не  покряются хождению
пути людей сих), т.е. всемогъщата Божия десница води езичниците към
това,  което  те  в  историческия  и  частни  свой  живот  да  вървят  по
пътищата, указани от Бог на юдейския народ, но те не се покоряват, не
искат  това Божие водителство.  Юдейският  народ бил предназначен да
бъде светлина за езичниците (Ис. 49:6), т.е., като живее съгласно с Божия
закон,  той  трябвало  да  учи  на  същото  и  последните.  Езичниците,
виждайки всички чудеса, правени пред тях за запазване и прославяне на
юдейския народ, би трябвало с особено уважение да се отнасят към него
и да се покорят на Божията десница, но те не само не правели това, но
още  съставяли  и  враждебни  заговори  против  юдейския  народ.  Така,
Расин  и  Факей  съставили  заговор  против  Ахаз,  въпреки  Божието
обетование за вечното царуване на Давидовите потомци (2 Цар. 7:12-16),
и отправяйки се в Юдея, за по-голям успех на своите замисли, внушавали
на  юдеите,  казвайки  им (глаголюще),  защото  те  (юдеите)  никак  да  не
наричат (да не когда рекут)
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тяхното  намерение  заговор  (жестоко,  лат.  conjuratio);  макар  в
действителност (бо), - казва пророкът – всичко онова, което замишлават
тези хора (сирийците в съюз с израилтяните) против юдеите (все бо, еже
още рекут людие сии),  е  заговор (жестоко есть).  Впрочем юдеите  не
трябва да се боят от този заговор:  страха же их (от всичко,  с всичко
което  ви  заплашват)  не  убойтеся,  ниже  возмятитеся  (нито  се
смущавайте), - казва пророкът на юдеите.

Ст. 14. Тук се говори за онова освещение, което по-късно щели да
получат  всички  повярвали  в  Месия:  аще  будеши  уповая  на  Него (на
Господ), будет тебе во освящение. За невярващите, за заблуждаващите се
Той (Господ) ще бъде предмет на съблазън, камък на препъване и падане.
По  обяснението  на  Симеон  Богоприемец  (Лук.  2:34)  и  на  апостолите
Петър (1 Петр.  2:7)  и  Павел (Рим.  9:32-33),  под  камен претыкания се
разбира Иисус Христос, Който за една част от хората, повярвали в Него,
станал осветител и Спасител, а за друга част и за повечето от евреите,
които се съблазнили от Неговия смирен и неважен външен вид и са Го
отхвърлили като Месия, бил камък и съблазън и препъване.  В пругле – в
примка; в раздолии – в яма, пропаст. Ст. 16. Печатлеющии закон – които
запечатвали, затваряли закона, не го чели и не се ръководели в живота от
неговите указания..

Ст.  17-18.  Пророкът  изразява  увереност,  че  Бог  не  за  винаги
отвърнал лицето си от Якововия дом, и се надява, че по-добри дни ще
настанат  за  народа.  Думите –  се  аз,  и  дети,  яже ми  даде  Бог,  които
пророкът  произнася  от  свое  лице,  имат  този  смисъл:  пророк  Исая  и
децата му Шеар-Ясув и Магер-шелал-хаш-баз, по значението на своите
собствени имена, служат за личби и предсказания, дадени от Бог. Този
смисъл е ясен в еврейския, но не и в славянския текст.

Гл. 9, ст. 1 и 2. “Сие прежде испий, т.е. тази чаша на Божия гняв
(гореспоменатите бедствия – 8:21-22) изпий преди другите и върши това
скоро, страна Завулонова и земя Нефталимова и всички други, живеещи
при морето и по онази страна на Йордан, цялата, така наречена, езическа
Галилея!  Но  затова  пък  после  тези  хора,  ходещи,  така  да  се  каже,  в
тъмнина, ще видят (видеша) голяма светлина”. Пророкът се обръща към
жителите на тази страна и казва:
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“живеещи  в  страна  и  сянка  смъртна  над  вас  ще  изгрее  светлина!”
Галилея – това е  северната част  на  Палестина, заключаваща в себе си
дяловете  на  Асировото,  Завулоновото,  Исахаровото  и  Нефталимовото
колена (Иис. Нав. 19:10-32). Наречена е езическа, защото в нея живеели и
много  езичници,  под  влияние  на  които  галилеяните-евреи  лесно  се
заразявали  от  езически  суеверия и  се  предавали  на  порочен живот.  В
този, именно, смисъл пророкът и нарича жителите на Галилея ходящии во
тме и живущии в сени смертней. Другите евреи не обичали галилеяните
и, даже, ги презирали. У юдеити се било съставило даже такова понятие
за Галилея, че от там пророк не излиза (Йоан 7:41-52) и че от Назарет,
галилейския град, нищо добро не може да се очаква (Йоан. 1:46).  Над
тази полуезическа страна, по думите на пророка, ще изгрее великий Свет.
Под велика светлина се разбира Иисус Христос, Който Сам нарича Себе
Си с това име (Йоан. 8:12; 12:46). По обяснението на еванг. Матей (4:13-
16), тук се предсказва за заслването на Иисус Христос в Галилея, където и
се започнала Неговата проповедническа дейност.

Ст. 3. Пророкът обръща речта си към виновника на това духовно
просветяване галилеяните и казва: “Много са хората (множайшия люди),
които Ти (Месия, Господи) ще изведеш (от тъмнината на неведението) в
Своята радост (във веселии Твоем извел еси), и те ще се веселят пред Тебе
така, както (якоже) обикновено се веселят във време на жетва, или както
тържествуват при дележ на придобивка”, т.е. тяхната радост ще бъде най-
искрена и непресторена. С думите  видеша (2 ст.) и  извел еси пророкът
говори  за  бъдещето  в  минало  време.  Понеже  пророците  говорели  от
лицето на Бог, за Когото не съществува разлика между минало и бъдеще,
то твърде естествено било за тях – за бъдещите събития да говорят като
за минали, толкова повече, че те и бъдещето нерядко съзерцавали така
ясно, както настоящето и миналото.

Ст. 4. Нататък пророкът указва и самите причини на тази искрена
радост. Първа причина ще бъде – “че (зане) яремът, който е тежал на тях,
ще бъде свален (отятся) от тях, понеже (бо) властта на притеснителите
(жезл истязующих) ще съкруши Господ (разсыпа Господь), както някога
във войната против мадиамяните”. Тук е думата за
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освобождение от духовно робство – от робството на греха и на дявола, но
не  и  от  някакво  политическо  робство.  Иисус  Христос  не  само  не
унищожавал  полтическото  робство  и  не  освобождавал  Своите
последователи от чуждоземна власт, но даже заповядвал напоследните да
се подчиняват  на чуждите власти (Мат. 22:21) и да си остават всеки в
онова звание, в което ги е сварило християнството (1 Кор. 7:20; Ефес. 6:5;
Кол.  3:22;  Тит.  2:9).  Победата  на  Иисус  Христос  над  дявола  тук  се
сравнява  с  победата  на  Гедеон  над  мадиамяните  (Съд.  гл.  7).  Това
показва, че чудесната победа на Гедеон била предобразователна. Гедеон
победил мадиамяните с 300 безоръжни войници, които имали в ръцете си
тръби и скрити в глинени съдове светилници; чрез звука на тези тръби и
внезапната  светлина  на  светилниците  (след счупване на  съдовете)  той
докарал неприятелите в забъркване и ги обърнал на бяг. Така и Иисус
Христос победил дявола и освободил човешкия род от робството на греха
с малко число истински  войници,  каквито са били  апостолите,  и  не  с
оръжие, а със светлината на евангелското учение.

Ст. 5. Втора причина на искрената радост ще бъде – въдворяването
на мир между хората: (ще се веселят) “така като (яко) тогава всяка дреха,
придобита (собранну) с измама (лестию), и риза мирно ще повърнат и,
даже, ще пожелаят, защото те (дрехите) да бъдат изгорени”. Този стих в
еврейския текст е по-ясне (всяка военна дрега, обагрена с кръв, ще бъде
изгорена) и е повторение на мисълта, изказана в Ис. 2:4.

Ст. 6. Трета и най-главна причина на гореказаната радост (а също
и причина на първите две причини) е, че (яко) за нашето спасение се роди
Младенец, истински човек. Пророкът като че ли стои при Витлеемските
ясли и се провиква:  Отроча родися нам.  Той съзерцава рождението на
Месия-Младенеца като станало вече събитие Сын, и дадеся нам – за нас е
отдаден в жертва Син Божий, Който е облечен с всичката власт и сила
(егоже начальство) на Своя небесен Отец (сравн. Мат. 7:29; 28:18); на
раме его –  метафоричен израз,  взет  от  обичая  на източните царе – да
носят  червено  наметало  като  символ  на  царско  достойнство  и  власт.
Другите  свойства  на  Месия  пророкът  изобразява  със  следните
величествени  имена:  велика  совета  Ангел –  известител  на  великия
предвечен съвет
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на Св. Троица, в който от вечност било определено да се спаси човешкият
род от окончателна погибел чрез страданията на Сина Божий. Пророците
известявали  на  хората  за  решенията  на  този  таинствен  съвет,  но  не
всякога с пълна  ясност,  а  някога съвсем прикрито.  Чуден  – по Своето
същество, учение и дела.  Советнинк – Той е бил не само известител на
великия съвет, но,  като Божий Син,  и Сам участвал в  този съвет.  Бог
крепкий и Властелин – Той не е твар или служебна сила на Бог, но е Сам
Бог и независим Владика на всичко. Княз мира – началник, виновник на
примирението:  1)  на  Бог  с  човека,  така  като  изкупил  хората  от
законската клетва (Гал. 3:13), 2) на човека със своята съвест, която до
изкуплението го укорявала за греховете и го застрашавала с Божия съд и,
3)  на  хората  помежду  си  (Ис.  2:4;  11:6-8).  Отец  будущаго  века –
виновник, основател на бъдещия вечен живот. Думите: “приведу бо мир
на князи, мир и здравие ему” в еврейската Библия ги няма. Според св.
Василий Велики, тези думи са произнесени за Месия от лицето на Бог
Отец и указват тайната на възкресението; а според обяснението на блаж.
Йероним,  техният  смисъл  е,  че  “Христос  дал  мир  на  своите  князе  –
апостолите и  апостолските  мъже,  и  оставил на  вярващите  здравето на
Своето учение”.

Ст. 7.  Велие начальство – Неговата власт е безпределна (ср. Дан.
7:14;  1  Кор.  15:27;  Евр.  2:8);  мира  Его  несть  предела  на  престоле
Давидове – мирът в Неговото царство ще продължава вечно; исправити е
и заступити – да  установи и утвърди Давидовото царство чрез  съд и
правда. Несъмнеността на всичко казано пророкът удостоверява с думите:
ревность  Господ  Саваота  сотворит  сия,  т.е.  Господ  на  воинствата,
ревнувайки за  Своята слава непременно ще изпълни  това, що обещава
чрез Своите пророци.

Забележка. Думите на пророк Исая, изложени в 8:9-10 и 6-я ст. от
9-та глава, влизат в състава на Великото повечерие. 7:10-16; 8:1-4, 8-10
съставя  паримия  на  6-я  час  и  вечернята  в  надвечерието  на  Рождество
Христово,  така  като  празнуваното  събитие  е  изпълнение  на
пророчеството  за  Емануил,  9:9-7  съставя  паримия  така  също  в
надвечерието на Рождество Христово, така като в лицето на родилия се
от Дева Христос се явил в света Онзи Младенец, за Когото се предсказва
в Ис. 9:6-7.
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За “Жезъла” от Иесеевия дом.
Глава 11.

В тази глава се съдържа пророчество за произхода  на Месия по
плът  от  Давидовия  дом,  за  Неговите  свойства  и  действия  и  за
въдворяваннето от Него на земята истина и правда.

От корена на родословното Иесеево дърво ще произлезе царствен
клон, младочка (жезъл) – велик Владетел, Който, надарен и помазан със
седемте  дарове  на  Святия  Дух,  ще  управлява  и  съди  хората  не  по
външния  им  вид  и  положение,  а  по  техните  вътрешни  качества  и
достойнство (11:1-5). С Неговото възцаряване животните така ще изменят
своите инстикти, че повече няма да се избиваш едно с друго; месоядните
и свирепи животни ще живеят мирно с тревопасните и кротки; вълкът ще
пасе с агнето, рисът ще почива с козлето; телето, вълкът и лъвът заедно
ще спят, волът и мечката заедно ще пасат,  заедно ще бъдат и техните
деца, а лъвът като вол ще яде плява. По отношение към човека животните
до  толкова  ще  бъдат  послушни,  че  малко  дете  ще  ги  пасе,  и  най-
отровните змии – аспиди и василиски – не ще смеят да ужилят това дете.
И  всичко  това  ще  стане,  защото  цялата  земя  ще  бъде  напълнена  с
Богознание (6-9). Под знамето на новия Цар (корен Иесеов) ще се съберат
всички, разсеяни по разни страни, юдеи; в Неговото царство ще влезат и
всички езически народи, за които Бог ще направи велики чудеса (10-16). 

Ст. 1. Под жезл (клонче, ластар, вейка, младочка) и цвет пророкът
тук  разбира  Иисус  Христос,  Който  е  произлязъл  по  плът  от  рода  на
Давид,  Иесеевия син.  Иесей  бил  прост  гражданин  от  град  Витлеем,  в
Юдиното  коляно;  син  му  Давид  сам  станал  цар  и  от  неговия  род
произлизат  юдейските  царе.  Спасителят,  по  указание  на  пророка,  ще
произлезе не от корена на Давид, а от корена на Иесей; това значи, че Той
ще произлезе в онова време, когато Давидовият царски род ще се лиши от
своето царско достойнство и ще се възвърне в онова състояние, в което
бил някога Иесей. Нещо повече. Спасителят ще произлезе не от дървото
на Иесей, а от неговия корен; значи, дърво в собствен смисъл не
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ще да има, а ще остане от него само пън или корен; така незначителен ще
бъде домът на Иесей. Така действително и било. Иосиф, мнимият баща на
Иисус,  и  Мария  били  хора  бедни,  незнатни.  Че  това  пророчество  се
отнася  към  Иисус Христос,  за  това  имаме  ясно  указание у ап.  Павел
(Рим.15:8-2);  същото  потвърждава  и  църковното  предание,  изразено  в
една църковна песен: “жезъл из корене Иесеова, и цвет от него, Христе,
от Девы прозябл еси” (кан. на Рожд. Христово, ирм. 4).

Ст. 2-4.  Почиет – на Него ще пребъдва постозинно Дух Божий,
Който и действително пребъдвал още от време на въплъщението Му в
утробата на Дева Мария и кръщението Му в Йордан. За забелязване е, че
св.  Йоан  Кръстител,  в  съгласие  с  думата  почиет,  за  Иисус  Христос
говори, какво видял “Духа сходяща и пребывающа на Нем” (Йоан. 1:32-
33). Нататък се изброяват седемте дара на Св. Духа, в знак на това, че
Святият  Дух ще  почива  върху Иисус Христос,  като  върху човек,  във
всичката пълнота,  или че Нему, по човечеството, Му са дадени всички
дарове  на  Св.  Духа,  така  като  числото  седем във  стария завет  е  било
символ  на  пълнота,  съвършенство.  Дух  премудрости  и  разума.
Премъдрость значи  висша  степен  на  съвършенство  в  уствояване  на
истината чрез ума.  Разум,  в съединение с премъдростта, значи не само
знаене  на  истината,  но  и  разбиране  –  как  трябва да  се  употреби това
знание. Разликата между тези понзитези състои в това, че премъдростта
се отнася към областта на умозрението, а  разумът – към практическата
област.  Дух страха – изпълнен ще бъде с дар на благоговение към Бог
(ср.  Мат.  26:31-42).  По  силата  на  благодатните  духовни  дарове
Спасителят никога няма да  сбърка  в  Своя  съд и  различаване истинно
добрите и невинните хора от лошите и престъпните: Той ще съди не по
външното славно положение на човека в обществото (не по славе) и не
въз  основа  на  външните  свидетелства,  на  хорската  мълва  (ниже  по
глаголанию),  а  по Своето божествено знаене на  човешкото сърце и по
съда на Божията правда. Така напр., Той избрал за апостол Матей, който,
като  митничар,  от  хорското  мнение  бил  смятан  за  грешник;  жената,
изобличена  в  прелюбодейство,  простил  и  др.  Поразит  землю –  ще
произнесе  строга  присъда  над  всички  нечестиви  (земята  е
противоположност на небето, на всичко свято); убиет нечестиваго - 
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антихриста, по обяснението на апостол Павел (2 Сол. 2:8).
Ст. 5. Като цар, Месия ще постъпва по правдата, а като учител, ще

проповядва само истината. Той всецяло ще бъде проникнат от правдата и
истината.

Ст. 6-9. Според тълкованието на св. Отци, тук пророкът образно
рисува – как под влияние на дейността на Месия ще се въдвори на земята
мир и любов, в човешкия род ще се яви голяма нравствена промяна. Под
жестоки и кръвожадни зверове (лъвове, рисове, мечки и аспиди) трябва
да се подразбират онези хора, които със злоба посрещнали Спасителя и
жестоко  постъпвали  с  всички  Негови  последователи.  А  под  кротки
животни  (агнета,  козлета,  волове и  телци)  се  разбират  онези,  които  с
агнешка кротост приели Христовото учение и, подобно на вол, понесли
на себе си игото на евангнелския закон. От тук, ако пророкът казва, че
дивите  и  хищни  животни  ще  пасат  и  почиват  заедно  с  домашните  и
кротки  животни,  това  значи,  че  онези  същите  хора,  които  преди  се
отнасяли към смирените последователи на Христос надменно (като лъв),
злобно (като аспид) и жестоко (като рис), след време ще бъдат победени
от  духа  на  евангелската  кротост  и  сами,  като  станат  членове  на
Христовата църква, ще изменят своите зверски нрави на кротки. Пример
на подобна промяна, които, като виждали търпението и мъжеството на
мъчените от тях християни, се обръщали към Христос; а така също и ап.
Павел,  който,  до  обръщането  си  към  Христос,  твърде  много  гонел
християните, а после, след като бил кръстен, станал най-ценен съсъд на
Божията  благодат.  “Вълкът  Павел  –  казва  блаж.  Йероним  –  който
отначало гонел и разкъсвал църквата, е живял с агнето Ананий, от когото
и  бил  кръстен  (Деян.  9:10-18)”.  Лев  аки  вол  ясти  будет  плевы –
гонителите на християните,  като станат членове на Христовата църква,
ще имат една, обща за всички християни, храна – благодатното Христово
учение.  Отроча мало поведет я – всички вярващи в Христос ще имат
кротки  и  незлобни  като  деца  пастири  ръководители,  които  с  детска
сърдечна  простота  ще  сложат  ръката  си  на  ложе  исчадии  аспидских.
Последните  думи могат  да  се  разберат  преносно  –  т.е.  пастирите  ще
простират своето пастирско влияние, без всякаква
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вреда за себе си,  даже върху такива злобни хора, които са подобни на
аспиди; но тези думи, както и подобните думи на Христос (Лук. 10:19),
могат да се разбират и буквално. Така напр., ап. Павел без всякаква вреда
взимал  в  ръката  змия  (Деян.  28:3-6).  Пророк  Даниил  със  своята
праведност  затворил  устата на  лъвовете  (Дан.  6:16-22).  Първоначално,
докато човек бил в невинно, безгрешно състояние, всички зверове за него
били  еднакво   безопасни  и,  даже,  послушни;  те  се  изменили  по
отношение към него, само след като той омрачил с греха Божия образ в
себе  си.  Някои  Божии  избраници  чрез  подвизи  постепенно  се
освобождавали от всичко греховно, което в тях затъмнявало Божия образ,
и властта им над животните и въобще над природата се е връщала у тях.
След  изкупителната  Христова  жертва,  при  помощта  на  благодатните
сили,  възвръщането  към  първобитното  състояние  е  леко,  отколкото  в
старозаветните времена. Ето защо, и в историята на християнството ние
срещаме далече много повече примери за господстване на праведниците
над  животните,   отколкото  във  старозаветната  история.  Ст.  9.  Гора
святози – Христова църква.

Ст. 10. В този стих по обяснението на ап. Павел (Рим. 15:8-12), се
съдържа пророчество за встъпване в Христовата църква, заедно с юдеите,
и на езичниците, както пророчествал за това и патриарх Яков в думите: и
Той  чаяние  языков (Бит.  49:10).  Тук Месия  е  наречен Иесеев  корен  в
смисъл, че Той, като Божий Син, е основание и източник на битието на
Иесей, Давид (ср. Откр. 5:6) и на целия техен род.  И будет покой Его
честь  (покой, гръцк.  α̉νάπαυσις,  -  успокоение,  лат.  seulchrum –  гроб)
смъртта  или  самият  начин  на  смъртта  и  мястото  на  погребението  на
Месия ще бъдат славни, ще станат за хората предмет на почитание.

Забележка. 11:1-10 съставя паримия в надвечението на Рождество
Христово, така като празнуваното събитие е изпълнение на съдържащото
се в нея пророчество за рождението на Месия.
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Хвалебна песен, която помилваният и спасен
Израил ще пее на Бог.

Глава 12-та.

В “онзи ден” Израил ще пее хвалебна, благодарствена песен на Бог
Спасителя, в която ще Му благодари, задето Той отвърнал Своя гняв от
него и го помилвал; тогава Израил съвсем няма да се бои от враговете,
понеже Бог ще бъде неговата сила и предмет на неговото прославяне, Той
ще бъде и негов Спасител (12:1-2). Спасените израилтяни радостно ще
черпят и пият вода от изворите на спасението и в онзи радостен ден ще
възбуждат  един  другиго  към  проповядване  между  всички  народи
славните Божии дела (ст.  3-5). Особено ще се радват и веселят тогава
жителите на Сион,  така  като Светият  Израилев (Бог) ще се възвеличи
между тях (ст. 6).

Ст.  1.  С  думата  разгневался в  близък  исторически  смисъл  по
отношение към евреите се указва на асиро-вавилонския плен: за това и
ден оный, т.е. денят на помилване или отдалечаване на яростта, в близък
смисъл ще означава освобождението от този плен при Кир. Но понеже
асиро-вавилонското робство на евреите е служело за образ на робството
на цялото човечество под греха и дявола, то в по-далечен смисъл тук се
разбира  помилването,  което  получило  цялото  човечество  чрез  Господ
Иисус Христос.  До  идването  на  Спасителя  в  света  човешкият  род  се
намирал под Божия гням и под клетвата на закона. Иисус Христос със
Своите крастни страдания ни изкупва от клетвата на закона и дига от нас
Божия гняв. По такъв начин, Сам Бог в лицето на Месия станал Спасител
на човечеството.

Ст.  3.  Пророкът  за  кратко  време  прекъсва  изложението  на
хвалебната песен, за да покани спасените и помилваните да черпят вода
от изворите на спасението. В Св. Писание източник се взима като образ
на Самия Бог, Който за човека е непрестанен, вечен извор (виновник) на
всички  блага.  Частно,  тук  под  източник  се  разбира,  Иисус  Христос,
виновникът на вечното спасение (Евр. 5:9) и подателят на всички неща,
яже  к  животу  и  благочестию (2  Пет.  1:3).  В  този  смисъл  и  Сам
Спасителят
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уподобява Себе Си на извор (Йоан. 4:14; 7:37). Под  вода обикновено в
Св. Писание се разбира откровеното божествено учение (Ис. 11:9; Сир.
24:25-29) и оживяващата благодат на Св. Дух (Йоан. 7:37-39). Затова под
извори  на  спасение,  откъдето  израилтяните  ще  черпят  вода трябва  да
разбираме  еваннгелското  учение,  преподадено  от  Иисус  Христос  и
неговите апостоли в Св. Писание и Св. Предание, и благодатните дарове
на Св. Дух, подавани на вярващите.

Ст.  4.  Продължава  се  изложенето  на  хвалебната  песен.  Бог,
невидим по същество, благоволил да  стане известен на хората,  създал
Си, така да се каже, име  сред тях със Своите велики и чудни дела. Най-
великото от  чудесата,  прославящи Бог,  било онова,  когато Сам Бог за
нашето спасение станал човек (Йоан. 1:14). Спомняйки за това величайше
чудо (поминайте, яко вознесеся имя Его), всички трябва да възхвалят за
него  Господ  и  да  възпяват  Неговото  име  (воспойте  имя  Его).  Но
помилваните израилтяни не само с песнопения трябва да прославят Бог;
пророкът  им  казва  още:  возвестите  во  языцех  славная  Его,  т.е.
вярващите, възхвалявайки сами името Божие, трябва да учат на това и
езичниците, като им разкават за великите и дивни Божии дела.

Забележка. 12,  3-6  съставя  паримия  в  надвечерието  на
Богоявление и в чина на великия водосвет. Във време на кръщението ,на
човешката  природа  на  Иисус Христос  били  изляти  в  пълно  изобилие
даровете  на  Св.  Дух;  от  тогава  Спасителят  започнал  да  ги  дава  на
вярващите и  сега ги  дава чрез  тайнствата и  чрез  много други видими
предмети. Към числото на последните се отнася и водата, освещавана на
празник Кръщение и правеща вярващите в известна степен причастници
на даровете  на  Св.  Духа. Ето защо,  на Богоявленското  водоосвещение
църквата подканя вярващите с думите:  Глас Господен на водах вопиет,
глаголя: приидите, пиимите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа
страха  Божия  явльшагося  Христос”  (т.е.  приемете  даровете,  които
Иисус Христос получил при кръщението Си).
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Пророчество за Вавилон.
Глава 13:1-14:23 ст.

От 13-21-ва и в 23-та глави пророк Исая излага пророчествата за
съдбата на  иноплеменните  народи,  на които предсказва твърде големи
бедствия  –  наказание  за  тяхното  нечестие  и  враждебност  към  Божия
народ. Като следствие от това наказание ще бъде встъпването на някои то
тях  в  царството  на  Месия.  Пророкът  излага  тези  речи пред  юдейския
народ,  така  като  за  него  те  имали важно  значение:  в  тях  се  разкрива
истинският възглед за езичниците. Евреите мислели, че езичниците са по-
силни  от  тях,  благодарение  на  своите  Богове,  и,  вследствие  на  това,
минавали  в  идолопоклонство.  Пророкът обяснява,че  езичниците са  по-
силни от евреите не сами по себе и не благодарение на своите идоли, но
като оръдие Божие, избрано за наказване на евреите, а затова и тяхното
могъщество е временно, скоропреходно. Практическият извод за евреите
от това е бил, че те не трябва да възлагат надежда на езичниците и да
влизат с тях в общение, така като от това ще получат само вреда. Освен
това, предсказанията за бедствията на езичниците – враговете на Божия
народ  –  служели за  утешение на  последния.  Най-после  и  езичниците
могли да получат полза от тези речи на пророка, запознавайки се с тях
чрез евреите.

Пророчеството  за  Вавилон, съдържащо  се  в  13  и  14  глави,  е
изложено  в  драматична  форма,  т.е.  съдбата  на  Вавилон е  представена
така, като че ли се извършва пред очите на читателя. От начало се издига
знаме  и  се  дава  заповед  за  навлизане  в  града  на  владетелите  –
вавилонзините. След това се изобразява необикновен шум, като че ли от
събранието на  всвички царства  и  народи,  свикани от  Бог  да разрушат
Вавилонското  царство  (13:1-5).  От  предстоящите  бедствия  всички  се
изплашили; даже звездите и слънцето изгубили своя обикновен блясък
(6-10).  Сам  Бог  обявява,  че  Той  отива  да  накаже  нечестивите  заради
техните беззаконези и да унищожи надменността (укоризну) на гордите
притеснители; след едно такова наказание хората в опустошената от Бог
страна ще бъдат много рядки, и всички поробени народи ще се
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възвърнат в своите родни страни (11-16). Бог ясно определя, че оръдие на
неговия  гняв  ще  бъдат  мидяните,  а  наказваните  от  Него  ще  бъдат
халдеите,  и  Вавилон,  красота  на  царствата,  гордост  и  слава  на
халдейските царе, ще бъде окончателно опустошен като Содом и Гомор и
никога няма да бъде заселен (17-22). Но разрушението на Вавилон има
особено значение  за  юдеите,  а  така също то  има своя цел и  причина.
Падането на Вавилонското царство е тясно съединено с помилването на
Израил  и  с  неговото  наново  избиране  за  Божий народ.  Израилтяните,
откарани  в  плен  от  Теглатфеласара,  и  юдеите,  които  скоро  щяла  да
постигне същата участ, след дпадането на Вавалин ще се върнат в своето
отечество, безопасно ще живеят в своята земя и ще приемат прозелити от
езичниците (14:1-2). След такова успокоение Израил ще запее, по случай
смъртта на вавилонския цар,  погребална песен (плач сеи);  в  нея  той  с
изумление ще спомня падането на най-великия и могъществен от земните
царе,  който  е  казвал  в  ума си:  “На небо  взыду,  выше  звезд  небесних
поставлю престол мой...буду подобен Вышнему” (14:3-14). А сега той, за
удивление на всички, е свален в ада, в преизподнята (14:14-23).

Гл. 13, ст. 2-5. Пророкът се обръща към вавилонските управители
от лицето на Бог и им заповядва, вместо да се съпротивляват на народите,
които  Бог  ще  изпрати  против  тях,  сами  доброволно  да  им  отворят
градските порти, като предварително за това обявят на своите поданици.
На  горе  поленьй –  на  планина  открита,  равна,  непокрита  с  гора;
поущайте – махайте, дайте знак; освященни – предназначени, отделени за
изпълнение  на  Божията  воля;  укоряюще  (΄υδρίζοντες)  –  ругаейки,
злорадствувавайки;  от  края  основания  небесе –  във  войската  на
враговете, чиито владения ще бъдат твърде обширни, ще има войници,
дошли твърде отдалече – от пределите, от края на известния тогава свят;
всю вселенную – хиперболично име на вавилонската монархия, която се
смятала  като  владетелка  на  цялата  земя  (Ав.  2:5;  Йерем.  50:23).  Тук
пророкът не обяснява за какво Бог се разгневил на вавилонзините, но на
друго  място  причината  на  това  той  обяснява  със  следните  думи:  “Аз
(Господ)  вдах (т.е.  Моите  люде)  в  руку  твою  (обращението  е  към
Вавилон), дщи Халдейска,
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ты же не дала им милости, старчии ярем отягчила еси зело и ракла еси:
в век буду владычица” (Ис. 47:6-7).

Ст.  6-8.  Пророкът  предлага  на  вавилонзините,  доде  е  рано,  да
омийт  своето  нечестие  със  сълзи  на  покаяние,  за  да  се  избавят  от
страшните  беди,  а  после  изобразява  тяхното  душевно  състояние  в
бедственото за тях време,  Ден Господен – определеното от Бог време за
разрушение  на  Вавилонското  царство  от  съюзните  войски  на  Кир,
персийския цер, и Астиаг, мидийския цар. Това се извършило в 539 год.
до Р. Хр. Понеже бъдещето за пророка било така ясно, както настоящето,
това време той нарича близко и даже (по-горе в 4 ст.) настъпило, макар
това да е настанало 200 години след него.

Ст.  9-12.  Неисцельный –  наизбежен,  неотвратим;  украшение
небесное  – разните съзвездия,  които  служат за  украшение на небесния
свод.  Орион, според св. Василий Велики, е най-красивото, съставено от
22 звезди, съзвездие, което евреите впредставлявали в образ на великан
със  свързани  ръце.  Целият  10-ти  стих  представя  хиперболично  и
нагледно  изображение  на  онова  крайно  смутно душевно състояние,  в
което ще се намират вавилонзините при разрушение на тяхното царство
(срав. ст. 7-8), когато на очите им от голям страх така ще притъмнее, че
небесните светила ще им се покажат като да са изгубили своята светлина.
Заповем тук има две  значения:  ще  назнача  (беди,  злини)  и  ще вменя
(нечестивым  грехи  их);  честнии  паче –  по-ценни;  злато  нежжено  –
самородно,  чисто,  несъдържащо  в  себе  си  никакви  примеси  и,  като
такова,  ненуждаещо се  от  разплавяне  и  очистване.  Суфир,  според  св.
Василий  Велики,  е  име  на  една  страна  в  Индия,  отдето  произлизат
драгоценни камъни.

Ст.  16.  Враговете  твърде  жестоко  ще  се  отнесат  към
вавилонзините: “децата им ще избият пред техните очи, домовете им ще
ограбят, а жените им ще вземат за себе си”. Такова жестоко обращение на
враговете с вавилонзините ще бъде справедливо въздаяние на последните
за техните  жестокости по отношение към пленените юдеи. Тази мисъл
твърде ясно е изразена в думите: дщи Вавилонзи окаянная! блажен, иже
воздаст тебе воздаяние,  еже воздала  еси  нам:  блажен,  иже имет и
разбиет младенцы твоя о камен (Псал. 136:8-9); ты не будеши
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чист, зане землю мою погубил еси, и люди моя избил еси (Ис. 14:21; срав.
47:6-8).

Ст. 17-22. Разрушители на Вавилон ще бъдат мидяните; за персите
пророкът премълчава, така като в негово време не е съществувало силно
песийско  царство,  с  което  първи  път  ни  запознават  пророк  Йезекиил
(27:10;  28:5)  и  прор.  Даниил  (10:1,  13:20).  Мястото,  където  е  стоял
Вавилон,  ще бъде  така  пусто,  че  даже арабите  (скитнически  народ)  и
пастирите няма да се спират на него за почиване.  Наполнятся домове
шума в  евр.  и  българския  текстове  стои  –  къщите  ще  се  напълнят  с
бухали (шумящи птици);  сирини – щрауси;  онокентавры – без опашки
маймуни.

Гл. 14, ст. 6-12.  Почи уповающи – умря завинаги. В погребалната
песен  всички  народи  се  представят  като  че  въздъхват  спокойно  и  се
веселят.  Ливанските дървета, т.е.  царете и князете на народите,  весело
разговарят,  че с гибелта на вавилонския цар никой вече не идва да ги
сече.  Ад  доле  огорчися –  причината,  по  която  обитателите  на  ада  се
огорчили,  могла  да  бъде  недоволството  от  това,  че  с  гибелта  на
вавилонския цар, враждебен на Божия народ, а следователно и на Самия
Бог, намаляват се с един представителите на тъмните и враждебни сили
на земята;  восташа с тобою  – станаха пред тебе в знак  на  уважение;
посылаяй – който пращаше за събиране на данък.

Ст.  13-14.  В тези стихове  се показва  до каква степен достигало
високомерието на вавилонските царе: те мислели, че по-горе от тях няма
на света сила, и сами себе си считали за Богове. Един от вавилноските
царе, който най-вече от другите причинил зло на юдейския народ, бил
наказан с временно превръщане в животно, именно за това че считал себе
си за Бог (гл. Дан. 4:22-29). Също така прор. Йезекиил известява Божия
съд на тирския цар, за това че последният считал себе си за Бог: понеже
рекл еси, аз есмь Бог, ты же человек еси, а не Бог...се Аз наведу на тя
чуждыя  губители  от  язык (Йезек.  28:2,  7,  9).  Съобразно  с
представлението  на  източните  народи,  че  Боговете  живеят  на  висока
планина на  север и,  колкото  е  по-силен  един  Бог,  толкова  е  по-висок
неговият  престол,  вавилонският  цар,  в  своята  гордост,  място  за  своя
престол назначава най-високия хълм

61



на  планината,  по-горе  от  облаците.  На  неговото  гордо  превъзнасяне
съответствува падението: той е хвърлен в ада и во основания земли, т.е. в
най-дълбокото  отделение  на  шеола¹,  където  се  мъчат  най-големите
престъпници.

Описаният от пророка вавилонски цар, горд, жесток завоевател и
тиранин, който се смятал подобен на Всевишния и Боготворял себе си, е
тип  на  вавилонските  деспоти,  чертите  на  които  исторически  се
проявявали в по-голяма или по-малка степен във всички вавилонски царе,
но особено в Навуходоносор и Валтасар (Дан. 2:12, 15; 3:15, 19; 4:2, 27;
5:3,  4,  22  и  23).  Пророчеството  на  Исая  за  Вавилон  започнало  да  се
изпълнява  с  превземането  на  Вавилон  от  мидяните  и  персите  под
предводителството на  Кир.  Войските  на  Кир  отбили  водата  на  Ефрат,
който течел по средата на града, в близколежащото езеро, и по коритото
на реката се вмъкнали нощем в града. През нощта, в която бил превзет
Вавилон,  загинал  и  последният  негов  цар  Валтасар.  Дарий  Хистасп
разрушил стените и укрепленията на възбунилия се отново град, Ксеркс
унищожил  грамадния  храм  на  Вила,  а  Селевк  Никатор  взел  всичкия
материал от зданията на древния Вавилон за построяване на своята нова
столица Селевкида, недалече от Вавилон. От тогава Вавилон постепенно
се обръщал в грамада развалини и в настозище време представя от себе
си пустинна местност.

Но  това  пророчество,  освен  буквално,  може  да  се  разбира  още
типично  –  предобразователно.  Вавилон  е  образ  на  цраството  на
тъмнината ,на злите духове и нечестивите хора, а вавилонският цар е тип
на стана и на изпълнителя на неговата воля тук  на земята – антихрист.
Такъв се представя Вавилон и в Откровение (14:8; 16:19; 17:5; 18:2). А
спасеният чрез наказанието на Вавилон Израил е образ на всички членове
от  Божието  царство.  Подобно  на  вавилонския  цар,  сатаната
рапространява  своето  владичество  над  хората,  като  ги  отвръща  от
стремежа им към благочестие и праведност и ги предава на най-низките
страсти;  той  се  радва  и  тържествува  над  пленените,  както  някога  и
халдейските царе се радвали на нещастието на пленените израилтяни. С
разширяване на  неговото царство и увеличаване властта над хората се
увеличава неговото
-------------------------

¹ Така се нарича по еврейски адът.
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тържество и  гордост,  но пълно  тържество  той  ще достигне,  когато на
земята  се  яви  антихрист.  За  гордостта  на  последния  ,подобна  на
гордостта  на  вавилонския  цар,  свидетелства  ап.  Павел,  като  казва,  че
антихрист ще седне в  Божия храм като  Бог,  показующи себе, яко Бог
есть, (2 Сол. 2:4). Участта му ще бъде подобна на участта на вавилонския
цар: той ще бъде убит от духа на Христовите уста (2 Сол. 2:8) и заедно
със сатана и всички негови ангели ще бъдат хвърлени в огненото и сярно
езеро и ще се мъчат денем и нощем во веки веков (Откр. 20:10); такава е
участта и на цялото царство на сатана, на нечестивите хора (Откр. 21:8).
Както с гибелта на вавилонското царство Израил се освободил от плена и
станал Божий народ, така след окончателното разрушаване царството на
сатаната  праведниците  ще станат възлюбен  Божий народ,  и  за  тях  ще
настъпи пълно блаженство.

Забележка. 14:7-20  съставя  паримия в  деня на  св.  Архистратиг Михаил и
другите безплътни сили (8 Ноември); в нея се говори за падането от небето на утринната
звезда денница (зорница), т.е. вавилонския цар. Но понеже последният в своята слава и
падение бил образ на сатаната, който отначало бил пръв ангел, сияел като зорница и се
наричал Денница, но за превъзнасянето си бил свален от небето и обърнат на дявол – то
казаното за Денница се отнася и към сатаната и неговите ангели. Мисълта за падането на
първия  ангел,  обърнал  се  на  сатана,  ни  напомня  и  за  тези  ангели,  които  устояли в
доброто и под предводителството на архистратизите Михаил и Гавриил, продължавата
да прославят Господ и да ни охраняват от лукваствата на отпадналия Денница. По такъв
начин, съдържанието на паримията има косвено отношение към празника.

Пророчество за Египет.
Глава 19-та.

В тази глава пророк Исая предсказва, как Бог ще дойде да съди
Египет заради идолското нечестие и  гордост на египтяните  (19, 1-5) и
какви благодетелни последствия ще има за самите египтяни той Божий
съд (16-25).

Възседнал на бърз лек облак като на колесница, Бог ще дойде в
Египет, и при Неговото появяване всички египетски идоли ще паднат, а
самите египтяни ще изпаднат
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в  малодушие.  Тогава  ще  се  почнат  бедствията  за  египтяните.  Преди
всичко, Бог ще накаже тях с междуособни войни, така че, ще се сражават
брат против брат, град с град и област с област. Тези междуособици ще се
свършат с това, че Египет ще попадне в ръцете на жестоки владетели (1-
4). Към смутовете и гражданските преврати ще се присъедини отчасти и
всеразрушаващото действие на природата:  водите на Нил и на другите
реки така много ще намалеят, че египтяните ще бъдат принудени да пият
морска вода, и всички главни занаяти – риболовство, обработване лен и
винарство, зависещи от изобилието на водите, ще изпаднат (5-10). Сред
такива  беди  безслина ще се  укаже египетската  мъдрост,  и  най-умните
управители на Египет не ще могат да направят нещо в полза на народа
(11-17).  Но след такива  преврати  цели египетски  градове  ще разбират
езика  на  Божиите  пророци  (язык  ханаанитскии)  и  благоговейно  ще
почитат Господ Саваот, така че, един град ще се нарече град Аседек, т.е.
град  на  правдата.  Вместо  идолските  капища,  египтяните  ще  построят
жертвеник на Господ, така като по техните молитви Бог ще им изпрати
човек спасител и наставник, чрез когото те ще познаят Бог, ще повярват в
Него и ще Му принесат жертви и дарове (18-21). Тогава, благодарение на
юдеите,  ще  се  прекрати  взаимната  вражда  между египтяните  и
асирийците,  които,  подобно  на  евреите,  ще  бъдат  почитатели  на
истинския Бог (22-25).

Ст.  1.  Шествието  Господно  на  облаце означава  в  Св.  Писание
явяването  на  Бог  за  съд  (Наум.  1:3;  Мат.  24:30).  Потрясутся
рукотворенная египетская  – идолите, почитани от египтяните ,няма да
устозит, ще паднат, ще се изпочупят, което нещо, по думите на св. Ефрем
Сирин, се изпълнило тогава, когато Господ наш Иисус Христос, бивайки
младенец, бягал от Ирод и, носен на крилете (ръцете) на Пресв. Дева като
на лек облак, влязъл в Египет. В преносен смисъл тези думи означават, че
идолите ще паднат в мнението на египтяните, които, като не получат от
тях помощ в ненщастието, ще престанат да вярват в тях.

Ст.  2-4.  Закон  на  закон (νομός  ε̉π̀ι  ύομόν)  –  област  на  област;
Херодот с такова име нарича египетските области. Пророкът предсказва
за междуособна война в Египет:
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това  е  станало  при  възцаряването  в  Египет  на  етиопския  цар  Тиргак,
който  първоначално  прогонил  царете  от  Горни  Египет,  а  после,  с
помощта на  подчинените  египтяни,  покорил  и  Долни Египет;  така  че,
неговото  възцаряване  станало  не  без  междуособна  война.  Но  Тиргак
дълго не царувал в Египет; той бил победен от Асаргадон асирийски цар,
който покорил целия Египет и, като го разделил на области, поставил във
всяка особен управител; тези управители, вероятно, се подразбират под
жестоки владетели и царе.  Юдейският  цар Езекий  твърде много се е
боял от нападение на асирийците и затова, преди падането на Египет под
властта на последните, той влязъл в сношение с Тиргак против Асирия.
Това и дало повод на пророк Исая да възстане против този съюз и да
произнесе пророчество за Египет.

Ст. 11-13. Градът Тенес или Цоан се е намирал на източния бряг
на Нилския ръкав и бил столица на Горни Египет, а Мемфис се намирал
на  западния  бряг  и  бил  столица  на  Долни  Египет.  Князи  Танесовы –
управителите на Танес. Обичай е бил в древно време – за управители да
се назначават хора, прославили се между другите с особена мъдрост; така
напр.,  Йосиф,  за  мъдрото  изтълкуване  сънищата  на  фараона,  бил
направен пръв след царя управител на Египет; пророк Даниил и тримата
негови  другари  поради  своята  особена  мъдрост  били  направени
областоначалници  на  вавилонската  монархия.  Египет  така  също  имал
своите мъдреци в  лицето на  управителите.  Но във време на  указаните
бадствия, по думите на пророка, не ще има такива мъдреци, които биха
могли да възвестяват Божието определение за разрушението на Египет и
с  това  да  предотвратя  бедствието.  Прельстят –  със  своите  съвети  и
предсказания ще вкарат в заблуждение.

Ст.  17.  Египтяните,  както и много други езичници,  почувствали
страх пред наказващата ръка на Йехова след като ангел Господен поразил
многочислената  войска  на  асирийския  цар  Сенахерим  под  стените  на
Йерусалим,  когато  юдейският  цар  Езекий  се  е  възвеличил  в  очите  на
всички  народи  (2  Парал.  32:23).  Вследствие  на  това  победата  на
Асаргадон  над  Тиргак  египтяните  ще  разглеждат  като  наказание  от
Йехова (убоятся совета ради).
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Ст.  18-20.  Пят  градов –  вместо  неопределеното  няколко;  язык
ханаанитский – древно еврейския език, на който говорели Авраам, Исаак,
Яков  и  всички  пророци  да  се  кълне  някой  в  Божието  име,  значи  да
признава Йехова за свой Бог. Аседек – град на правдата; това име показва,
че някои от египтяните ще вярват в истинския Бог. Жертвеник и столп са
еднозначещи и указват на това, че ще получат права наравно с евреите да
принасят установените от закона жертви на истинския Бог. Жертвеник и
стълп ще бъдат поставени в знак на завета с Бог (Бит 12:7; 13:18; 26:25) и
в  знамение на  това,  че  египтаните  могат да се  обръщат към Господ с
молитва, която ще бъде чута. Бог от Своя страна ще покровителствува
египтаните;  както  във  времената  на  съдиите,  когато  юдеите,
притеснявани от езичниците, се обръщали с искрена молитва към Господ,
Той  им  пращал  спасители  в  лицето  на  съдиите,  така  точно  Той  ще
постъпва и с египтяните.

Ст. 23. Поработают египтяне ассирианом – неправилен превод в
славян. Библия, противоречащ на ст. 20, 24 и 25; в еврейската Библия е:
“египтяните заедно с асирийците ще служат на Господ”.

Исаиното пророчество за обръщане на египтяните към истинския
Бог  се  изпълнявало  в  историята  постепенно.  Отначало  египтяните,
чувайки  за  чудесата на  Йехова,  извършени  за  евреите,  и  за  Неговото
всемогъщество,  почнали  да  се  боят  от  Него,  а  после  чрез  евреите  се
запознавали  с  истинското  вероучение.  Религиозното  общение  на
египтяните с евреите се е почнало особено от Александър Македонски.
Той, след завоюването на Египет, построил град Александрия и поселил в
него за търговия много евреи, които след него и сами започнали да се
преселват  тук при  Филаделф,  Евергет  и  Филометор.  В  царуването  на
Филаделф (в 271 год. до Р. Хр.) извършен бил преводът на Св. Писание
на  гръцки  език,  което  нещо  облекчило  за  египтяните  разбирането  на
Библията, така като гръцкият език в онова време бил международен. В
царуването  на  Филометор,  Оний  (син  на  първосвещеник  Оний  ІІІ)
построил в гр. Илиопол храм в чест на Йехова. Това още повече помагало
а усвояване на  еврейската  религия  от  египтяните и  подготвило тях  да
приема проповедта на Христос. Семената на Христовата вяра тук
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насаждал апостол и еванг. Марко и други христезински  проповедници.
Тук те основали църкви, между които особено процъвтявала в първите
времена на християнството Александрийската църква.

Пророчеството за Египет, подобно на пророчеството за Вавилон,
освен буквалния исторически, има още типичен смисъл: в обръщането на
египетяните  към истинския  Бог  и  разпространието  на  християнството
между  тях  пророкът  представя  образ  (тип)  на  разпространение  на
християнската вяра между езичниците въобще. Според изяснението на св.
Кирил  Александрийски  и  блаж.  Йероним,  типичният  смисъл  на
пророчеството за Египет може да се предаде така:

Когато  в  която  и  да  е  езическа  страна  се  проповядва  за  Бог,
въплатил се за нашето спасение, и за необходимостта на вярата в Него,
тогава за пръв път ще бъде нанесен удар на идолите в тази страна. Но
въдворяването  в  нея  на  християнството  няма  да  мине  без  борба  с
езичеството.  Жителите  на  страната  ще  се  разделят  на  два  враждебни
лагера:  едни,  привързани  към  древното  заблуждение  и  предадени  на
идолското  нечестие,  ще  станат  неспособни  да  приемат  словото  на
истината; сърцата на други,  напротив,  разслабнут,  не ще устозит пред
спасителната проповед и ще приемат християнството. Между езичниците
и християните, живеещи в едни или разни градове на страната, даже и в
едно семейство, ще се яви ожесточена борба, вследствие на религиозното
разединение (ср. Мат. 10:34-36). Езичниците ще прибягват за помощ към
идолите, ще се обърнат за съвети към разни предсказатели, но всичко ще
е  напразно;  даже  притесненията  на  християните  от  страна  на
ожесточените царе не ще са в състояние да унищожат христезинястявото
(ст.  1-4).  Страната  ще  постигната  бедствия,  съединени  с  религиозни
войни,  разпри  и  раздори  (5-10).  Царете  със  своите  съветници  ще  се
сбъркат, не ще бъдат в състояние да предприемат спасителни мерки за
успокоение  на  страната  (11-15).  Доведени  до  безсилие  в  борбата  с
християнството,  езичниците  ще  съзнаят,  най-после,  своите  предишни
заблуждения,  ще благоговеят пред Господ и  ще почитат  онази  страна,
където  Той  извършил  Своето  служнеие  на  човешкия  род:  вместо
идолослужението,  постепенно  ще  се  въдворява  християнство,  ще  се
основе църква в името на Христос, Който и
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ще  бъде  спасител  на  хората  (ст.  16-21).  Така,  само  чрез  борба  с
езичеството и съединените с нея бедствия, християнството ще се въдвори
в  страната  (ст.  22).  По  такъв  също  начин  християнството  ще  се
разпространява и  в другите страни; приелите това учение Бог ще направи
Свой народ и ще им изпраща всвички блага (23-25).

Забележка.  Част  от  тази  глава  (стиховете:  1,  3-5,  12,  16,  19-21)  съставя
паримия на празник Сретение Господне, така като скоро след това събитие е последвало
бягството на Иисус Христос в Египет, към което се  отнася настоящето пророчество.
Според древното предание, когато Богомладенецът Иисус бил донесен в египетския град
Илиопол, всички идоли в градските капища при Неговото появяване паднали, и това
падане  било  начало  и  предзнаменуване  на  тържеството  на  християнската  вяра  над
идолопоклонството, за което се пророчества в паримията. Това впредение се разделя и
то Църквата: “Следвайки пророческите предсказания, ние справедливо наричаме Тебе,
Дево, лек облак: защото чрез Тебе дойде Господ да разруши лъжливите египетски идоли
и да просвети служилите там” (Окт. воскр. гл. 1, утр. кан. п. 3, 1).

Песен за времената на Месия, служеща като
основа на 5-та песен от църковните канони.

Гл. 26-та.

В тази глава се излага нова песен за месианските времена. В нея
истинно вярващите, като свидетелстват, че Божият град е крепък, защото
стена  и  ограда  за  него  е  спасението,  извършено  от  Бог,  подканят
благочестивите да влязат в него (1-3). Причината, затова Бог тъй надежно
обезопасил Своя град, е твърдата надежда, която жителите на този град
възложили на Него, след като Той упразнил властта на нечестивите; сега
за  кротките  и  смирените  пътят  към спасението  е  прав  и  изравнен  от
Господ (4-8). Вярващите от цялата си душа се уповавали на Господ, от
дълбока нощ техният дух молитвено се е стремял към Божията светлина
(повеления), и сега искат, всички живеещи на земята да се стремят към
правдата на закона; иначе, не е възможно да се види Господната слава (8-
10). Всемогъщата Божия ръка била високо издигната, т.е. извършените от
Бог чудеса били видими за всички, но нечестивите все пак не ги видели,
за което те ще понесат тежко наказание (ст. 11). Пеещите,
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след  като  изпросват  мир  от  Бог,  изказват  убеждение,  че  погиналите
нечестивци няма да живеят, и никакви врачове няма да ги възкресят, а
праведниците ще възкръснат и ще излязат от гробовете си, защото росата
на  Божията  благодат  ще  ги  отдели  (12-19).  Тук  пророкът  завършва
песента на вярващите и  от бъдещето светло и радостно време обръща
погледа към близките тежки бедствия, като подканя вярващите от лицето
на Бог да се скрият в деня на Божия съд над нечестивите (20-21).

Ст. 1. В този ден – в новозаветните времена, когато ще се извърши
Божият  съд  и  Господ  ще  приготви  трапеза  за  всички  народи (25:6-8).
Юдейската  земя,  като  страна,  където  е  извършено  спасението,  се
разглежда и като стрна, където пребъдват праведниците. Под град, силен
с  Божие  спасение,  се  разбира  обществото  от  спасяваните,  царството
Божие, църквата Христова или онази нова земя, за която пророкът говори
в друго място (Ис. 66:22) и в която, по думите на другите пророци, ще
живее новият Израил, имащ ново сърце и нов дух (Йезек. 36:25; Йерем.
32:40).

Ст. 4-8.  Надеянием надеяшася – твърдо се надяваха;  живущия на
высоких –  люде  самонадеяни  и  горди,  живеещи  във  високи  и  добре
укрепени  градове  и  полагащи  своята  безопасност  не  в  Бог,  а  в  тези
естествени  укрепления.  Ноги  кротких  и  смиренных –  праведниците,
които,  по  думите  на  апостола,  “мирови  имут  судити”.  Пътьт  на
благочестивите   станал  равен,  вследствие  падането  на  нечестивите,
които със своята власт и положение препятствали да  се изпълни Божията
воля. Пут бо Господен суд – образът на Божиите действия по отношение
към хората е справедлив, правосъден.

Ст.  9.  От  нощи  утренюет  дух  мой  к  Тебе,  Боже,  зане  свет
повеления  твоя  на  земли  –  Утренюет  (ο̉ρθρίζει)  –  провежда утро,  от
нощи  утренюет  значи  започва  утрото  от  дълбоа  нощ,  когато  е  още
тъмно,  преди  утреното  разсъмване.  Оттук  целият  стих  –  “моят  дух
бдително се стреми към Тебе, Боже, от дълбока нощ, така като Твоите
заповеди са светлина на земята”. Под  нощ може да се разбира време на
бедствия; в бедствията праведникът се ръководи от Божиите заповеди, в
които той намира за себе си утешение (свет). Под повеления се разбират
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заповедите на Божия закон, даден чрез Моисей, които по-горе (Ис. 2:5)
пророкът  нарича  светлина  Господна.  Нощ в  преносен  смисъл  тук  се
наричат старозаветните времена на сянката и предобраза в сравнение с
новозаветните времена, когато е изгряло Слънцето на правдата (Мал. 4:2)
– Христос. От тук се получава тази мисъл: за хората, уповаващи се на Бог
и ходещите в светлината на закона, още в старозаветните времена видима
била  Христовата  светлина,  доколкото  тя  се  явявала  в  заповедите  на
закона; поради това, за тях зората на христезинския светлоносен ден се
започвала много по-рано от настъпването на самия този ден. Така напр.,
пророк  Исая  преди  700  години  видял  светлината  на  Христовото
Богоявление  (гл.  кан.  на  Вел.  Съб.,  ирм.  на  5  пес.).  Назначението  на
старозаветния  закон  в  това  се  състоял  –  да  укрепи в  хората  вярата  в
обетования  Месия  и  да  ги  приготви  за  Неговото приемане;  ето  защо,
законът у ап. Павел и се нарича пестун (ръководител)  во Христос (Гал.
3:24).

Ст.  14-15.  Под  мертвии тук  се  разбират  нечестивите,  по-горе
наречени хора ненаказани и супостати (противници), за които се каза, че
са погинали (10 ст.). Тук се говори, че те няма да видят живот, но не в
смисъл,  че  няма  да  възкръснат  при  всеобщото  възкресение;  те  ще
възкръснат,  само че не за  вечен живот с  праведниците,  а  за  осъждане
(Йоан.  5:29)  на  вечни  мъки;  но  това  не  е  живот,  а  е  втора  смърт.
Образният израз – и взял еси всяк мужеск пол их означава унищожаване
всяка памет за тях.  Образът е взет от обичай на древните завоеватели,
които,  след  побеждаване  врага,  за  съвършеното  негово  изтребване,
избивали всички победени мъже, като оставяли само жените; чрез това
победеният враг се осъждал на окончателно изтребване чрез измиране,
след което се прекратявал всякакъв спомен за него. Думите – приложи им
зла,  Господи,  приложи  зла  славнем  земли –  не  са  зложелание  на
притеснителите от страна на притесняваните (вярващите), но са израз на
велика ревност за Божията слава и за истнското Богопочитание. В такъв
смисъл  не  рядко  пророк  Давид  се  е  молел  за  изтребване  на  своите
врагове.  Подобна  молитва  чул  и  св.  Йоан  Богослов  от  избитите  за
Христовата вяра мъченици (Откр. 6:9-11).
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Ст. 17-18. Мисълта на тези стихове е такава: страхът от Твоето
наказание,  Господи,  застави  ни  така  да  страдаме,  че  ние  пред  Твоя
Възлюбен (Месия) бяхме като че ли в положението на родилка. Както
родилката, под влияние на страха, се мъчи и във време на своята болест
вика, така и ние се мъчехме в скръбта си викахме към Тебе. Както мъките
на родилката обикновено се завършват с раждане на младенеца, така и
нашите мъки се завършиха с това, че ние се изправихме в нравствено
отношение, родихме твърда вяра (дух) в спасението при Божията помощ
и  чрез  това  избегнахме  окончателната  гибел;  а  това  ни  прави  да  се
надяваме, че няма да паднем окончателно, а ще паднат нечестивите.

Ст. 19. Под мертвии тук се разбират уповаващите се на Бог юдеи.
В близък исторически смисъл думите на този стих трябва да разбираме
като  прорчество  за  завръщане  на  юдеите  от  вавилонския  плен  и
възстановяване  на  тяхната  политическа  самостозителност  (ср.  Йезек.
37:12).  Но  в  тези  думи,  под  образ  на  политическо  освобождение,  се
съдържа още пророчество за нравственото обновяване или оживяване на
всички  хора  в  Иисус Христос  и  за  бъдещето  всеобщо възкресение  от
мъртвите.  В  такова  именно  значение  употребява настозищите  думи и
нашата Църква в едно от песнопенията на Велика Събота: “Богоявления
Твоего, Христе, к нам милостивно бывшаго, Исая свет видев навечерний,
из нощи утренневав взываше: воскреснут мертвии и востанут сущии во
гробех  и  вси земнороднии  возрадуются” (кан.  на  Вел. Съб.,  ирм.  на 5
пес.).

Въз  основа на тази песен е съставена 5-та песен от църковните
канони. Думите от 9 и 19 стихове твърде често се повтарят в ирмосите на
5-та песен от каноните. “К тебе утренюю всех Творцу, преимущему всяк
ум мирови, зане свет повеления Твоя: в них же наставимя” (2 ирмос от
воскр. кан. на 3 глас).
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За “краеъгълния Камък” в основата на Сион.
Гл. 28:1-16.

В началото на тази глава пророк Исая предсказва скорошна гибел
на Израилското цраство от асирийците (1-4). Юдея така скоро няма да
сподели  участта  на  Самария:  Бог  ще  я  пази  за  известно  време  от
неприятелите  (5-7).  Но,  поради нечестието на  юдеите,  поради  тяхното
кощунствено  отношение  към  речите  на  пророците  и  надеждата  им  на
помощ от египтяните, Бог ще разруши и Юдея, макар по-късно. Юдеите
не  трябва  да  се  надяват  на  съюза  с  Египет,  към който  така  много  се
стремят техните князе, като казват, че са склюили съюз с ада и смъртта;
единствена  надежда,  която  Господ  дава  на  народа,  това  е  твърдият,
изпитан камък (Месия), поставен в основата на Сион; за вярващите Той
ще служи за твърда опора (8-16).

Ст. 1-4. Горе вениу гордыни – горко на столицата (Самария), която
служи венец, главен предмет на гордост;  наимницы Ефремовы – така се
наричат поданиците на Израилското царство, понеже всички те били като
че  ли  работници  на  Ефремовото  коляно,  което  по  своята  численост
надминавало врички други колена, влезли в състава на това царство, и
затова заемало първо място между тях.  Аки раннии плод смоквин... – с
тези думи пророкът прикрито изразява мисълта, че Израилското царство
ще стане предмет на алчно разграбване от страна на асирийците.

Ст.  5-6.  След  като  Израилското  царство  бъде  разорено  от
асирийците и погълнато като рано узряла смокиня, за останалата част от
Божия народ  (оставшымся людем  – поданици  на Юдейското  царство)
Господ Саваот ще бъде венец на надежда, сплетен за слава. Но след време
и Юдейското царство, подобно на Израилското, ще го постигне Божият
съд, само че изпълнението на този съд за известно време е отсрочено от
правосъдния дух (духом судным) с цел, чрез поданиците на Юдейското
царство  да  се  съкруши  силата  на  враговете  (крепост  возбраняющих
погубляти).  Така действително и било;  тези същите асирийци,  които в
722  год.  до  Р.  Хр.  съсипали  Израилското  царство,  след  малко  време
намислили същото да направят
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и  с  Юдейското  царство,  но  под  стените  на  Йерусалим  претърпяли
страшно поражение:  по Божия воля,  чрез ръката на ангел,  в една нощ
била изтребена 185 хилядна  най-хубава и отбрана асирийска войска (4
Цар. 19:34-36). Така че, Юдейското царство, което било разрушено в 588
год. до Р.  Хр.,  благодарение на  божествената закрила,  запазило  своята
самостозителност повече от 100 години след падането на  Израилското
царство. 

Ст.  9-13. Мисълта в тези стихове е такава: истинските пророци,
като изобличавали нечестието на юдеите, подканяли ги към разкайване и
изправяне, обещавайки им, в случай на послушание, помилване от Бог, и
застрашавайки ги с наказание, в случай на непослушание (Ис. 1:19-20).
Но  юдеите,  и  особено  техните  ръководители  –  свещениците  и
лъжепророците  (жрец  и  пророк),  не  само  не  внимавали  на  тези
пророчески увещания, но даже се присмивали над тях, като ги наричали
детски  приказки,  с  които  можеш да  се обръщаш само към малолетни
деца, вярващи на обещания и боящи се от застрашавания. След като било
говорено  на  юдеите  –  кое  е  спасението  (покой)  и  кое  е  погибелта
(сокрушение), Бог, казва пророкът, няма повече да вразумява на тях чрез
устата на пророците, а ще ги вразумява чрез ръката на враждебни на тях
народи (худостию устен и языком иным) или въобще чрез бедствия (Йов.
33:19). Опустошителните войни на Навуходоносор, който е бил оръдие на
Божия гряв против юдеите, са тези, именно, “лоши уста”, чрез които Бог
вразумявал юдеите.  Но думите от  11 стих  имат  и друго значение.  Ап.
Павел за потвърждение на своята мисъл, че дарът за говорене разни езици
е  нужен като  доказателство  за  истинността  на  Христовата  вяра  не  за
вярващите,  привежда думите на  пророка  така:  иными языки,  и  устны
иными  возглаголю  людем  сим  и  не  тако  послушают  Мене,  глаголет
Господ (1 Кор. 14:21-22), т.е., според апостола, пророкът искал да каже,
че за вразумяване и убеждаване на юдеите, които с недоверие се отнасяли
към проповедта на пророците, някога ще им говорят на разни езици, та
дано с това поразително чудо по-силно ги разположат към вярата; но те и
на такава проповед няма да внимават. 

Ст. 15-16. Юдеите, като свързали договор с египтяните, надявали
се да избегнат всякаква опасност от
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враговете и затова на заплашванията на пророка с насмешка отговаряли:
”ние сключихме съюз (завет) с ада и договор (сложение) със смъртта”,
като изразявали с това мисълта, че те не се боят от никакви, даже, от най-
големите опасности, нито от ада, нито от смъртта. С този отговор те сяно
доказали,  че  нямат  никаква  надежда  на  Бог,  а  всичкото  си  упование
възлагат на човешката сила. За да ги изобличи и вразуми, пророкът им
говори от Божие лице, че надеждната опора за Сион се заключава не в
съюза  с  езичниците,  а  единствено  в  краеъгълния  и  драгоценен  камък,
който Сам Бог сложил в основата на Сион – “се Аз полагаю во основание
Сиону камен драгоценен,  избран,  краеуголен (лежащ под ъгъл),  честен
(скъп),  во основание ему,  и  веруяй вон не  постыдится”. Тези  думи са
сходни  с  онези  на  Давид:  “камен,  егоже  небрегоша  зиждущии,  сей
бысть во главу угла” (Пс. 117:22), дето под камък се разбира цар Давид,
като Божий избраник и опора на еврейското царство; но тези думи Иисус
Христос  отнесъл към  Себе Си  (Мат.  21:42),  понеже Давид  бил Негов
предобраз. Ако думите на псалмопевеца се отнасят към Иисус Христос,
то  не  към  другиго  някого  могат  да  бъдат  отнесени  и  разглежданите,
сходни с  тях,  думи на  пророка.  И действително,  апостолите  Петър  (1
Петр. 2:3-7) и Павел (Рим. 9:33; 10:11) думите на пророк Исая (16 ст.)
отнасят към Иисус Христос, Който е основание и краеъгълен камък на
новозаветната Църква (Ефес. 2:20-21). – Това пророчество е имало твърде
важно значение за старозаветните времена, защото чрез него пророк Исая
разяснявал  на  невярващите  юдеи,  че  могъществото  на  Юдея  не  е  във
външната сила, не е във войската и съюза с египтяните, а в твърдата вяра
в Бог и в неизменността на Неговите обетования; Сион, като средоточие
на  еврейското  царство,  може да  бъде  безсилен  и  безопасен  само чрез
вярата  в  обетования  Месия.  За  новозаветните  времена  същото
пророчество  има още по-голямо значение.  Иисус Христос е  основа на
новата  Сионска  крепост  –  новозаветната  Църква.  Които  от  вярващите
искат да станат свет Божий народ и действителни членове на Христовата
Църква, трябва, по думите на светите апостоли, сами като  живи камъни
да се приложат към Христос –  Живия камък.  и да образуват от себе си
духовен дом (1 Пет. 2:4, 6-9; Ефес. 2:20-21).
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Но  никой  не  може  да  бъде  жив  камък  в  това  духовно  здание,  без
предварително да изповяда, че основният камък на това здание – Иисус
Христос – е Божий Син.  На сем камени созижду Церков Мою и врата
адова не одолеют ей, - казал Спасителят на апостол Петър (Мат. 16:18),
т.е.  само такива  хора  могат да бъдат  истински  членове на  Христовата
църква, които, подобно на ап. Петър, в Иисус Христос, Сина на живия
Бог, отриват основата, камъка на новозаветния Сион. Само с такава вяра,
че Иисус Христос е Месия, Син Божий, човек няма да се излъже в своята
надежда  за  спасение  (веруяй  вон  не  постьидится).  Без  вяра  в  Иисус
Христос като  в  Син  Божий,  няма нито  краегълен  камък,  нито  църква,
която би противостояла на адовите порти, нито пък спасение.

За жедуващата пустиня.
Гл. 35.

Пророкът  съзерцава,  че жедуващата пустиня ще процъфти:  Сам
Бог ще дойде и ще спаси отслабналите под тежестта на бедствията (1-4);
спасението ще бъде ознаменувано с изцеряване на неизлечимите човешки
недъзи и с необикновено изменяне на неодушевената природа (5-7); за
вярващите ще бъде устроен нбезопасен път, по който те ще се завърнат в
Сион с радост, и тази радост ще бъде вечна и пълна (8-10).

Ст.  1-2.  Под  пустыня тук  се  разбират  езичниците,  които  до
идването  на  Христос,  представяли  от  себе  си  една  суха,  неоросена  и
безплодна земя; понеже нямали истинско Богознание и откровен закон,
нямали  никакво  общение  с  Бог,  те  били  и  неспособни  да  принасят
приятни Богу плодове – добродетели, а принасяли само тръни – пороци.
Но избраните от тях, след идването на Христос бивайки просветени от
благодатното евангелско учение, станали членове на Христовата църква и
се  украсили  с  добродетели.  Имайки  предвид  това,  което  в  бъдеще
очаквало  езичниците,  пророкът  и  подканя  последните  да  се  радват,
веселят и да процъфтяват така разкошно, както разошно цъфти лилията
(крин).  Че под жадуваща пустиня се разбира езическата църква,  която,
неудовлетворена
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от  многобожието  и  безнравствеността  на  езическите  религии,  след
идването  на  Христос  процъфнала,  това  потвърждава  православната
Църква в едно от своите песнопения: “Процвела есть пустыня яко крин,
Господи,  языческая  неплодящая  церковь  пришествием Твоим,  в нейже
утвердится мое сердце” (Възкр. кан. на 2 глас, 3 ирмос).

Ст. 2-3. Думите на този стих, както той стои в славянската Библия,
указват това, че заедно с езичниците в Христовата църква ще встъпят и
евреите,  които  така  също  ще  се  украсят  с  плодове  от  христезински
добродетели и  ще се прославят така,  както  се слави Ливан със своите
гори  и  Кармил  със  своите  овощни  градини.  Но  в  еврейската  Библия
думата  “Йорданова”  я  няма  и,  вместо  “людие  мои”  стои  “те”,  т.е.
жителите на пустинята, безплодната земя, за която става дума в 1-я стих;
това ни дава право под  пустиня да разбираме всички въобще духовно-
жадуващи хора,  били те евреи или езичници.  – В 3-я стих се съдържа
пророчество за идването на Спасителя Иисус Христос на земята.

Ст. 5-7. Указва се на измененията в човешката и неодушевената
природа. Тези изменения ще станат вследствие появяването на низобилни
потоци  вода  в  пистинята  (проторжеся –  нахлу,  вмъкна  се);  но
естествената вода не може да бъде причина на указаните в 5 и 6 стихове
явления; затова под вода трябва да разбираме водата на спасението (ср.
Ис.  12:3),  благодатта  на  Св.  Дух,  в  изобилие  донесена  на  земята  от
Спасителя.  Съответно  на  това,  и  под  недъзи  трябва  да  разбираме
духовни. Пророкът под чувствени образи представя духовното състояние
на юдеите и езичниците до приемане от тях на Христовата вяра и след
приемането. До приемане на християнството те били слепи духовно, като
не разбирали божествените откровения (евреите) или като не ги слушали
(езичниците),  хроми – не умеели да ходят по правия път,  гъгниви – не
могли правилно да прославят Господ. Но с приемане на християнството,
под  действието  на  благодатта  на  Св.  Дух,  те  видели  светлината  на
истината, тръгнали по пътя на спасението и започнали както трябва да
прославят Бог; те принасят плодове на добродетели (сели ва трости –
растене  на  тръстика;  лузи –  ливади),  сами  духовно  тържествуват  и
изразяват своето тържество с пеене хвалебни песни на Бог.
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Частно,  пророчеството  за  слепите,  хромите,  глухите  и  гъгнивите  се
изпълнило буквално във време на земния живот на Иисус Христос, на
което  Сам  Той  ясно  указва.  Когато  Йоан  Кръстител,  намирайки  се  в
тъмницата,  пратил  двама  от  учениците  си  при  Иисус Христос  да  Го
попитат – дали той  е Месия, Спасителят отговорил: шедше возвестите
Йоаннови, яже видите и слышите: слепии прозирают и хромии ходят,
прокаженнии очищаются, и глусии слышат, мертвии востают и нищии
благовествуют (Мат. 14:4-5).

Ст.  8-10.  Когато  с  идването  на  Месия  ще  се  разпространи  на
земята  божествената  благодат,  тогава  ще  се  състави  общество  от
вярващи, които ще вървят  по свят  път (водещ към святост),  указан от
Иисус Христос.  Неочистените  от  Божията благодат няма да  вървят  по
този път,  поради което и самият път няма да бъде нечист.  Вярващите,
които Иисус Христос изкупил от смъртта и ада (гл. Ос. 13:14), по пътя на
спасението няма да срещнат исконния свой враг – дявола (не будет тамо
льва, ни от зверей злых не взыдет нань); в предишно време дяволът като
див звяр нападал хората, но Христос го обезсилил и го лишил от властта
над вярващите. Собраннии, както и разсеяннии – вярващите, християните,
разсеяни по цялото земно кълбо.

Забел. Пророчеството  за  жедуващата пустиня съставя  паримия  на  празник
Богоявление;  във  време  на  кръщението  на  Иисус  Христос  (над  Неговата  човешка
природа) във всичката пълнота се изляли даровете на Св. Дух, а след кръщението Той
започнал  да  проповядва  Своето  учение  на  жадуващото  човечество  и  да  му  дарява
благодат чрез извършване на чудеса; проповедта Си започнал в Галилея езическа (Мат.
4:15).
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Втора част.

За гласа на викащия в пустинята.
Глава 40:1-14.

От  тази  глава  се  почва  втората  половина  на  пророк  Исаината
книга, където са изложени речи предимно от утешителен характер. След
падане на Израилското царство и след предсказване същата участ и на
Юдейското  царство,  юдейският  народ  се  нуждаел  от  утешение.
Маловерните юдеи се придържали към това убеждение, че обетованията
Божии за идването на Месия,  дадени на  техните  прадеди,  могат  да  се
изпълнят  само  при  условие,  че  те  владеят  обетованата  земя;  само
живеейки в нея, те се надявали да бъдат участници във великите Божии
обетования. Поради това, пророчеството за разрушение на Йерусалим и
за пленение на Юдейското царство могло да потърси в тях съмнение в
изпълнението на  тези обещания.  За поддържане на  тяхната слаба вяра
пророк  Исая  във  втората  половина  на  своята книга  им предсказва,  че
предстоящият плен ще бъде само временна мярка за изправяне  на тях
самите,  че  ще настъпи  време,  когато  те  ще бъдат  освободени от  този
плен, и тогава ще дойде време за изпълнение на древните обещания. Те
ще бъдат не само освободени от вавилонското робство, но и изкупени,
заедно  с  целия  човешки  род,  от  робството  на  греха  и  дялова.  Двете
събития често пъти в описанието на пророка се сливат в едно,  понеже
първото е предшествувало второто и е служело като негов предобраз.

В 40-та глава пророкът от Божие име подканя свещениците, като
религиозни ръководители на юдейския народ, да утешават юдеите, че се е
свършило вече времето на тяхното робство, че грехът им е простен, така
като те получилиот Бог двойно наказание за своите престъпления (1-2).
Ето вече се слуша в  пустинята гласът  на  особения  Божий известител,
който, призовавайки към покаяние, гръмко и настойчиво подканя всички
да изравнят в сърцата си пътя за Господ, нравствено да се изменят и да се
преобразят  предвид  на  това,  че  скоро  ще се  яви славата на  Господ  и
всички  ще  видят  Божието  спасение  (3-5).  Юдеите  не  трябва  да  се
отчайват в своето спасение,
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макар и да са твърде силни техните поробители:  цялото човечество (а,
следователно, и вавилонзините) е нищожно и скороминаващо, а Божието
слово вечно пребъдва (6-8). Йерусалим трябва да проповядва, че залог за
спасението служи Божието всемогъщество: Бог като пастир ще събере
разсеяните Свои овци и ще утеши страдащите (9-14).

Ст. 1-2.  Глаголите в сердце Йерусалиму – възвестявайте приятно,
радостно, по сърце,  съобразно с тяхното желание;  наполнися смирение
его – изпълни се, свърши се неговото унижение, наказание. Пленението,
за  което  току-що  предсказал  пророкът  (39:6-7),  ще  бъде
непродължително; то така скоро ще се свърши, че и сега вече, когато още
и не е започнало, може да се каже за него като да се е свършило. Това
показва, че пророкът така ясно съзерцавал бъдещето и така бил убеден в
несъмнеността на неговото изпълнение, че то на неговите погледи се е
представяло като че ли вече свършено.

Ст. 3-5. Тук се предсказва двояко спасение: от вавилонския плен и
от плена на дявола; затова и приготвителният път към спасеине е двояк:
физически – пътят от Вавилон за Палестина, и нравствен – изправянето
на  хората:  възпълване  с  добродетели  нравствените  недостатъци  (дебрь
наполнится), обуздаване гордостта и самолюбието чрез смирение (гора и
холм  смирится),  отричане  от  религиозните  заблуждения,  усилване  на
слабата вяра и пълно следване по Божия закон (стропотная в право и
острая  в  пути  гладки).  Под  “глас  вопиющаго”,  по  свидетелството  на
Иисус Христос и Неговите евангелисти (Мат. 3:3; Мар. 1:3 и Лук. 3:3-6),
трябва  да  се  разбира  Йоан  Кръстител.  Сам  Йоан  Кръстител  това
пророчество отнася към себе си; когато фарисеите пратили да го попитат:
Христос ли е той, или Илия, или друг някой пророк, Йоан отгвороил: аз
глас вопиющаго в пустыни: исправите путь Господень, якоже рече Исая
пророк (Йоан.  1:19-23).  Йоан  Кръстител  се  нарича  галс  на  викащия  в
пустинята,  защото  неговата  дейност  се  уподобява  на  дейността  на
древния херолд (глашатай), който бил пращан да предупреди хората за
пътуването на царя. Херолдът е бил длъжен да изправи, да изравни пътя
и  да  научи  поданиците  да  посрещнат  своя  Господр  по  съответния
церемониал.
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Така точно и  Йоан Кръстител известявал за Идващия след него,  даже
направо указвал на Него: “се агнец Божий, вземляй грехи мира” (Йоан.
1:29), и приготвил удобен за Него път в сърцата на хората, като подканял
всички към покаяние и вяра в Христос и изкоренявал в тях нравствените
недостатъци (Лук. 3:7-17). Както след херолда е идвал царят, така и след
Йоан  Кръстителя  е  вървял въплътеният  Бог,  и  цялото човечество чрез
извършеното от Него изкупително дело видяло славата на Триипостасния
Бог (и явится слава Господня, и узрит всяка плот спасение Божие).

Ст. 6-8. Предсказанията на пророка за скорото връщане от плена
се представяли неизпълними,  понеже евреите твърде високо гледали на
могъществото на езическите народи. Предвид на това пророкът говори,
че  човешката  сила  въобще,  колкото  и  да  е  голяма,  е  нетрайна  и
кратковременна,  а Божието обетование е твърдо и  ненарушимо. За по-
голяма нагледност речта си пророкът облича в диалогична форма. Гласът
на говорещия в пророка ангел (ср. Зах. 1:14) заповядва му: “възвестявай!”
Пророкът пита: “какво да възвестявам?” – “Възвестявай, - казва гласът, -
че всеки човек е сено и всяка човешка слава е тревно цвете,  глагол же
Бог нашего пребывает во веки”.

Ст.  11.  –  имущия  во  утробе  утешит –  ще  утеши  страдащите;
страданията на бременните жени в Св. Писание служат като символ на
най-тежки  мъки  (4  Цар.  19:3;  Ис.  13:8;  21:3).  –  В  12-14  стихове  се
привежда  второ  основание  за  неизменността  на  Божието  обетование:
всемогъществото, всеведението и премъдростта Божии всякиго трябва да
убеждават, че Бог ще изпълни обещанието за спасението.

Забележка. Част  от  тази  глава  (1-3  и  9-и  стихове)  съставя  паримия  на
празниците в чест на св.  Йоан Предтеча (24 февруари, 25  май, 24 юни и 29 август),
понеже в нея се пророчества за този светия.
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За кроткия Отрок Господен.
Гл. 42:1-9.

Бог  открива  на  пророка,  че,  ето,  Неговият  Отрок,  Когото  Той
поддържа и обича от всичката Си душа, ще получи всички дарове на Св.
Дух и ще възвести на езическите народи нов закон, който оправдава и
благодатно изцелява (ст. 1). Своето дело Отрокът ще извърши с велика
кротост и безпримерно милосърдие, но с непоколебима твърдост и без
всякакви  отстъпки  и  снизхождения;  сам  Отрокът  няма  да  отслабне  и
изнемогне, доде не разпространи по цялата земя новия закон, вследствие
на което разпространяване всички народи ще се надяват на Неговото име
(2-5). След това пророкът, от лицето на Бог определя, че служението на
Отрока ще състои в това, че Той ще вкара Израил в нов, по-добър завет с
Бог, а заедно с това ще просвети и езичниците с новия закон и ще изцери
хората  от  всякакви  недъзи  –  телесни  и  душевни. Всичко това  Бог  ще
направи за собствено прославяне и за посрамване на езическите религии.
Несъмнеността на всичко казано Бог потвърждава с това, че, както по-
рано предсказаното  точно  се е  изпълнило,  така  и  възвестяваното  ново
събитие непременно ще се осъществи (6-9).

Ст. 1-5. Думите Яков и Исраиль в еврейската Библия. В славянския
и гръцкия преводи те указват това, че Отрокът Господен произлиза  от
рода  на  Якова.  Суд означава  не  само  съдебно   разследване,  но  и
определение  на  съда,  имащо задължителна  сила,  за  тъжещите  се,  или
предписание, закон. Понеже във стария завет законодател бил само един
Бог  и  законът  се  отъждествявал  с  религията,  то  тук  думата  суд има
значение на религиозен закон. Значи, дейността на Отрока Господен ще
се състои във възвестяване  нов  религиозен  закон  (евангелския)  и,  при
това, на всички народи. Той няма да говори гръмко (не возопиет), нито
пък ще даде свобода, отпускане на Своя глас (ниже ослабит), т.е. няма да
напряга  гласа Си  така,  както  някои  хора  от  тщеславие  правят,  когато
искат да надспорят или да се надвикват един другиго. В отношенията Си
с хората Той ще бъде снизходителен, милосърден: трости сокрушены не
сотрет

81



и  льна  курящася  не  угасит, т.е.  ще бъде внимателен  и  снизходителен
даже  към такива  слаби  хора,  у  които  нравствената  сила  не  е  повече,
токолкото  в  поломената  тръстика,  и  няма  да  пренебрегва даже такива
слаби  прояви  на  човешките  стремежи,  които  по  своята  сила  могат  да
бъдат сравнени със слабите искри на едва димящия готов да изгасне лен.
–  Кого  трябва  да  разбираме  под  Отрок  Господень?  Евангелист  Матей
цялото това пророчество отнася към Иисус Христос. Като разказва, как
Иисус Христос, след като изцерил много болни, по Своето смирение им
забранил  да  разгласят  за  това,  евангелистът  прибавя,  че  това  правел
Иисус Христос съгласно с Исаиното пророчество: се Отрок Мой, егоже
изволих:  возлюбенный  Мой,  наньже благоволи  душа Моя,  положу Дух
Мой  на  нем  и  суд  языком  возвестит (Мат.  12:17-18).  Действително,
много  черти  от  пророчеството  указват  на  Иисус  Христос.  Така  напр.,
разпространението на религиозно учение сред езическите народи,  и по
вярването на евреите, е една от съществените страни на служението на
Месия, на онзи Авраамов Потомък, чрез Когото всички земни племена
щели да получат от Бог благословение и да станат щастливи. Дейността
на Отрока Госодень по своя характер напълно се съвпада с дейността на
Христос.  Съгласно  с  предсказанието  на  пророка,  Иисус  Христос
извършил Своите велики дела не рядко в ограничен кръг от хора, при
което запрещавал да известяват за тях на народа (Мат. 8:4; 12:16; Мар.
1:42 и др.), за да не би Неговите дела да се чуят “вне”. За кротокото и
снизходително  обръщение  на  Иисус Христос  свидетелства  вече  онова
обстоятелство,  че  Той  не  отхвърлял  от  Себе  Си  даже  блудниците  и
митарите, не произнасял окончателно осъждане даже и над намиращите
се на края на гибелта грешници, стига само у тях да е оставала капка вяра
и искра любов. Последното може да се потвърди с Неговото отношение
към еврейския народ. Без да гледа на всички оскръбления и страдания,
които Му причинявал народът, Той в Своите речи към него се стараел да
пробуди  искра  вяра  и  да  го  направи  способен  да  приеме  словото  на
истината.  Характера  на  Своята  дейност  Той  Сам  изобразява  така:
“кротките есмь и смирен сердцем” (Мат.  11:29).  Най-после,  изразите,
употребявани от пророк Исая тук, в новия завет, се прилагат към
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Иисус Христос. “Отрок” или “раб” Той се нарича у ап. Павел (Фил. 2:7).
Изразите:  “избранный  Мой  прият  его  душа  Моя”  са  равносилни  на
думите  на  Бог  Отец:  “сей  есть  Сын  Мой  възлюбленный,  о  немже
благоволих (Мат. 3:17), а “дах Дух Мой нань   отговарят на “почиет на
Нем Дух Божий (Ис. 11:2) и “не в меру Бог дает Духа” (Йоан. 3, 34).

Ст. 6.  В правде – в сила на закона за правосъдието, по който на
падналия човек била дадена надежда за освобождеине от греха (Бит. 3-
15). В завет рода Исраилева, в свет языков – посредник, който ще свърже
нов съюз между Бог и израелския народ и ще просвети езичниците,  за
какъвто признава Христос Симеон Богоприемец (Лук. 2:32).

Ст.  9.  Под  предишни  и,  при  това,  древни  (яже  из  начала)
обетования тук се разбира предсказанието от Бог на Авраама поробване
на неговите потомци в Египет и избавянето от това робство (Бит. 15:13-
16). Това пророчество се изпълнило буквално (Изх. 3:21-22; 12:31, 35 и
36).  Понеже  освобождението  на  евреите  от  египетското  робство  чрез
Моисей било образ на избавянето човешкия род от робството на греха и
дявола чрез Иисус Христос, то в първото събитие, като в извършено вече,
юдеите  могли  да  виждат  изпълнение  и  на  онова,  което  сега  им  се
възвестява,  преди  самото  възвестяване  даже;  тази  именно  мисъл  и
изразява пророкът с думите: прежде неже возвестиши, явишася им.

За Кир, освободителя на евреите.
Гл. 45:1-9.

Пророчеството за Кир, изложено в настозищата глава, се започва
от последния стих на предидещата глава (44:28).

За да увери израелския народ в неговото избавяне и прославяне
(44:23), пророкът говори, че това избавяне ще извърши всемогъщият Бог,
Който е сътворил небето и земята, Който сега говори на Йерусалим и на
Юдините градове, че ще бъдат застроени и населени, и изпълнител  на
тази  Своя  воля  назначава  Кир,  персийския  цар  (44:28).  След  това
пророкът предава речта на Господ, обърната към Неговия помазаник Кир,
комуто Той ще помага в покоряване народите, царете и крепостите (45:1).
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Бог обявява на Кир, че Той ще върви пред него и ще му изравни пътя към
победи, ще съкруши медните врати и техните железни заварки (лостове),
ще му предаде всички Богатства, и всичко това ще направи с трояка цел:
1) сам Кир да познае истинския Бог Израилев, Който е нарекъл него по
име  приблизително  преди  150  години,  2)  да  облекчи  той  участта на
пленения израелски народ и 3) цялата вселена, всички народи да познаят,
че Йехова е единственият Бог, Творецът на вселената, Който праща мир и
беди, и няма друг Бог (2-7); затова нека се радват жителите на небето и
земята, и никой да не се наема да оценява пътищата на Божия промисъл
(8-9).

Гл. 44:28. “Аз ще кажа (глаголяй, се подразбира – Аз Господь) на
Кир да бъде разсъдителен, мъдър (смыслити), т.е. ще му дам мъдрост, ще
го  умъдря, и  той  –  Кир  –  всяка  Моя воля  ще изпълни  (вся воли  Моя
сотворит).  Аз ще кажа (глаголяй)  на Йерусалим: ти  отново ще бъдеш
построен (возградишися), и чрез неговите ръце (на Кир) ще сложа основа
(осную) на Своя храм”.

Гл.  45:2-3.  Кир се нарича “помазан”  в такъв смисъл,  в  какъвто
пророкът  по-рано  нарича  мидяните  “освящены”  (13:3),  т.е.  в  смисъл –
изпълнител на Божията воля.  Дам ти сокровища темная, сокровенная:
невидимая отверзу тебе –  съкровища,  които,  по  обичая  на  източните
царе,  се  съхранявали  в  подземията;  по  свидетелството  на  Херодот  и
Ксенофонт, Кир получил твърде големи Богатства след побеждаване на
лидийския цар Крез.

Ст. 5. Думите “укрепих тя, и не познал еси Мене”, както и по-горе:
“ты же не познал еси Мене, яко Аз Господь Бог”, трябва да се разбират в
такъв смисъл, че Кир не познавал Бог по-рано, но не и след като Бог го е
покровителствал. В своя указ за освобождението на евреите Кир признава
Йехова за небесен Бог, Който му е дал  всички царства (2 Пар. 36:23; 1
Ездр. 1:2). Така че, тези думи трябва да се преведат така “укрепих тебе,
който по-рано не си Ме познавал; ти преди не си Ме познавал, че Аз съм
Господ Бог”.

Ст. 9. Предсказаното от пророка освобождение естествено могло
да породи у юдеите мисъл: “за какво и да отиваме тогава в плен? Не е ли
по-хубаво да бъде отстранен самият плен? В отговор на едно такова
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недоумение,  пророкът  им  внушава  мисълта,  че  човек,  като  нищожно
същество, в сравнение с Бог не може да разбере и оцени пътищата на
божественото провидение, затова трябва с благодарност и покорност да
понесе  всичко,  което  ще  бъде  угодно   на  Бог  да  му прати  в  живота;
юдеите трябва да помнят, че те пред Бог не представляват нещо повече от
проста  глина,  и  че  всички  блага,  с  които  се  ползват,  дадени  им  са
единствено по Божия мислост, и затова, ако Бог ги лиши от тези блага, те
не  могат  и  не  трябва  да  роптазит  против  това,  както  не  може  да  се
оплаква земята против земеделеца, затова че той не постозинно я оре,
глината против грънчаря, задето не всеки ден се труди над нея, защото
никакви твари не могат да възразяват на Твореца. Също такава мисъл за
безропотна  покорност  на  Бог  внушавал на  юдеите  и  пророк  Йеремия
(18:3-6). На такава покорност и смирение учи християните и ап. Павел
(Рим. 9:20-21).

Пророчеството за Кир буквално се изпълнило. Той се родил в 560
год. до Р. Хр. от Камбиз,  произлизащ от знаменитата  персийка царска
фамилия на Ахменидите, и Мандана, дъщеря на Мидийския цар Астиаг,
който тогава владеел и персите. Астиаг веднъж видял сън, че от утробата
на дъщеря му израснало дърво, което със сянката си покрило цялата земя.
Влъхвите му обяснили този сън, че от неговата дъщеря ще се роди син,
който ще му отнеме  властта  и  ще покори  цялата  вселенан.  Когато  се
родил Кир, дядо му Астиаг, опасявайки се да се не лиши от престола,
заповядал на своя големец Харпаг да го умъртви. Харпаг се съжалил и,
вместо да убие Кир, го дал да се възпитава при един овчар. Тук Кир още в
млада  възраст  проявил  своята ловкост,  разсъдителност  и  стремеж към
властолюбие.  Веднъж,  играейки  със  своите  връстници  на  игра  “царе”,
той, като бил избран, поради своята ловкост, за цар, жестоко наказал сина
на един големец за някакъв постъпка в играта. Това станало известно на
царя,  и  Астиаг  узнал  в  него  своя  внук,  което  нещо  възбудило   ново
опасение за совята власт. Макар влъхвите да успокоявали царя, като му
обяснили,  че  сънят  вече  се  сбъднал,  така  като  Кир  е  бил  вече цар  (в
играта), но Астиаг решил да накаже Харпаг за непослушание. С тази цел
той поканил последния при себе
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си  и  го  угостил с  ястие,  приготвено  от  трупа на  неговия  син.  Когато
Херпаг узнал за това, затаил вражда против царя и търсел удобен случай
да му отмъсти. В това време Кир бил изпратен в Персия, където баща му
Камбиз  заемал  почетна  длъжност,  и,  като  порастнал,  дигнал  въстание
против мидяните.  За усмиряване на  въстаналите Астиаг пратил войска
под  предводителството  на  Харпаг,  но  последният,  за  да  отмъсти  на
Астиаг, минал с всичката си войска на страната на Кир и, по такъв начин,
Кир станал мидийски цар. След това Кир щастливо завоювал Бактрия,
Лидия и цяла Мала Азия, а най-после и Вавилон.

Тази история предавана от Херодот,  очевидно свидетеслства, че
Сам  Бог  охранявал  Кир,  унищожавал  неговите  врагове.  Само  чрез
особеното Божие покровителство можем да си обясним, по какъв начин
Кир, обречен на смърт преди рождението си, не само запазил своя живот,
но  станал  напоследък  повелител  на  цяла  Азия.  В  първата  говина  от
своето царуване във Вавилон Кир се запознал с това Исаино пророчество
– вероятно чрез пророк Даниил, който бил при него на служба и, даже,
бил негов другар (Дан. 6:28 и 14:2) – повярвал в истинския Бог и издал
указ за построяване храм в Йерусалим в чест на Йехова и за възвръщане
на евреите в отечеството им (1 Ездр. гл. 1). Този указ, макар и не в пълне
вид запазен, свидетелства, че Кир изпълнил своето назначение, указано в
пророчеството на Исая. Йехова той нарича небесен Бог, признава, че Той
му е  дал  всики  царства,  и  изпълнява  Неговите  повеления;  съгласно  с
пророчеството на Исая, той издава указ за освобождение на евреите от
плена и  построяване  на  храма  в  Йерусалим, при  което  определя  даже
размерите  на  храма  (1  Ездр.  1:3;  6:3-5).  За  прославянето  на  Бог  от
езичниците чрез Кир свидетелства същият указ, в който е казано: “да се
обяви по цялото царство устно и писмено” (1 Ездр. 1:1). Необикновеният
за  езическия  цар  указ  трябвало  особено  да  обърне  вниманието  на
неговите  безчислени  поданици;  той  ги  заставял  да  се  запознаят  чрез
евреите с пророчеството на Исая за Кир, произнесено приблизително 150
години  преди  неговото  раждане.  –  Някои  тълкуватели  считали  Кир
предобраз  на  Иисус Христос,  Съществени предобразователни черти са
следните: 1) Кир освободил евреите от асиро-вавилонския плен, а
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Иисус Христос – целия човешки род от робството на греха и на дявола; 2)
Кир освободил евреите по Божия воля и безплатно от  тяхна  страна, и
Спасителят извършил волята на Пратилия Го и спасил хората, без да имат
те някакви заслуги; 3) Кир дал заповед да се построи храмът в чест на
Йехова, и Иисус Христос основал своята Църква, която е храм на живия
Бог; 4) Кир “съкрушил медни врата, сломил желязни заварки и завладял
съкровища, пазени в тъмнина”,  и Иисус Христос съкрушил портите на
ада и му отнел  съкровищата  –  душите на  праведниците,  които  с  вяра
очаквали Неговото пришествие. Така гледа на това пророчество за Кир и
църквата. “Пред Тебе, Господи, от страх се отвориха вратата на смъртта,
и привратниците на ада в ужас дойдоха, като Те видяха; защото Ти си
съкрушил медните врата, разрушил си желязните заварки, извел си нас от
тъмнината и смъртната сянка и си разкъсал нашите окови” (Окт. възкр., 2
глас, 6-та стихира на Госп. возв.).

За времената на Месия.
Гл. 49.

В тази глава проркът разкрива учение за високото назначение на
еврейския  народ,  на  който  били  дадени  откровен  закон  и  високи
обетования за произхода от него по плът на Спасителя на човечеството.
Назначението се състояло в това, че еврейският народ, изпълнявайки този
закон и съхранявайки такива обещания, трябвало да служи за прославяне
на истинския Бог и за светлина на езичниците, да бъде, като че ли, остър
меч и изострена стрела за покоряване езичниците  на Божия закон.  Но
понеже  това  високо  назначение  на  еврейския  народ,  както  показва
историята, се изпълнявало само отчасти, а напълно се осъществило само
в лицето на Месия, Който действително бил светлина за езичниците, - то
пророкът,  говорейки  за  високото  назначение  на  еврейския  народ  и
имайки предвид пълното осъществяване на това назначение в лицето на
Иисус Христос, в своята реч съединява в един предмет онова, което се
отнася към еврейския народ, с онова, което собствено трябва да се отнесе
към Иисус Христос. Самата реч той води не от свое лице, но – или от
лицето на Месия, или от лицето на еврейския народ (като
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употребява и за първия и за втория случай имената Яков, Израил), или
едновременно от лицето на Месия и народа, а някога и от лицето на Бог.
Това  явление  се  обяснява  с  факта,  че  еврейският  народ  с  много
обстозителства от своя исторически живот предобразувал Иисус Христос,
а пък предобразът с предобразуемия в речите на пророците често пъти не
се отделят един от друг (гл. Ис. 35:1-7; 40:1-11).

Без да се гледа на разпръсването, направено от асирийците, всички
езичници трябва да знаят, че коренното назначение на Израил е – да бъде
оръдие  на  Божията  слава,  да  бъде  като  меч  и  изострена  стрела  за
покоряване  на  всички  народи  на  Божия  закон,  макар  самият  Израил
(евреите) понзикога и да се отчайва в достигането на тази цел (49:1-4). И
ето сега се възвестява, че Израил не само ще събере всички разпръснати,
или  откарани  в  плен,  но  ще  бъде  в  завет  рода,  во  свет  языков,  во
спасение даже до последних земли (5-6), така че, царете ще станат пред
него почтително и ще му се поклонят Господ ради. Такова е неизменното
Божие обещание, и то ще се изпълни в удобно, определено време. Тогава
ще  се  възвърне  на  земята  благополучието:  затворниците  ще  получат
свобода,  помрачените  ще  видят  светлина,  навсякъде  ще  се  въдвори
доволство  и  безопасност,  във всичко  ще има  успех, така,  че  небето  и
земята, планините и хълмовете радостно ще възкликнат, че помилвал Бог
Своите  хора  (7-13).  Жителите  на  Сион  (Йерусалим) считат  себе си  за
забравени  и  изоставени,  но  нека  съобразят:  забравя  ли  някога  майка
своето дете? Даже ако това би се случило сред угнетяващите грижи и
залисии и поради слабост на човешката природа, но всесъвършеният Бог
никога не ще забрави Своя Сион; разрушените негови стени, така да се
каже, са начертани на нБожиите ръце за постозинно напомняне (14-16).
Бог поканва скърбящия Сион да вдигне очите си и да види, как неговите
синове вече бързат към него и в такова голямо количество, че за тяхното
заселване  тясно  ще  бъде  и  няма  да  стигне  цялата  разорена  юдейска
страна. На очудването на бездетния Сион – как е възможно да стане това,
- Бог обяснява, че Сам Той ще даде знак с ръката Си на езичниците, и те
почтително ще доведат децата  на  Сион и  ще Му се поклонят  (17-23).
Сион се съмнява, че неговите деца, които са пленени от силен
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враг-исполин, могат да бъдат избавени. Но Господ го успокоява, като му
говори, че има по-силен от исполина, който ще му отнеме плячката – Сам
Бог ще спаси синовете на Сион (24-26).

Ст. 1-3.  Временем многим стозити будет – след дълго време ще
се  изпълни  това  пророчество.  Тук  пророкът  говори  едновременно  от
лицето и на Месия, и на еврейския народ. От чрева матере нарече имя –
още  преди  моето  раждане  ми  даде  име,  с  което  ме  предназначи  на
длъжност. Месия, действително, получил името Иисус (Спасител) още в
утробата на майка Си (Мат. 1:21), както и еврейският народ в лицето на
своя родоначалник Исаак (Бит. гл. 17). Положи уста моя, яко меч острь,
яко стрелу избранну  – тези думи показват  каква сила и действеност е
имало словото на Божия раб Израил. Отнесени към евреите, тези думи
сочат това, че на тях вверена быша словеса Божия (Рим. 3:2) с цел, като
се просветят сами, да научат на това и езичниците. Историята показва, че
дейността на еврейския народ в това отношение не била безплодна. Още
от дълбока древност между тях се явяват, така наречените, прозелити, т.е.
езичници, приели юдейската вяра. Пророк Йон, който с проповедта си
убедил нечестивите ненивитяни  да се изправят  и с това ги избавил от
страшна гибел (Ион. 3:5-10), и пророк Даниил, който със своя свят живот
и чудеса убедил гордите вавилонски царе да въздадат хвала и слава на
истинския Бог (Дан. 2:46-47; 3:21-24, 95-96; 6:16-27), действително, били
меч и остра стрела,  които  покорявали езичниците на Божия закон.  Но
най-остър меч и най-превъзходна стрела се явява Иисус Христос, Който
със Своето слово за изобличение и осъждане смъртно поразявал всички
Божии врагове (ср. Ис. 13:3-4; 2 Сол. 2:8; Откр. 1:6; 6:1-2), а със Своето
благодатно утешително слово (Мат. 5:3-12; 11:28-36) наранявал с любов
сърцата  на  обръщащите  се  към Него.  Неговото  слово е  било  живо  и
действенно и острейше паче всякаго меча обоюду остра (Евр. 4:12). Под
кровом...в  туле (колчан)  скры мя – тези  думи, които еднакво могат да
бъдат отнесени и към евреите, и към Месия, показват, че Бог закрилял,
покровителствувал Своя раб Израил.  Раб Божий се  наричали  евреите,
които, избрани и обикнати от Бог, били
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длъжни, в благодарност на Бог, да Му служат, да бъдат верен Негов раб и
да подчиняват своята воля на Неговия закон. И Иисус Христос може да се
нарече раб Божий,   защото  Той,  бивайки  равен на  Бог  благоволил  да
приеме зрак раба и бил послушен на волята на Своя небесен Отец даже
до смерти, смерти же кретныя (Филип. 2:6-8).

Ст.  4.  Пророкът говори от лицето на еврейския народ и влага в
устата  му съзнание  за  това:  1)  че  той,  без  да  разбере  своето  високо
назначение, считал понесените от него трудове и скърби безцелни и 2), че
за онова, което той не направил му предстои праведен Божий съд (суд
мой пред Господем), а за понесените трудове, макар те и да се показвали
безцелни, предстои награда (труд мой пред Богом). Такова съзнание за
своята  безплодна дейност  имали пророк  Илия,  ревностен поборник  на
истинското Боговедение и благочестие,  който,  за известно време, даже
оставил мястото на своето служение (3 Цар. 19:9), и Йеремия, който си
дал дума да не проповядва  от името Божие (Йерем. 20:8-10).  Подобно
съзнание, по обяснението на блаж. Йероним, псалмопевецът влага даже в
устата на Иисус Христос, като говори от Негово лице: кая польза в крови
Моей, внегда сходити Ми во истление? (Пс. 29:10; ср. Ис. 53:1).

Ст.  5-6.  Назначението на Израил се състояло не само в това да
събере и да възстанови разсеяните Израилеви колена, но още и в това – да
бъде просветител на всички народи и да съдействува, Божието спасение
да  се  простре  до  краищата  на  земята.  За  ясност  на  славянския  текст,
нужно е във втората половина на 6-я стих пред се да се постави но. Свет
языком, по обяснението на апостолите Павел и Варнава, е проповедта на
апостолите сред езичниците за Христос “во спасение даже до последних
земли” (Деян. 13:47).

Ст. 8. Во время приятно послушах тебе, и в ден спасения помогох
ти. Тези  думи,  приложени  към  юдеите,  сочат  онези  многочислени
случаи, когато те, обръщайки се към Бог с молитва получавали от Него
чудесна и благовременна помощ. Според обяснението  на ап. Павел,  те
показват християнската  проповед сред езичниците във всички времена.
Обръщайки се към коринтските християни,  апостолът им говори:  “ние
(апостолите) ви молим
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усърно,  да  не  приемате  напразно  Божията  благодат,  и  правим  това,
защото Бог чрез устата на пророк Исая казал: во время приятно послушах
тебе, и в ден спасения помогох ти”.  При това апостолът прибавя:  “се
ныне время благоприятно, се ныне ден спасения.” (2 Кор. 6:2), т.е. според
апостола,  под  ден  спасения се  разбира  всичкото  време  от  първото  до
второто  пришествие  на  Иисус  Христос,  когато  на  всички  –  юдеи  и
езичници – се дава пълна възможност да се опрадваят и спасят и когато,
по думите на пророка, Сам Бог помага в делото на спасението. Отнесени
частно  към  Иисус  Христос,  тези  думи  пророчески  показват,  че
Спасителят,  извършвайки  великото  изкупително  дело,  по  Своето
човешко естество съзнавал нуждата от Божия помощ и молел затова Своя
небесен  Отец;  тази  Негова  молитва  била  чута  и  исканата  помощ
благовременно дадена. За това нещо, като за свършено вече, много ясно
говори апостол Павел: “Той в дните на плътта Си, със силен вик и сълзи
отправи молби и молитви към оногова, Който можеше да Го спаси от
смърт, и, като беше чут поради благоговението Си макар и да е Син, се
научи на послушание”.
(Евр. 5:7-8).

Ст. 14. Под Сион в този стих се разбират жителите на Йерусалим,
но от 16 стих нататък се разбира и новозаветната Църква. В 18 стих се
съдържа пророчество за събиране на Христовата църква на вярващите от
всички страни и народи.

Ст.  24.  Под  исполин –  великан,  в  буквален смисъл  се  разбират
асирийцитие и вавилонзините, които се показвали за такива в очите на
израилтяните и юдеите. От тук, и под плячка (корысти) ще се разбират
пленените израилтяни и юдеи. В преносен смисъл под исполин трябва да
разбираме  дявола,  който  пленил  човешкия  род  от  време  на
грехопадението  и,  до  идването  на  Иисус Христос,  се  представял  като
един  непобедим  великан,  а  под  плячка  ще  разбираме  встъпващите  в
Христовата църква вярващи, които до сега се намирали под властта на
дявола.

Забележка.  Ст.  8-15  съставят  паримия на  празник  Богоявление,  така  като
призоваването на езичниците в църквата е дело на Божията благодат, изобилно открила
се на хората от време на Христовото кръщение. Ст. 10-14 съставят отделна
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паримия в неделя на Всички Светии, за да се покаже, че прославените
светци са достигнали святост само при помощта на Божията благодат.

За страданията и прославянето на Спасителя.
Гл. 52:13-53:2.

Това пророчество е едно от най-важните Исаини пророчества за
Месия  и  се  счита  класическо  място  в  старозаветното  учение  за
изкуплението.  Апостолите  взимат  него  като  основа  на  новозаветното
учение за изкуплението; самия начин даже на раззкриване това учение и
терминологията  те  заимстват  от  пророк  Исая.  Отците  и  учителите  на
Църквата на него гледат не само като на прорцество за Месия, но някои
даже  му  придават  еднакво  значение  с  новозаветните  исторически
повествования  за  Христос.¹  А  някои  от  Богословите,  поради
необикновената  ясност  на  това  пророчество,  се  изразяват,  че  то  е
написано  под  кръста  Христов.  И  наистина,  по  дълбочината  на
пророческото прозрение, по яркостта и живостта на дадените тук образи,
по  удивителната  точност  на  разните  исторически  подробности,  най-
после,  по  дълбокото  проникновение  във  вътрешния  смисъл  на  най-
великите  тайни  –  въплъщението  и  изкуплението,  пророчеството  в  53
глава няма на себе си равно в целия стар завет и справедливо се признава
като  “кулминационна  (най-висока)  точка”  на  цялото  старозаветно
пророчество.

Пророчеството се състои от пристъп (52:13-15) и изложение в две
части  (53:1-8  и  53:9-12).  В  пристъпа  се  излага  главната  мисъл  на
пророчеството: Отрокът (Спасителят) ще достигне слава чрез страдания.
В изложението се разкрива тази мисъл:  1) за страданията на Отрока и
техните причини (53:1-8) и 2) за славата, която Той ще достсигне след
Своите страдания (53, 9-12).

Цялото пророчество за страданията и прославянето на Спасителя
може да се изложи така:

Отрокът  (Рабът)  Господень  ще  постъпва  благоразумно  при
изпълнение на възложеното върху Него изкупително дело, вследствие на
което Неговите трудове ще се увенчаят с успех, а Сам Той ще достигне
висша слава. Но постигането на целта ще се съпровожда за Него с такива
-------------------------

* Св. Климент Александрийски въз основа на 53:2 рисува външния вид на Иисус
Христос.
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тежки страдания и мъчения, че мнозина, като Го погледнат ще дойдат в
ужас  от  Неговия  страдалчески  вид.  Затова  пък,  когато  разберат
истинската  причина  на  Неговите  страдания,  много  хора,  начело  със
своите царе, ще благоговеят пред Него (52:13-15). Впрочем, не всички
правилно ще Го разберат и признаят значението на Неговите страдания,
понеже не всички са в състояние да разберат проповедта за спасението на
хората,  извършвано,  по  Божие  определение,  чрез  Неговите  страдания.
Нещо повече:  даже и  Неговите съвременници  погрешно ще мислят  за
Него и няма да Го признаят за Месия. Те ще съдят за Него въз основа на
Неговата  външност,  но  от  тази  страна Той  не  ще има  с  какво  да  им
докаже Своето Божествено пратеничество: Той ще се роди в бедност, не
ще  да  има  разкошна  обстановка  и  нещо поразяващо,  което  хората  са
привикнали да гледат в земните царе. Когато Той излезе като деец сред
обществото, ще бъде отхвърлен и ще Му причинят страдания, а Сам Той
ще бъде предмет  на  отвращение.  (53:1-3).  Причинявайки  страдания  на
Отрока Господен, евреите ще мислят, че Той страда за Своите собствени
грехове.  Само по-късно някои  от тях  ще разберат грешката си.  Те ще
повярват,  че Той е Месия,  и  ще знаят,  че Той е страдал не за Своите
грехове, а взел върху Себе Си всички техни грехове и страдал за тях с
цел,  Неговите  страдания  да  бъдат  отплата  на  Божието  правосъдие  за
техните грехове, да примирят самите тях с Бог и да им дадат възможност
да се спасят. Те ще узнаят така също, че Той е пострадал, защото всички
хора се отклонили от божествения закон и станали порочни, за което и
заслужили гняв и наказние от Бог. Това наказание Господ възложил на
Своя  Отрок,  Който  се  съгласил  да  го  понесе  и  търпеливо  да  пренесе
всички, възложени на Него, страдания до тогава, до когато смъртта не ги
прекратила. Макар Открокът Господен да е бил осъден на позорна смърт,
Той и след това Си остава така велик, че Неговия произход или раждане
никой не е в състояние достойно да изобрази (4-8). За Неговата смърт и
погребение Бог ще накаже Неговите Богати и лукави врагове, понеже Той
не е извършил никакво престъпление. Бог по-рано определил за Неговите
страдания така: когато Той принесе Себе Си умилостивителна жертва за
греховете, ще види дълговечно
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потомство,  което,  при  Неговата  помощ,  благоуспешно  ще  извършва
Божията воля. Сам Той ще се радва, че Господ чрез Неговите страдания
Го направил способен да извършва спасението на другите. Затова Той ще
наследи, като цар и победител, много народи и ще стане за тях ходатай
пред Бог (9-12).

Гл.  52:13.  Че  под  Отрок  или  Раб  трябва  да  се  разбира  Иисус
Христос,  видяхме  по-горе  (Ис.  42:1).  Уразумеет –  ще  действа
благоразумно или успешно, а чрез това ще се възвиси и прослави.

Ст. 14-15. На якоже (както) отговаря тако (така), но не първото –
в 14 стих, а онова в началото на 15-я. Двата стиха ще се преведат така:
“както мнозина ще дойдат в ужас от тебе (Израилю), тонеже така много
ще се обезслави твоят вид от хората и (ще се затъмни) твоята слава от
човешките синове, така много народи ще се удивят на Него (на Отрока
Господень)  и  даже  царете  (в  недоумение)  ще  затворят  устата  си”.
Причина на това удивление и недоумение ще бъде това,  “че  Него ще
видят онези,  на които не е било възвестявано за Него, и ще Го узнаят
онези, които преди нищо за Него не са чували”. Тук пророкът изразяла
мисълта, че историята на страданията и прославянето на Иисус Христос,
истинския Израил и Отрока Господень, има някакво сходство с историята
на  старозаветния  Израил,  и  предрича,  че  проповедта  за  Месия,  като
Спасител  на  света,  отвхърлена  от  юдеите,  ще  бъде  предложена  на
езичниците, които по-рано нищо не са знаели и не са слушали за Него.
Светите апостоли, имали ревност да просветят с евангелската светлина
по-голямо число езичници, стремели се да проповядват преди всичко там,
където  никой  още  не  бил  проповядвал  за  Христос.  Така  наприм.,  ап.
Павел проповядвал  на  езичниците  за  изпълнение  на  Божията  заповед,
която Той виждал в настозищите думи на пророк Исая (Рим. 15:20-21).

Тези два стиха в еврейската Библия стозит така: “Както мнозина
бяха смаяни,  гледайки  на  Него – толкова ликът  Му беше обезобразен
повече,  отколкото  на  всеки  човек,  и  видът  Му повече,  отколкото  на
синовете човешки – така Той ще смае много народи; царе ще затворят
пред  Него  устата си,  защото  ще  видят  онова,  за  което  не  им  е  било
говорено, и ще узнаят, каквото не са слушали”.
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Гл. 53:1. Слуху нашему – на това, което е чул от нас, т.е. на нашата
проповед:  мышца  Господня –  силата,  всемогъществото,  волята,
определението Божие за изкупване на човешкия род чрез страданията на
Отрока  Господень;  кому  открыся –  за  кого  стана  очевидна.
Съвременните на Иисус Христос юдеи мечтатели в лицето на своя Месия
да видят славен цар, завоевател, който ще покори на тях цялата вселена, а
Иисус Христос  дошъл  на  земята  в  смирен  образ  на  раб.  Поради  това
мнозина от юдеите не узнали в този скромен образ своя обетован Месия и
отхвърлили проповедта за Него. Предвиждайки това неверие на юдеите,
пророк Исая, от лицето на старозаветните пророци, на апостолите и на
всички новозаветни проповедници на Евангелието, пита в недоумение –
кой може да  повярва  на  тяхната  проповед?  Действително,  малцина  са
повярвали на тази проповед? Ап. Павел (Рим. 10:16) и евангелист Йоан
(12:37-38)  в  това  обстоятелство,  че  не  всички  повярвали  в  Христос,
виждат изпълнение на настозищото Исаино пророчество.

Ст. 2-3. Тук се описва крайно смиреният, кротък и даже унижен
външен  вид  и  съответното  нему обществено  положение  на  Месия.  С
всичко това пророкът, очевидно, отива направо срещу най-главния и най-
гибелния  предразсъдък  на  юдеите  за  грозно  величествения  вид  на
очаквания  от  тях  Месия  и  за  Неговата  роля  като  победоносен  земен
завоевател Иисус  Христос  се уподобява на  корен  в  земли жаждущей.
Както коренът в безводна земя не може да стане голямо дърво,  така и
родилият  се  от  бедна  и  неизвестна,  макар  произлязла  от  знаменитези
някога  Давидов  род,  девица  трудно  било  да  бъде  признат  от
съвременниците за Месия.  Вид – външно положение, Богатство;  слава –
обществено положение;  доброта –  представителност,  особена  красота.
Отрокът не отговарял на представленията на евреите за Месия нито по
външност, нито по Своето обществено положение; в язве сый – изранен,
покрит с  рани;  ведый терпети болезнь –  изпитал  болест,  от  собствен
опит научил се да понася страдания. Всички тези думи ни най-малко не
посочват това,  че Иисус Христос по Своята външност бил некрасив и
непредставителен, както някои искат да кажат. Според установилото се
мнение на православната Църква, основано на свидетелствата на някои от
св. Отци и учители, Иисус
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Христос  не  е  имал  нищо  позорно  и  безславно  в  Своя  външен  вид.
Напротив,  Неговата  безпримерна  святост,  превисока  любов,  дълбоко
смирение  и кротост придавали нещо необикновено на Неговата човешка
външност.  Всички  тези  Негови  качества  твърде  ясно се  отразявали  на
Неговото лице, и за онези, които виждали това, смиреният образ на Иисус
Христос  се  е  показвал  най-величествен  и  най-славен  от  всички.  Яко
отвратися лице Его, безчестно бысть и не вменися – така че, Неговото
лице стана отвратително, безславно и за нищо не се смяташе. Тези думи
посочват това, че Иисус Христос бил подложен на най-позорно смъртно
наказание  –  разпъване  на  кръст.  Разпнатезит  Иисус  Христос  за
невярващите  бил  безславно  (безчестно)  и  нищо  не  струващо  лице,
защото  на  дърво  обесвали  само  най-големите престъпници,  които  със
своите беззаконези отвръщавали всички и заслужили проклятие от Бог –
“проклет есть от Бог всяк висяй на древе” (Второз. 21:18-23; Гал. 3:13).

Пророкът  дава  ключа  за  разгадката  на  такова  едно  чудно  и
необяснимо  за  мнозинството  от  старозаветното  човечество  явление,
каквото били страданията и униженията на Месия. Още от историята на
праведния  Иов  е  добре  известно,  че  в  съзнанието  на  старозаветните
мъдреци  положително  не  се  побирала  мисълта  за  невинни  страдания:
страда ли някой, той – според тях – е грешен. Това била обикновената
логита по онова време, която евреите, разбира се, биха взели да прилагат
и  към  страдащия  Месия,  за  Когото  говори  тук  пророкът,  законно
виждайки  в  думите  на  пророка  вътрешно  противоречие:  ако  онзи,  за
когото говориш, е Месия, той не трябва да страда (понеже трябва да бъде
невинен); ако пък страда, не е вече Месия. Пророк Исая разрешава тук
това мнимо противоречие, като разкрива, че макар Месия да страда, но не
за  Своя  лична  вина,  а  за  нашите  грехове; Той  ще  се  яви  невинен
Страдалец,  поради  което  Неговите  страдания  и  ще  имат  такава
изключителна очистително-изкупителна сила.

Сей грехи наша носит и о нас болезнует – истинската причина на
страданията;  и мы вменихом Его быти в  труде  и  в  язве  от Бог  и  во
озлоблении  – а ние помислихме (това говорят съвременните на Христос
юдеи),  че  Той  пренася  бедствия,  рани  и  оскръбления  от  Бог,  т.е.  се
наказва от Бог за Своите собствени грехове – обикновен
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възглед на древните хора за страданията. Другият възглед за страданията,
който се прокарва в книгата на Йов като средство за усъвършенстване на
човека, за неговото приближаване до Бог, юдеите не могли да отнесат
към  Отрока  Господен,  понеже  не  Го  смятали  за  праведник.  Само  по-
късно, когато правилно разбрали Отрока, те изменили своето мнение за
Неговите страдания: Той же язвлен бысть за грехи наша и мучен быст за
безаконези наша, т.е. ние мислехме така, а се оказва, че Той за греховете
на хората претърпял всички страдания – и душевни (мучен), и телесни
(язвлен). Това е най-ясното и силно предсказание за кръстните страдания
и смърт на Спасителя,  чието значение дълго време признавала даже и
древно-равниската традиция. Кръстното наказание във времето на пророк
Исая още не съществувало, а тук вече има указание за приковаването на
кръста и пробождането с копие.  Язвою Его мы исцелехом – поразителна
точност относно главния момент на Месиевото служение, на  Неговата
кръстна смърт, когато струящата се от прободените ръце и нозе кръв на
Спасителя  изцерявала  човечеството  от  смъртните  болести  на  греха.
Апостол Петър почти също така се изразява в послането, когато пише:
“Той сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем
за греховете, да живеем за правдата: чрез Неговата рана се изцерихте” (1
Петр. 2:24).

Идеята  за  ходатайствено  страдание  за  другите  била  развита  у
евреите.  Тя  има  в  основата  си  признание  на  вътршната  връзка  между
членовете  на  обществото,  на  семейството,  по  сила  на  която  връзка
страданията на обществото принадлежат и на всеки негов отделен член, и
последният чрез своите страдания може да освободи и цялото общество,
и отделни негови членове от виновност, стига само неговата жертва да
отговаря  на  степента  на  тяхната  виновност.  По  силата  на  тази  идея
бащата, например, не смятал себе си чужд за сина, гледал на него като на
продължение на своето собствено лице, и неговите грехове отнасял и към
себе си. Ето защо, Йов принасял жертва за греховете на своите синове,
боейки се – дали не е съгрешил някой от тях (Йов 1:5), а Йехова определя
наказание на децата за греховете на бащите (Изх. 20:5; 2 Цар. 12:10) и
благоволява към децата за добродетелите на бащите (Бит. 26:4-5; 3 Цар.
11:11-13). Същото е по отношение
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и към цяла държава: за греховете на царя търпи цялата дръжава (2 Цар.
24:1, 10, 13), и към религиозно общество: греховете на евреите взимали
на себе си свещениците. Последните не могли да удовлетворят Божията
правда и пренасяли греховете върху животните, които и закаляли. Но със
смъртта на животните греховете не се унищожавали; смъртта била само
знак, че наказанието за греховете на хората трябва да бъде понесено и
непременно ще се понесе от такова същество, което ще принадлежи към
обществото на хората, ще бъде в състояние да го понесе, и жертвата му
ще бъде угодна на Бог.  Такова  същество,  по Божие определение,  и  се
явява Отрокът на Йехова. Той, като лице принадлежащо към обществото
на хората,  могъл е  да ходатайствува и да страда за тях;  а понеже Бог
определил чрез Неговите страдания да изкупи хората, значи, Той е бил в
сила да понесе наказанието, и това Негово наказание било угодно Богу.
Неговите  страдания,  обаче,  за  хората  имали  по-голямо  значение  –
наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцелехом, т.е. наказанието
за нашето примирение с Бог е паднало върху Него, и чрез Неговите рани
ние се излекувахме, спасихме. Наказанието е било юридическо, в смисъл
на отплата, т.е. Отрокът, с понасяне наказание за греховете, удовлетворил
Божията правла и чрез това доставил  на хората мир с Бога и със самите
себе си, и  педагогическо, понеже имало за цел да произведе нравствено
подобрение:  със  страданията  на  Отрока  хората  станали  здрави
(исцелехом).  Човек,  благодарение  на  Неговите  страдания,  не  само  се
примирил с Бог, но получил възможност да се бори с греха и чрез добри
дела  да  получава  Божията  милост.  Това  е  естественото  следствие  от
Христовите  страдания:  грехът  произвел  нравствена  повреда  в
човечеството,  но  Христос  победил  греха,  освободил  човека  от  онази
причина, която произвеждала нравствена повреда.

Това  пророчество  на  Исая,  че  Иисус  Христос  е  страдал  за
греховете на хората, в новия завет привеждат ап. Павел (1 Кор. 5:3), ап.
Петър (1 Пет. 2:24-25) и евангелист Матей (8:16-17).

Ст. 7. Тук пророкът показва с каква кротост и търпение Отрокът
ще пренася  Своите  доброволни  страдания.  “Той,  макар  (зане)  и  да  бе
оскърбяван  (злословен,  унижаван),  обаче  не  отваряше  устата  Си:  като
овца бе откаран
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на заколение (т.е.  без ропот и съпротивление вървеше на страдания) и
както агнето остава безгласно пред стрижещите го, така също и Той не
отваряше устата Си”.  Св.  Кирил Александрийски,  блажени Йероним и
Теодорит  в  този  стих  виждат  пророчество  за  поведението  на  Иисус
Христос на съда у първосвещениците,  у Ирод и Пилат (Мат. 26:62-63;
27:12-14;  Мар.  15:3-5;  Лук.  23:9;  Йоан.  18:9-10).  Съгласно  с
пророчеството на Исая говори и ап. Петър (1 Пет. 2:22-23).

Ст. 8. “Съдът над Него се извърши (взятся) при пълно смирение
от  Негова  страна  (во  смирении  Его).  Обаче  (же),  кой  ще  изясни
(исповест)  Неговия  род,  така  като  (яко)  животът  Му бе  прекратен  на
земята (вземлется от земли живот Его), при това пък и бе откаран на
смърт (не  за  Своите  грехове,  а)  за  беззаконезита  на  Моите хора”,  т.е.
Неговото смирение, унижението било така голямо, че не Му дали да се
възползва от правата на подсъдимия, обвинили Го неправилно; Неговите
съдии, вместо да разкрият истината, въстанали (Пс. 2:1-2; Деян.4:25-27)
против самата истина (Аз есмь истина – Йоан. 14:6). Но всичко това ни
най-малко не умалява Неговото величие; и след позорното осъждане Той
си остава така велик, че никой не може да разбере тайната на Неговия
произход (род). По мнението на блаж. Йероним, тук трябва да се разбира,
както предвечното раждане на Иисус Христос по божество от Бог Отец,
така  и  временното  Негово  раждане  по  човечеството от  пресвета  Дева
Мария. Великата тайна на въплътяването на Сина Божий, по думите на
ап.  Петър,  не  напълно  е  открита  даже  на  ангелите  (1  Пет.  1:12).  Но
съвременниците на Иисус Христос не могли да разберат тази тайна, по
думите  на  пророка,  главно  поради  това,  че  “Неговият  живот  бил
насилствено  взет  от  земята  “  (яко  вземлется  от  земли  живот  Его).
Предвид на такава насилствена смърт, при това не за Свои грехове, а за
греховете на онези самите,  които Го разпнали (ради беззаконий людей
моих), действително  трудно е било да се разбере  тайната  на  Неговото
предвечно раждане и на въплъщението. Ето защо, още преди кръстната
смърт,  когато  за  нея  само  предсказвал  Иисус  Христос,  народът  се
затруднявал да разбере – по какъв начин Иисус Христос може вечно да
пребъдва, когато Той ще бъде издигнат от земята на кръст (Йоан. 12:32–
34). Апост. Филип (Деян. 8:30–35) в беседата си с евнуха на

99



етиопската царица Кандакия отнася към Иисус Христос пророчество в 7 и
8 стихове.

Ст. 9.”Аз (Бог) ще предам (се разбира – в ръцете на римляните)
лукавият  заради  (вместо) Неговото  погребение  и  Богатите  заради
(вместо) Неговата смърт, понеже Този (Когото те предадоха на позорна
смърт и свалиха в гроб) никакво безаконие не е извършил и даже измама
(лесть) не се намери в думите Му”, т.е. враговете на Иисус Христос ще
понесат  достойно  наказание,  защото  умъртвили  Този,  Който  не  е
извършил  никаква  неправда,  Който  бил  съвършено  безгрешен.  Под
лукави и Богати блажени Йероним разбира виновниците на Христовата
смърт:  книжниците,  фарисеите,  садукеите,  юдейските  свещеници  и
първосвещеници,  които,  господствувайки  над  народа,  притежавали
големи Богатства, и които Бог след Спасителевите страдания предал на
римляните  и  подложил  на  вечен  позор.  Ап.  Петър  в  това  последно
събитие –  наказанието  на  Христовите  убийци, вижда изпълнението на
Моисеевото пророчество:  всяка душа, яже още не послушает Пророка
онаго (т.е. Месия), потребится от людей (Деян. 3:23, ср. Втор. 18:15-18).
В евр. текст първата половина на този стих стои така: “Нему отредиха
гроб  със  злодейци,  но  Той  беше  погребан  у  Богатези”  –  намек  на
Христовата  смърт  между двама  разбойници  и  на  погребението  Му в
градината на Йосиф Ариматейски.

Ст.  10.  Очистити  от язвы –  да  Го  освободи  от  страдания,  да
засвидетелства Неговата невинност;  аще датся о гресе – след като умре
Отрокът,  след  като  се  принесе  в  жертва  за  греховете;  семя
долгоживотное –  вярващите  в  Иисус  Христос,  Неговото  потомство,
което ще живее вечно. Ст. 11. Явиви Емусвет – радост, т.е. Бог иска да Го
утеши с разпространяване навсякъде светлината на евангелската истина;
создати  разумом  –  ще  вразуми  хората,  за  да  разберат  евангелското
учение. Думите:  оправдати Праведного не означават, че от престъпник
Бог ще Го направи праведник,  но че този Праведник на всички ще се
покаже  такъв,  какъвто  е  бил  всичкото  време  преди,  т.е.  съвършено
безгрешен, че хората, които са гледали на Него като на човек, заслужено
наказан от Бог, съвършено ще изменят своя възглед.  Това пророчество
започнало  да  се  изпълнява  още  от  времето  на  самите  Христови
страдания; така напр., Пилатовата жена Го признала за праведник
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още във време на позорния съд над Него и, даже, ходатайствала за Него
пред своя мъж (Мат. 27:19). Юда предател също така признал Христос за
праведник:  согреших,  предав  кров  неповинную (Мат.  27:4);  а  римският
стотник,  който  бил  свидетел  на  Спасителевите  кръстни  страдания,
изповядал Го за Божий Син веднага след смъртта Му (Мат. 27:54).

Ст. 12. Този стих представя от себе си тържествено заключение на
цяла 53 глава. Сам Бог излиза да говори, че ще венчае с богата награда
Своя верен Раб, като победител на Неговите врагове и точен изпълнител
на  Неговата  божествена  воля.  “Поради  това  (т.е.,  където  пострада  за
греховете  на  хората)  Той ще  получи (в  евр.  Библия “Аз ще Му дам”)
голямо наследство – от силните хора ще отнеме плячката и ще я раздели:
понеже (зане) бе предаден на смърт и причислен към злодейци,  между
това Той взе върху Себе Си греховете (не Своите, а) на хората (многих) и
предаден бе на смърт заради техните беззаконези.” С думите –  крепких
разделит корысти (придобивката, плячката, принадлежаща на силните,
ще  раздели)  изразява  се  мисълта,  че  езичниците,  които  Господ  ще
направи Свое достозиние или наследство, преди това са били плячка или
подвластни на дявола. Иисус Христос, като победил този силен враг на
човешкия  род,  освободил  всички,  които  се  намирали  под  неговото
владичество, и ги разделил между Своите Апостоли, така че, Петър, Яков
и  Йоан  станали  началници  на  обрязаните,  а  Павел  и  Варнава  били
пратени към необрязаните – езичниците.  Думите –  и со беззаконными
вменсия –  Сам  Иисус  Христос  отнесъл  към  Себе  Си  (Лук.  22:37),  а
евангелист Марко (15:27-28) в тях вижда пророчество за разпъването на
Христос между двама злодейци. Във фигуралния израз Той грехи многих
вознесе – Той издигна, понесе греховете на мнозина, образът е взет от
старозаветните жертви за грях (Лев. 5:5). Който принасял такава жертва,
обикновено  слагал  ръката  си  над  главата  на  жертвеното  животно  и,
изповядвайки своите грехове, като че ли върху самото животно слагал
отговорността  за  тях.  Така и  Иисус Христос,  Който доброволно отдал
Себе Си жертва за греховете на човечеството, се нарича  Агнец Божий,
вземляй (Който взима върху Си)  греха мира (Йоан. 1:29;  ср. Ефес. 2:3;
Колос. 2:13-15; 1 Пет. 1:18-19; 2:24).
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В заключение на цялото пророчество трябва да се каже, че в 53
глава,  по  справедливия  отзив  на  учените  тълкуватели,  пророческото
съзерцание на Исая достига своя зенит. Тук с такава ясност са изобразени
страданията,  осъждането  на  смърт,  самата  смърт,  погребението  и
прославянето на Спасителя, че ако някъде, то именно в пророчеството на
тази  глава  пророк  Исая,  по  думите на  блаж.  Йероним,  се  явява magis
evangelista (“повече евангелист”), quam propheta (“отколкото пророк”).

Забележка. Това пророчество се чете като паримия във Велики Петък на 6 –
ия час и на вечернята.

За многото деца на Неплодната.
Гл. 54:1-8.

Тази  глава  служи  като  продължение  на  предната  и  разкрива
пророчеството за дълговечното потомство на Отрока Господен (53:10 и
12).

Пророкът от лицето на Бог подканя жената, която до сега е била
безплодна и никога не е раждала, да се велеси и радостно да пее, понеже
тя,  безмъжна,  ще  има  повече  деца  от  имащата  мъж.  Предвид  на
предстозищото умножаване на нейните синове, тя трябва да се погрижи
да  увеличи,  да  разшири  своята  палатка,  за  да  ги  помести;  нейното
потомство ще завладее езическите народи, и тогава тя ще може да засели
опустелите градове (1-3). Тя не трябва да се бои, защото не завинаги ще
бъде посрамена; ще настане време, когато ще забрави срама на своята
младост и няма да спомни повече безславието на своето вдовство (4-5).
След това пророкът се обръща към смутената и огорчена жена, имаща
мъж, и от лицето на Бог я утешава, че Бог и нея оставил за малко време,
но отново ще я вземе под Свое покровителство и с вечна милост ще я
помилва (6-8).

Ст. 1. “Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш, издигни глас
и  възкликни  (возопий)  ти,  която  не  си  изпитала  родилни  мъки  (не
чревоболевшая),  защото (яко)  след време ти,  безмъжната  (пустыя),  ще
имаш  много  повече  деца,  отколкото  онази,  която  има  мъж”.  По
тълкуванието на ап. Павел (Гал. 4:22-27), под неплодна, нераждаща или
нямаща мъж трябва да се разбира Христовата църква
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(высший Йерусалим), църква предимно от езичници; а под имаща мъж се
разбира обществото неповярвали в Христос юдеи,  което трябва да бъе
отхвърлено от Христовата църква, както Агар с Исмаил от Авраамовия
дом.

Ст. 2-3. Водрузи – забий; ужа товя – твоите въжета. Разширението
на палатката (кущи) е образен израз, взет от обичая на юдеите във време
на странстване по пустинята да разширяват своите палатки, когато им се
увеличавало семейството; при увеличаване на робите палатките не са се
разширявали. Това показва, че встъпилите в Христовата църква народи
ще бъдат напълно нейни деца, т.е. ще им бъдат дадени всички права на
нейните членове, и че числото на встъпилите членове постозинно ще се
увеличава. Втората половина от 3-ия стих, съгласно с евр. текст, трябва
да се чете:  и семя твое языки наследит, но не  наследят,  както стои в
славян. Библия.

Ст.  4-5.  Тук  се  разкрива  мисълта,  че  езичниците,  някога
изключени от съюза с Бог и укорявани за това от юдеите, впоследствие
наравно с последните ще се удостозит да бъдат в съюз с Бог и затова ще
забравят  предишните  укори  и  унижения.  След  потопа  Бог  свързал,  в
лицето на Ной, завет или съюз с целия човешки род, който щял да засели
земята след потопа (Бит. 9:8-9). Но понеже не всички Ноеви потомци се
оказали достойни за този съюз с Бог, то Бог между всички народи избрал
само праведния мъж Авраам (Бит 12:1-3) и в негово лице сключил завет
само  с  прякото  негово  потомство  чрез  Исаак –  еврейския  народ  (Бит.
17:7-10; Рим. 9:6-9). След това вече Бог се явява предимно Бог-благодетел
на еврейския народ, като нарича последния Свой народ (Бит. 17:7 и 19;
Изх. 3:7; 4:22-23). В противоположност на това, всички останали народи,
като  изключени  от  завета  с  Бог,  оставали  безплодни,  т.е.  не  вършели
никакви добродетели и, по такъв начин, приличали на жена, която няма
мъж и, поради това, е неплодна. Това предимство, с което се ползували
юдеите, давало на последните повод да се гордеят пред езичниците, да ги
презират и да се гнусят от тях. Но това унижено състояние на езичниците
щяло  да  се  прекрати  с  идването  на  Месия,  чрез  Когото  Божието
благословение щяло да се разпространи и на езичниците (Бит. 12:3; 22:18;
Гал. 3:3-9). С явяването Си в света Иисус Христос щял да
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стане ходатай или посредник на нов завет между Бог и хората, но завет не
временен, а вечен и не с един народ, а с целия човешки род, така че, ако
преди  Той  се  е  наричал  Бог  еврейски  (сия  глаголет  Господь  Бог
еврейский – Изх. 4:22), то след време щял да се нарича Бог на цялата земя.
Предвиждайки  това,  пророкът  и  говори  по-нататък:  “така  като  (яко)
Господ, Който те е сътворил, се нарича Саваот, и Светият Бог Израилев,
Който те е избавил (от твоя позор), ще се нарече Бог на цялата земя”. В
евр.  текст  тези  стихове  стозит:  “не  бой  се,  защото  няма  да  бъдеш
посрамена,  не  се  смущавай,  защото  няма  да  бъдеш  поругана...защото
твоят Творец е твой съпруг...”

Ст. 6-8. Тук се говори за призоваването на юдеите в Христовата
църква, след като езичниците влязат в нея. В евр. текст частицата “не” (6
ст.) я няма, а вместо “ниже”, стои “и”; цялото място се чете така: като
жена  напусната  и  скърбяща  духом  те  вика  Господ  и  като  жена  на
младини, която е била отхвърлена,  казва твоят Бог. За малко време те
оставих, но с голяма милост ще те прибера...” Старозаветната синагога,
поради своето неверие в Христос, е лишена от Божието покровителство и
е напусната, така да се каже, от своя мъж – Бог. Но тя няма да вдовства
завинаги:  след  като  влезе  в  Христовата  църква  определеното  число
езичници, тогава и целият Израил ще повярва в Христос и ще се спаси.
Тук, значи, пророкът съзерцава тайната, за която ап. Павел говори: “Яко
ослепление  от  части  Исраилеви  быст,  дондеже  исполнение  языков
внидет,  и  тако  весь  Исраиль  спасется (Рим.  11:25-32).  Времето  на
изоставянето,  макар  и  твърде  продължително,  е  наречено  кратко  в
сравнение с периода, в който юдеите ще бъдат участници на новия завет;
последният няма да се прекрати и след свършека на този свят, а ще се
продължава и после, вечно, защото тогава Христовата църква от земна,
воинствуваща ще стане небесна, тържествуваща.
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Насищане на жадуващите с изобилна вода.
Гл. 55-та.

В тази глава се изобразява, от една страна, печалното състояние на
човешкия род в религиозно-нравствено отношение до идването на Месия,
а от друга – благодатният живот на онези, които, като повярват в дошлия
Месия,  ще  встъпят  в  Неговата  Църква.  Сам  Господ  се  обръща  към
духовно гладните и жадните и говори: “жадуващите, отивайте при водата
и вземете там всичко потребно за себе си; твърде е странно, че до сега
давате среброто си и труда си за онова, което не ви насища. Послушайте
Ме, за да живее душата ви от Моята благодатна пища; Аз ще встъпя с вас
във вечен завет, ще изпълня всички милости, обещани на Давид, и ще ви
пратя  Моя  Отрок  за  водител  и  наставник  на  всички  езически  народи,
които, макар и да не Го знаели по-рано, ще се обърнат към Него (1-5).
Търсете  Господ,  докато  може да  се  намери,  разкайте  се,  за  да  бъдете
помилвани; не мислете, че без Мене ще можете да се спасите, понеже
вашите  планове  са  така  далече  от  Моите  намерения,  както  небето  от
земята,  а  Моите  обещания  са  така  неизменни,  както  са  безвъзвратни
дъждът и снегът, които падат на земята. Когато се приближите до Мене,
всичко у вас ще се подобри: вместо тръни, ще израстне кипарис, а вместо
коприва – миртово дърво” (6-13).

Ст.  1.  С  тези  думи пророкът  повиква  всички  хора  да  влязат  в
Христовата  Църква,  където  те  съвършено  даром  ще  получат  пълно
удовлетворение  на  своята  духовна  жажда,  от  която  били  измъчвани
преди. С подобни думи и Иисус Христос викал всички в Своята Църква:
аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет. Веруяй в Мя, якоже рече
Писание, реки от чрева его истекут воды живы (Йоан. 7:37-38). А под
вода  в  тези  Спасителеви  думи,  по  обяснението  на  Йоан  Богослов,  се
разбират  благодатните  дарове  на  Св.  Дух  (7:39).  Такъв,  разбира  се,
смисъл трябва да имат и разглежданите думи на пророка. Вино, тлъстина
(тук)  или  хляб,  означават духовна храна,  преподавана  на вярващите в
тайнството Евхаристия – тялото и кръвта Христови.
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Ст. 2-3. С тези думи пророкът от името на Бог призовава всички да
оставят суетния езически живот, който не дава и не може да даде пълно
удовлетворение  на  духовните  потребности,  за  да  се  обърнат  към
източника на Божията благодат и, по такъв начин, да станат участници
или наследници на обещанията, дадени на Давид. Условия за спасение от
страна на човека, освен приемане даровете на Св. Дух и причистване с
тялото и кръвта Христови служат: послушание Богу и следване на живота
в Неговите пътища  или  учение, оставяне на  беззаконните пътища  или
променяване мислите и образа на живота. Завещаю вам завет вечен – ще
свържа  нов  съюз  с  вас  чрез  Иисус  Христос,  в  противоположност  на
нарушения и разкъсан Синайски завет;  преподобная Давидова верная  –
неизменните  милости,  обещани  на  Давид,  т.е.  обещанието  за  вечното
царство  на  Месия и  всички,  съединени с това  обетование,  милости (2
Цар.  7:16).  По  буквалния  превод  от  гръци,  “преподобная  Давидова
верная” значи – онова, което съставя неизменна светиня, принадлежаща
на Давид – обещанието за Месия. Под “преподобная” ап. Павел разбира
Месия.  Така,  той  говори,  че  Господ  изпълни  обещанието,  дадено  на
праотците, като възкресил Иисус и, по такъв начин, сред християните се
осъществили думите: яко дам вамм преподобная Давидова верная (Деян.
13:34-39).

Ст. 4-5. Бог указва, че това спасение Той ще извърши чрез Своя
Отрок, Когото е поставил свидетел за народите, техен княз и повелител, и
към Когото ще се обърнат за спасение всички народи, които по-рано не
са знаели нищо за Него (срав. Ис. 42:1-6; 49:6, 8).

Ст.  12-13.  Изобразява  се  началото  на  спасението,  като
доказателство на неговата истинност. Спасението се представя под образ
на завръщане на юдеите от вавилонския плен, при радостното ликуване
на планините и хълмовете и при ръкопляскането на полските дървета. По
думите  на  Спасителя,  обръщането  към  Бог,  даже  на  един  каещ  се
грешник,  служи като  повод  за  голяма  радост  на  небето  (Лук.  15:10);
толкова по-голяма бива радостта по случай обръщането на мнозина. И
както за греха на хората цялата природа била подхвърлена на проклятие
(Бит. 3:17), и поради това всички твари като че ли скърбят или, по израза
на апостола, заедно стенат и се мъчат (Рим. 8:22), така и обратно, когато
те видят помилването на хората,
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като че ли ще им сърадават, понеже в това и сами те ще получат надежда
за  освобождаване  от  тлението  (Рим.  8:21).  Тази  радост,  по  думите на
пророка,  ще  се  изразява  в  скачане  на  планините  и  хълмовете  и
ръкопляскане  на  дърветата.  Пророкът  олицетворява  неодушевената
природа за по-голяма изразителност на речта. Думите: и вместо драчия
(трън) взыдет кипарис, и вместо кропивы взыдет мирсина имат същото
значение,  каквото  и  онези  в  35:7.,  т.е.  обърналите  се  към  Христос
езичници, които представяли от себе си като че ли безжизнена пустиня
или нива,  обраснала с  тръни и  коприва,  при съдействието на Божията
благодат,  ще  се  обърнат  в  разцъфнала  разкошна  градина,  украсена  с
благоухаещи мирти и кипариси.

Забележка. Това  пророчество  се  чете  на  водосвета  в  празник
Кръщение Господне, понеже в началото му се говори за благодатта на Св.
Дух, която, под образ на вода, се дава на вярващите.

За славата на Йерусалим.
Гл- 60-та.

Пророкът подканя Йерусалим към духовно ликуване, защото над
него ще изгрее и ще бъде видима Божията слава, тогава когато наоколо
по  цялата  земя  ще  владее  тъмнина  и  мрак  (1-2).  Вследствие  на  това
неговите деца ще се върнат от далеките краища, а езичниците със своите
Богатства  ще  се  притекат  към  него,  за  да  се  поклонят  Богу (3-9),  ще
съградят  неговите  стени  и  великолепно  ще  украсят  светилището  на
Господ (10-14). Йерусалим ще стане източник на веселие и вечна радост
за всички, в него ще царува мир и правда, за него няма да зайдат слънце и
месечина, защото Сам Господ ще бъде негова вечна светлина, и неговите
деца твърде много ще се размножат (15-22).

Ст. 1. Под  Йерусалим, по обяснението на св. Църква (пасх. кан.,
ирм.  на  8  и  9-та  п.),  трябва  да  се  разбира  новозаветната  Църква,
прославена чрез възкресението на Христос.  Свят и слава е Син Божий,
Който се явил в плът и извършил спасението.
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Ст.  3.  Йерусалим  (новозав.  Църква)  ще  стане  просветител  на
всички  народи.  Светом  твоим (τω̃˛  φωτί  σου),  както  и  светлостию
твоею, трябва да се преведе с дателен падеж – към твоята светлина.

Ст. 4. Съдържа се указание за встъпване в Хрисотвата Църква на
езичниците  от  всички  страни  на  света.  В  такова,  именно,  значение
употребява  тези  думи и  св.  Църква  в  едно  от  пасхалните  песнопения:
“возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь, се бо приидоша к тебе, яко
Богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока деца твоя” (2
троп. на 8 пес. от кан.).

Ст.  6-7.  Мадиамската  и  Гефарската  страни  лежели на  източния
бряг  на  Еланитския  залив;  Сава е  била  област  в  щастлива  Арабия.
Кидаряните  и  Навеотците  били  чергарски  племена,  произлезли  от
Исмаил, занимавали се предимно със скотовъдство и имали най-хубава
порода  овце.  Тези  думи показват,  че  Божиите църкви,  оБогатявани  от
доброволните пожертвования на вярващите, навсякъде ще се славят със
своето благолепие.
Ст. 9. Стечението в Христовата Църква на вярващите от всички страни и
от  всички  народи,  което  на  пръв  поглед  се  показва  странно,  лесно  се
обяснява  с  припомнянето  на  това  обстоятелство,  че  Иисус  Христос,
обещаният Потомък на Авраам, съгласно с пророчествата, е предмет на
надежда и вяра не само у евреите,  но и  у езичниците  (Бит.  49:10;  Ис.
11:10, ср. Рим. 3:29). Затова езичниците, когато дочакат Неговото идване,
ще се устремят към Него от всички краища на земята с бързина на облак.
Това обръщане на езичниците към Христос ще се извърши единствено по
Божията милост и за прославяне на Божието име.

Ст. 10-11. Напливът на иноземците в Христовата Църква ще бъде
не временен, а вечен, приемствено продължаващ се, така че портите на
този нови Йерусалим никога не ще се затварят. В числото на вярващите
ще има даже царе, които ще укажат големи услуги на Църквата. И всичко
това  ще бъде  вследствие на  това,  че  Бог,  по  силата  на  изкупителните
Христови заслуги, ще промени Своя гняв към човешкия род на милост.

Ст. 13. Пророкът говори от лицето на Бог: “при тебе (Йерусалиме)
ще дойде славата на Ливан с кипарис, бор и кедър, за да прослави Моето
свято място и мястото
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на Моите нозе”. Тук се говори за прославянето на новозаветната Църква
и, буквално, на Йерусалим, който ще се ползва с такава слава, каквато
принадлежи на Ливан (ср. Ис. 35:2). Наистина, в целия свят няма друго
място,  което  би  се  ползвало  от  такова  благоговейно  почитание,  както
Йерусалим  и  цялата  въобще  свята  земя  (ср.  Ис.  11:10).  Някои  от
тълкувателите под думите –  място ног  Моих разбират  разпъването  на
Иисус Христос  на  кръст,  направен,  по  указанието  на  Богослужебните
песни (Окт. воскр., глас. 2, 1 утр. кан. 5, 1), от кипарис, бор и кедър.

Ст.  16.  –  Царете  своята  власт  и  Богатство  ще  употребяват  за
благоустройството и утвърдяването на Църквата.

Ст.  17.  Дарованията  на  хората,  под  влияние на  христезинското
възпитание, ще се усъвършенствуват (Кирил Александр.).

Ст.  18-21.  В  тези  стихове  се  излага  пророчество  за  славното
състояние на Църквата след свършека на света. За забелязване е, че Йоан
Богослов описва Йерусалим,  който ще бъде основан на  новото небе и
новата земя, с думите на пророк Исая (Откр. 21:23-27). Думите “Господ
тебе  будет  свет  вечный”,  отнесени  към  сегашното  състояние  на
Църквата,  означават  не  това,  че  за  вярващите  няма  да  има  значение
обикновеното слънце  и  месечина,  но  че  Месия  със  Своето  идване  ще
озари  Църквата  много  по-бляскаво,  отколкото  слънцето  и  месечината
осветяват видимия свят, и че въздействието на Хирстос върху духовната
природа на човека ще бъде много по-силно и по-плодотворно, отколкото
въздействието  на  слънчевата  светлина  върху веществената  природа  на
човека и на другите твари. В този именно смисъл Иисус Христос и се
нарича  Солнце  Правды (Мал.  4:2)  и  Свят  истинный (Йоан.  1:9),  за
разлика от обикновеното слънце и слънчева светлина, които, в сравнение
с Него, като че ли не трябва да се наричат с тези имена. В ст. 22 под
“мальий”  се  разбират  Христовите  апостоли  (Мат.  11:25),  а  под
“малейший” – ап. Павел (1 Кор. 15:9), които обръщали към Бог хиляди
човеци и цели народи.

Забележка. 1-16 се чете като паримия: 1) на Велика Събота, в навечерието на
Пасха, понеже втова време се спомня възкресението на Иисус Христос, което послужило
като причина за прославяне на Христовата Църква, въобще, и частно, на Иерусалим,
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2)  в  деня  на  равноапостолните Константин и  Елена  (21  май),  които съдействали за
разпространяване и закрепване на Христовата Църква, и 3)  в деня на св. Александър
Невски  (30  август),  понеже  казаното  в  паримията  относно  заслугите  на  царете  за
Църквата напълно се прилага към него.

11-16  съставя  паримия  на  празник  Произхождение  древ  честнаго  Креста  (1
август), Воздвижение Креста (14 септември) и Положение ризы Господней (11 юли). В
празниците на Кръста Христов се чете това място, понеже, по вярването на Църквата,
Кръстът Христов бил съставен от кипарис, бор и кедър.

За Помазаника Господен.
Глава 61.

Отрокът  Господен,  Емануил,  свидетелства  за  Себе  си,  че  Той
притежавайки всички дарове на Св. Дух, е помазан и пратен от Бог да
благовества на бедните настъпването на царството небесно (ср. Мат. 5:3),
да  изцери  съкрушените  по  сърце,  да  проповядва  на  пленените
освобождение  и  на  слепите  духовно  прогледване,  да  открие
благоприятната  Господна  година  и  деня  за  отмъщение  на  Божиите
врагове, и с това да утеши всички плачещи, особено оплакващите Сион,
като  им  дарява,  вместо  скръб  и  униние,  радост  и  слава  (1-3).  Тогава
Сионовите деца, оправдани и възродени от Бог, ще заселят пустините и
ще подновят разорените градове; тогава ще дойдат в Сион иноземци и
инородци и ще му станат пастири, земеделци и лозари, а самите деца на
Сион ще бъдат свещеници на Господ и ще се ползват от Богатството на
народите  (3-7).  Давайки  такива  обещания,  Помазаникът  Господен
обяснява, че Той е правосъдният Господ, Който обича правдата и мрази
насилието, и затова Той ще даде награда на преведниците и ще свърже с
тях вечен завет; тогава потомството на тези праведници ще бъде известно
между народите като “семе, благословено то Господ”, и оправданите от
Бог ще се радват с Неговото име (8-9). В отговор на такива обещания,
Сион такаржествено възклицава: “нека се възрадва душата ми в Господ,
защото Той ме облече в  риза на спасение и в дреха на правда,  като на
младоженец възложи на мене венец и като невяста ме украси с накит”
(10-11).
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Ст. 1. “Дух Господен (почива) върху Мене, поради което (егоже
ради – ου̃  ένεχεν). Той (Бог Отец) Ме помаза да благовестя на бедните,
прати Ме да лекувам онези, които имат съкрушено сърце, да проповядвам
на пленените освобождение и на слепите прогледване”. По свидетеството
на  евангелст  Лука  (4:16-22),  Иисус  Христос  прочел  в  Назаретската
синагота 1-ия стих и половината на 2-ия стих на тази глава и казал: днес
сбытся Писание сие (т.е. пророчеството)  во очию вашею; а евангелистът
прибавя:  и вси свидетельствоваху Ему, т.е. всички се съгласили с Него,
понеже действително видели изпълнението на това Исаино пророчество.
Значи, разглежданото пророчество Сам Спасителят отнесъл към Себе Си.
На Мне – на човешката природа на Иисус Христос били дадени даровете
на  Св.  Дух  във  време  на  кръщението,  от  което  време  върху  Него  е
пребъдвало “всяко исполнение Божества телесне” (Кол. 2:9).  Помаза –
външен знак,  действие за поставяне някого в стария завет, чрез даване
духовни сили, в звание на пророк, цар и първосвещеник; Иисус Христос
съвместявал в Себе Си всички тези длъжности.  Благовестити нищым –
да  принеса  благата,  радостна  вест  на  онези,  които  смирено  съзнават
своята  греховност  и  собствената  бедност,  безсилие  в  делото  на
опраданието,  а заедно с това жадуват за  оправдание и очакват помощ;
исцелити  сокрушенния  сердцем –  да  изцеря  хората,  които  сърдечно,
искрено се съкрушават за своите грехове и се отчайват в спасението, да
ги  утеша, да  ги  ободря  с  надежда  на  Божията  милост  (ср.  Ис.  42:3);
проповедати пленником отпущение и слепым прозрение е равнозначещо с
казаното в Ис. 35:5 и 42:6-7.

Ст. 2. Нарещи лето Господне приятно и ден воздаяния – да обявя
настъпването  на  благодатните  месиански  времена.  Последните  са
наречени  лето  приятно  и  ден  воздаяния,  защото  тогава,  едни  –
повярвалите в Месия – получили радост на спасение, а други, предимно
юдеите, които не Го приели и даже разпънали, били наказани от Бог чрез
опустошение на Палестина и разсейване от Веспасиан и Тит.  Приятно
лето  Господне в  стария  завет  е  била  юбилейнат,  т.е.  всяка  петдесета
говина,  когато  робите  се  пускали  на  свобода,  на  длъжниците  се
прощавали дълговете, продалите своята земя отново я получавали, земята
не се разработвала, и всички почивали от трудове (Лев. 25:8-9). От време
на въвеждане царската власт в еврейския народ,
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за  настъпване на юбилейната  година длъжни били  да  известят царете.
Така че, тук ясно се говори за царското достойнство на Месия. За всички
хора юбилейната година е целият период време от кръщението на Иисус
Христос до второто Негово пришествие, а за всяко лице е – времето на
неговия земен живот;  утешити вся плачущия  – да утеша всички, които
оплакват греховете си, без различие на народност.

Ст.  3.  Плачущым Сион трябва да  се разбират онези от  евреите,
които, знаейки от пророчествата за своето високо назначение и виждайки
постозинно възрастващото всеобщо нечестие, което си намирало място
даже на Сион, съкрушавали се сърдечно и оплаквали това опозоряване на
своята  столица (Сион).  Към числото на  такива,  по  мнението  на  блаж.
Йероним, принадлежи и апостол Павел, който оплаквал Сион с думите:
скорбь ми есть велия и непрестающая печаль (Рим. 9:2). Такива, именно,
и бил пратен да утеши Месия: да им даде радост (славу), вместо скръб
(слав. пепела, с която в траурни дни си посипвали главата и която поради
това  служела за  израз  на  скръб),  елей  на  радост  (помазание  веселия),
вместо  плач  (плачущым),  славно  украшение  (украшение  славы,  т.е.
прекрасна дреха), вместо дух на униние. Всички тези изрази сочат към
онази  духовна радост,  която  ще настане за  вярващите  в Месия,  Чието
царство, по думите на ап. Павел, несть брашно и питие, но правда и мир
и радост о Дусе Святе (Рим. 14:17; ср. Йоан 16:20-22). Родове правды –
поколения  на  правдата,  опрадан  народ;  насаждение  Господне –  Сам
Иисус Христос уподобил Своята Църква на лозе или сад, а Сам Себе Си
нарекъл Син на Господря на това лозе (Мат. 21:33-45).

Ст.  4-7.  И  созиждут  пустыни  значи  –  Христовата  Църква,
отначало малобройна,  след време така широко ще се разпространи,  че
нейните членове ще заселят даже пустините и разрушените градове. Ст.
5. И приидут инороднии... – мястото на предишните пастири в Църквата
ще заемат  нови  от  иноплеменните народи.  Ст.  6  –  вы же священници
Господни наречетеся – в новия завет всички християни са предназначени
да бъдат свещеници, служителни на Бог, да бъдат свят Божий народ (1
Пет. 2:9; Откр. 1:6), но не в смисъл, че всички трябва да станат дякони,
свещеници и епископи, а в смисъл, че всички трябва да
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достигнат  такова  нравствено  съвършенство  и  чистота,  които  са
необходимо нужни на свещенослужителите. И еврейският народ в стария
завет е бил предназначен да бъде царство от свещеници (Изх. 19:6), но
той не изпълнил това свое високо назначение. Ст. 7 – вторицею – първи
път Обетованата земя наследили евреите при Иисус Навин, втори път я
наследили  християните  в  такъв  смисъл,  че  те  встъпили  в  Христовата
Църква и в нов завет с Бог и наследили всички блага, изпратени им от
Бог.

Ст. 10-11. Да возрадуется душа моя о Господе, значи – единствен
източник  на  своята  радост  да  има  само  Бог и  никого  другиго.  Човек,
радващ се в Бог, не се привързва към земния свят и се радва даже сред
лишения, скърби и страдания (Мат. 5:4-6, 10-11; Лук. 6:21-23). Облече мя
в ризу спасения и одеждою веселия одея мя – Бог ме надари с всички
средства за спасение, като че ли ме обкръжи с тях от всички страни, както
дрехата от всички страни покрива нашето тяло. Тези спасителни средства
са благодатните дарове на Св. Дух, които не само спасяват човека, но и
служат  като  изобилен  източник  на  духовна  радост.  Ето  защо,
спасителната риза е заедно с това и дреха на веселие.  Яко же жениха
возложи на  мя  венец,  и  яко  невесту украси  мя  красотою значи  –  ме
облече,  ме украси в  най-хубави  и почетни  накити.  Ст.  11  Пред всеми
языки значи – спасение или оправдание пред Бог и духовна радост ще
получат всички народи, а не само юдеите.

Забележка. 1-9  се  чете  като  паримия:  1)  на  Велика  Събота,  в  деня  на
Христовото пребъдване в гроба, понеже мрез смъртта на Иисус Христос е извършено
изкуплението  на  човешкия род  и  е  положена основата  на  църквата,  и  2)  в  деян на
църковното новолетие (1 септември), понеже тук се съдържа пророчество за настъпване
на “приятното лято Господне” и чрез това се внушава на християните да се възползват за
своето спасение от дарената им нова година.
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За завършване на спасението или за
славата на Сион.

Гл. 62-ра.

Отрокът Господен се обръща към Сион и казва, че Той няма да се
успокои до тогава, докато не доведе докрай спасението, докато Сион не
бъде за Бог онова,  що диадемата за царя, докато не се лиши от името
“оставен”, а неговата земя – от името “пуста”, докато Йерусалим не се
нарече “любов Божия”, а земята – “вселена”; тогава Сионовите деца ще
живеят помежду си като момък с девойка, а Господ ще свърже съюз с тях
като младоженец с невяста (1-5). За да увери Йерусалим в непременното
изпълнение на казаното, Отрокът говори, че Той поставил на стените му
стражари,  които денем и нощем ще напомнят на  Сион за Господ,  и  с
клетва обещава, че ще запази неговото благосъстояние (6-9). След това
Отрокът заповадва на Сионовите стражари да излязат от вратата на Сион,
да изравнят пътй, да го направят удобен за Божиите хора и да поставят
знаме за събиране на народите, понеже Господ е разпространил вече до
крайните предели на земята радостната за Сион вест, че идва неговият
Спасител, и наградата е в Неговите ръце. Тогава, когато Спасителят на
Сион ще награди верните негови деца, всички други вярващи ще наричат
верните юдеи “люде святи, изкупени от Господ”, а Йерусалим ще нарекат
“търсен от Бог град и неоставен” (10-12).

Ст. 1-4.  Не попущу – няма да пропусна, не ще престана да мисля,
да говоря, да действувам;  светило  – светилник. Ст. 2. –  правду твою –
оправданието на Сион; именем новым – църква (Мат. 16:18), а новото име
на Сионовите граждани – християни (Деян. 11:26). Ст. 3. Сион ще бъде за
Господ така скъп,  както за царете венецът и диадемата – знаковете на
царското достойнство, т.е. той ще бъде пазен от Господ така, че никой не
ще да  го  отнеме  от  Него  (ср.  Йоан.  10:28).  Ст.  4  –  Воля  Моя –  Мое
благоволение, Моя любов.

Ст. 5.  С тобою няма в гръцкия текст. За това целият стих ще се
преведе така:  и  както  живее момък с  девойка,  така  ще живеят  у тебе
твоите деца, и, както
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се радва младоженец на невеста,  така ще се радва Господ на тебе,  т.е.
Сионовите деца ще живеят помежду си в такава взаимна любов, която е
свойствена на момците и девойки. Отношението на Иисус Христос към
Църквата е отношението на младоженец към невяст; с това се изразява
най-тесния съюз на Христос с Църквата, основан на Неговата преголяма
любов към човечеството. Такива уприличавания често се срещат в Св.
Писание.  Така  напр.,  св.  Йоан  Предтеча  нарича  Иисус  Христос
младоженец,  вярващите  в  Него  –  невяста,  а  себе  си  –  другар  на
младоженеца  (Йоан.  3:26-30);  и  Сам Иисус Христос  наричал  Себе  Си
младоженец (Мат. 9:15; Мар. 2:19; Лук. 5:34-35; Мат. 25:1-13; ср. Ефес.
5:22-32).

Ст.  6-10.  Стражи –  апостолите,  пастирите  и  учителите,  чиято
длъжност  е  безпрестанно  да  напонзит  на  хората  за  Бог  и  за  Неговата
свята  воля  (Деян.  20:28;  2  Тим.  4:2);  до  конца –  никога.  Ст.  7.
Обръщението  е  към  пастирите  и  към  Йерусалим:  те  ще  извършат
безпримерно дело, когато, благодарение на тяхната дейност, радостната
вест за спасението се разпространи по цялата земя. В евр. Библия четем:
“стражарите  не  трябва  да  замлъкват  пред  Господ,  докато  Той  не
възстанови и не направи Йерусалим слава на земята”. Ст. 8.  Пшеница и
вино –  тялото  и  кръвта  Христови,  с  които  се  причистяват  само
принадлежащите  към  Църквата  (Евр.  13:10).  Ст.  9.  Обимайщии  –
трудещите  се,  събиращите.  Ст.  10.  Знамение –  кръстът  Христов  (Мат.
24:30).

От  цялото  пророчество  е  ясно,  че  под  Сион  или  Йерусалим се
разбира  новозаветната  Църква.  Но  в  самото  пророчество  има  един
признак, който ясно определя състоянието на Йерусалим или на Божията
Църква; това е сключването на нов завет със стария отхвърлен Йерусалим
(52:2;  4  и  5),  т.е.  с  еврейския  народ.  Значи,  тук  се  изобразява
новозаветната Църква от евреите. Но се явява въпрос – от кое време е
тази  Църква,  понеже  Църквата  Христова  от  евреите,  именно
Йерусалимската, същестувавала в апостолския век и, както вече знаем от
пророчествата  на  Исая  (59:20)  и  ап.  Павел  (Рим.  11:26),  пак  ще
съществува в края на новозаветните времена. Изобразяваната у пророка
Исая в 62 глава Йерусалимска Църква, вероятно, е Църквата Христова от
евреите в последните времена, понеже Отрокът Господен или Месия тук
се
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изобразява вече извършил или извършващ делото на спасението, но то е
закъсняло  само  за  юдеите,  и  за  другите  народи  проповедта  за  това
спасително дело вече се разпространила “до последних земли” (ст. 11),
затова  Месия  обещава  да  продължи  Своята  дейност  специално  за
спасението  на  юдейския  Йерусалим  (ст.  1),  където  още  се  очаква
Неговото пришествие (ст. 11, ср. Мат. 23:38-39). Цялото пророчество с
няколоко  думи  може  да  се  предаде  така:  “Езичниците  са  влезли  в
Христовата  Църква,  но  и  за  юдеите,  които  не  приели  Месия,  Бог  не
престава да мисли. Ще настъпят времена, когато пастирите и учителите
на  Христовата  Църква  и  всички  вярващи  ще  приготвят  място  в
Христовата  Църква  за  юдеите  (ст.  10),  които  ще  повярват  в  Христос.
Тогава ще настъпи и свършекът на света. Бог ще заповяда да се издигне
знамето за събиране на народите,  защото Той ще дойде като Съдия,  с
награда и наказание” (ст. 11).

За Победителя на враговете на Църквата.
Гл. 63:1-6.

Това пророчество е изложено алегорически и в диалогична форма.
Пророкът  вижда  някакъв  герой,  който  се  връща  като  победител  от
неприятелската  земя  Едом,  във  военни  дрехи,  опръскани  с  кръв  така,
както обикновено са опръскани с гроздов сок дрехите на онези, които са
тъпкали грозде в точило, и в недоумение пита: “кой е той?” Победителят
сам да  дава сведения за  Себе си и  казва  причината,  по  кято  неговите
дрехи са опръскани с кръв (1-6).

Ст. 1-6. “Кой е Този, Който е дошъл от Едом, в червени дрехи от
Восор,  Който  е  така  прекрасен  (сей  красен)  в  своето  въоръжение  (во
утвари) и с велика сила (зело с крепостию)?” – “Аз съм, Който изричам
(Аз глаголю) правда и спасителна присъда (суд спасения)”. Едом тук се
взима  като  образ  на  враговете  на  Божията  Църква.  Ст.  3.  “Исполнен
истоптания – Аз  тъпках грозде в жлеб” – отговравя пак победителят.
Тъпчене на кораб, жлеб или точило (голяма каца или корито с грозде) в
преносен  смисъл  означава  наказание,  поражение  на  враговете.  Ст.  4.
“Защото за тях (враговете) настана денят
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за отмъщение (воздаяния) и за угнетените от тях настъпи (приспе) време
за избавяне”.  Според еврейския текст,  този  стих се чете така:  “защото
денят за отмъщение е в сърцето Ми, и годината на изкупените от Мене
настана”. – По свидетелството на Йоан Богослов в Откровение (19:13-15),
под Победител, облечен в изпръскана с кръв дреха и изтъпкал винното
точило  (жлеб)  на  Божия  гняв  и  ярост,  трябва  да  разбираме.  “Словото
Божие  –  Иисус  Христос,  Царя  на  царете”.  И  православната  Цръква  в
своите песнопения прославя “Спаса, иже от Едома исходя, червлену ризу
имый...во спасение наше и обновление (Воскр.  кан. 1,  гл.  1,  троп.  на  4
пес.). Изобразяваната от пророка борба на Победителя и Неговата победа
над  Божиите врагове  се  е  почнала  със  смъртните  страдания  на  Иисус
Христос и с Неговото слизане в ада. Със Своята смърт и възкресение Той
победил Своите врагове, а със слизането в ада съкрушил държавата на
смъртта и на дявола, и освободил от ада душите на умрелите, повярвали в
Него.  На  това основание  разглежданото  пророчество  се  чете  в  църква
като паримия на празник Възнесение. Църквата с това учи, че възнеслият
се е Онзи, Който със Своето възкресение извършил победата над ада и
смъртта.  По  обяснението  на  св.  отци  и  учителни  на  църквата  (Кирил
Алекс.,  Теодорит,  Йероним  и  др.),  с  въпроса:  “кто сей  пришедый от
Едома” се обръщат към възнеслия се Христос ангелите: тях очудва това,
че Той се явява в червена дреха. Христос отговаря, че това са следи от
Неговата победа над враговете. Но трябва да забележим, че при пророк
Исая се изобразява не началото на борбата, а найния край: Победителят
измокрил  дрехите  Си  не  със  Своята  кръв,  както  е  било  във време на
кръстните  страдания  на  Спасителя,  а  с  кръвта  на  враговете;  цел  на
борбата не е изкупуването на хората, а прославянето на изкупените (ст. 4
евр.  Библия),  при  което  изкупителното  дело  се  представя  вече  за
извършено.  По  обяснението  на  Йоан  Богослов  (Откр.  19:19-21),  тук
трябва да разбираме окончателната победа на Христос над дявола, над
антниХристос и, въобще, над царството на сатаната при второто Негово
пришествие.

От  7-я  стих  на  тази  глава  до  края  на  64-та  глава  се  съдържа
молитвата на пророка, от лицето на юдейския народ, към победителя Бог
за милост към грешните страдащи юдеи. От начало пророкът, по повод на
гореизложената
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борба  на  Победителя,  припомня  всички  Божии  милости,  които  Бог
проявил към еврейския народ, и прибавя, че виновник за тези милости е
бил  не  някакъв  ходатай  (напр.  Моисей  при  Синай)  или  пък  ангел
(служебен дух), а Сам Господ. Но евреите за всички Божии благодеяния в
продължение  на  целия  старозаветен  период  показали  само  една  черна
неблагодарност  и  затова  сега  пророкът  моли  Бог  за  безмерно
човеколюбие.  Бог,  в  отговор  на  молитвата,  обяснява,  че  делото  на
спасението ще се разпространи върху всички послушни на Божия глас от
всички народи (Ис. 65 гл.)  и че юдеите са заслужили отхвърляне чрез
своето непослушание и тежки грехове (Ис. 66 гл.).

Призоваване на езичниците и тържество
на Църквата.

Гл. 65-та.

В отговор на Исаината молитва,  Бог обявява, че ще открие Себе
Си на народите, които не са Го търсели и не се наричали с Неговото име,
понеже избраният еврейски народ, към който Той бащински простирал
ръце през всичкото старозаветно време, продължава да оскърбява Господ
чрез разни видове идолопоклонство и в същото време смята себе си по-
свят  от  другите народи.  За  тези  грехове  на  юдеите  и  за  греховете  на
техните бащи Бог достойно ще ги накаже (2-7). Впрочем, от остатъка на
добрите Господ ще произведе ново, свято и многочислено племе; Той ще
изтреби  чрез  война,  глад  и  болести  само  непокорните,  тогава  когато
избраните  ще бъдат  оградени от  всяко зло  и  наречени с ново име.  За
пълно щастие на  избраните  Бог ще сътвори ново небе и  нова земя,  и
Йерусалим тогава ще бъде радост за Бог и утеха за хората. Не с дълъг
живот  ще  измерват  тогава  благочестието,  защото  грешникът  и  на
стотната година ще бъде проклет (8-21). Тогава благосъстоянието на един
народ няма да бъде застрашавано то друг, всеки народ ще бъде ограден с
безопасност;  молитвата  на  всекиго  ще  бъде  чута  и  скоро  изпълнена.
Всички хора със звероподобни и диви нрави ще се обърнат на кротки и
незлобиви, а древната змия – дяволът, не ще може да прави пакости на
хората (22-25).
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Ст. 1-5.  Не ишущым и не вопрощающым,  по обяснението на ап.
Павел  (Рим.  10:16-20),  са  езичниците,  които  с  идването  на  Спасителя
открили,  намерили  Бог  и  влезли  в  новозаветната  Църква.  Това
пророчество за встъпване на езичниците в Христовата църква не веднъж
повтарял Сам Иисус Христос, когато вече настъпило време за неговото
изпълнение.  Изобличавайки  ръководителите  на  еврейския  народ  –
архиереите и стареите, Иисус Христос им предложил притча за лошите
лозари и, в заключение на тази притча каза:  сего ради глаголю вам, яко
отымется от вас царствие Божие, и дается языку творящему плоды
его (Мат. 21:33-45; ср. Мат. 8:10-12). Ст. 2. Не покаряющымся – евреите
(Рим. 10:21). Ст. 3  във вертоградех – в градините, се разбира служението
на финикийската Богиня Астарта в дъбравите и градините; в чрепех – на
жертвеници, устроени с тухли (Изх. 20:25). Ст. 4.  Лежат соний ради –
некромантиците,  които отивали на  гробовете на умрелите и  лягали да
спят  върху  кожата  на  жертвеното  животно,  с  цел  да  узнаят  в
съновидението бъдещето; ядат мяса свиная и юху треб (чорба жертвена)
– въпреки закона (Лев. 11:7; Втор. 14:8); отиди от мене – евреите, без да
гледат  на  своето  крайно  нечестие,  смятали  себе  си  за  чисти  и
отдалечавали от себе си всеки,  несподелящ техните  заблуждения,  като
казвали на такъв: “махай се от нас, не се допирай, защото ние сме чисти!”
А  това  тяхно  нечестие,  казва  пророкът,  като  огън  нвече  гори  в  тях,
унищожава ги, и те ще загинат от яростта Божия така скоро, както скоро
се разлетява димът.

Ст. 6.  Недро или лоно (κόλπος) – гърди, обятези, пазва, джоб- Да
дадеш някому “меру добру в лоно” значи – да отсипеш в джоба му или
торбата му добре натъпкана  и  препълнена мярка (Лук. 6:38).  От тук –
отдам в недро им грехи их и грехи отец их значи – за техните грехове и
греховете  на техните  прадеди Аз  (Бог)  ще  им въздам пълна  мярка на
нанказание,  напълно  равна  на  техните  грехове.  Застрашаването  с
наказание потомците за греховете на прадедите е изказано още в закона:
Аз есмь Господь Бог твой, Бог ревнитель, отдаяй грехи отец на деца до
третезиго  и  четвертаго  рода  ненавидящым  Мене (Изх.  20:5).  Това
същото  и  пророк  Исая  повтаря  тук.  Но  как  това  застрашаване  да  се
съгласува  с  Божието  правосъдие,  което  чрез  устата  на  законодателя
говори: да не
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умрут отцы за сины, и сынове да не умрут за отцы: кииждо за свой грех
да умрет (Втор. 24:16)? Отговор на този въпрос дава самото Св. Писание,
което казва,  че Господ наказва за греховете на прадедите  само такива
потомци, които ненавиждат Него (Изх. 20:5), т.е. за греховете на бащите
биват наказвани, по обяснението на блаж. Теодорит, само такива внуци и
правнуци, които подражават на бащите и прадедите в лукавство. А когато
наказанието  на  нечестивите  прадеди  пада  на  техните  благочестиви
потомци,  тогава  то  не  е  вечев  строг  смисъл  наказание,  а  е  премъдро
действие  на  Божия  благ  промисъл,  имащо  за  цел:  1)  с  наказанието,
понесено  от невинните  потомци,  да  ослаби наказанието,  заслужено от
тяхните  прадеди  (твърде  силна  подбуда  за  любящите  деца  към
безропотно  пренасяне  наазанията  за  своите  родители),  2)  чрез
незаслужените  наказания  на  потомците  да  възвиси  и  укрепи  тяхната
собствена дородетел и 3) за да внуши на всички най-силно отвращение
към нечестието, понеже, знаейки, че със своето нечестие ние навличаме
Божието наказание не само върху себе си, но и връху децата и внуците,
всеки от нас, който обича своите деца и внуци, в това получава силна
подбуда да се въздържа от тях. Ст. 8. На грезне – на лозовия грозд.

Ст.  10-15.  Тези метафорични изрази  дават  мисълта,  че  Божиите
избраници,  овцете  от  Христовото  стадо,  като  стъпят  в  оградата  на
църквата, ще се наслаждават от безопасност и от всички духовни блага
така, както стадото животни е безопасно, когато се намира в заградено
място, и от нищо не се нуждае, когато пасе на плодородна долина. Юдоль
Ахорская  –  Ахорската  долина,  която  се  намирала  до  Ерихон  и  се
отличавала  с  хубави  пасбища  и  лозя.  Ст.  11  Уготовляющии  демону
трапезу – приготовляващите и употребяващите храна от остатъците на
идолските жертви, което и ап.  Павел нарича  бесовска трапеза (1 Кор.
10:26); исполняющии щастию растворение – напълващите с вино чашата
в  чест  на  Богинята  Щастие;  според  блаж.  Йероним,  в  Египет  и
Александрия имало езически обичай в последния ден на годината да се
слага трапеза, изпълнена с всякакъв вид ястези, и чаша с медова напитка;
това  служело като знак на плодородието през  миналата година и  като
молитва за такова през идващата година. Ст. 15. Наименованието
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на евреите “избран народ” ще премине на християните.
Ст.  17.  Под ново небе и нова земя,  където  с  праведниците   ще

живеят  и  грешниците,  където  ще  има  смърт,  ще  строят  къщи,  ще
насаждат лозя, трябва да разбираме новия порядък, който ще се въдвори
на земята с идването на Христос, или благодатното Христово царство –
Църквата, в която, по думите на ап.  Павел, всичко става ново:  кто во
Христе нова твар (2 Кор. 5:17);  но никак под тези думи не можем да
разбираме  онова  небе  и  онази  земя,  които  ще  се  явят  след  второто
Христово пришествие и  където,  по  думите на апостола,  не  ще да има
болести, скръб и смърт (Откр.  21:1,  4)  и където ще живеят  само едни
праведници (2 Петр. 8:13).

Ст.   20. Всеки един от истоновярващите ще достига пълнота на
своите години, няма да има разлика между младенец и старец, защото
стогодишният  тогава така  ще бъде бодър и  здрав,  както  и  момъкът,  а
беззаконникът, макар да проживее и сто години, ще бъде проклет.

Ст. 22.  Дела бо трудов их обетшают – дълго ще се ползуват от
изделието на своите ръце.

Така  че,  тържеството  на  Църквата,  според  пророк  Исая,  ще  се
състои в живота на вярващите под ново небе и нова земя, където, вместо
житейските скърби  и печали, ще има радост, веселие и щастие, и няма да
има  разлика  между  старци  и  деца,  а  само  между  праведници  и
нечестивци;  в  нравствено  отношение  ще  се  яви  такъв  преврат,  че
жестоките и звероподобни нрави ще се изменят на кротки и мирни, а на
праведниците никой в нищо няма да вреди.

Отдалечаване на всички неразкаяни грешници
от тържеството на Църквата.

Гл. 66.

В тази глава Бог продължава да отговаря на пророковата молитва,
съдържаща се в 63 и 64-та глави. В нея молитва еврейският народ, между
другото, се оплаква от това, че е изравнен с езичниците (63:19), а пък той
винаги е признавал истинския Бог (64:4, 9), и проси милост за себе си
заради  святези  Йерусалим  и  храма,  със  запустяването  на  които  се
безслави  като  че  ли  Божието  име  (10-12).  –  Бог  обявява,  че  даже
построеният и украсен от
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евреите  Йерусалимски  храм  и  принасяните  в  него  жертви  няма  да
възвърнат към тях предишното Негово благоволение. Човеците не са в
състояние да построят храм отговарящ на величието на Бог,  за Когото
небето  е  престол,  а  земята  –  подножие;  жертвоприношенията  са
установени  като  необходимо  средство  за  изразяване  на  смирение,
благоговение  Богобоязливост,  без  които  всяка  жертва  се  равнява  на
напразно  убийство или  на  беззаконно  кръвопролитие  (66:1-4).  Затова,
истински  блогоговеещите  пред  Бог  трябва  да  кажат  на  своите  братя,
които ненавиждат тях заради Божието име и насмешливо желаят личба,
че ще бъдат посрамени, защото градът и храмът ще бъдат разрушени (5-
6). В едно кратко време, вместо тях упорстващите, по чудесен начин ще
се народи  многочислен  Богоизбран  народ,  който  ще се  наслаждава  от
велика слава, радост и мир и ще бъде утешен от Бог така, както любящата
майка утешава на гърдите или на коленете своето дете (7-14). Но върху
Божиите врагове ще се излее гняв като огнена буря. Всеведещият Бог ще
дойде  на  съд  със  Своето  небесно  воинство  и,  знаейки  помислите  на
всички,  ще  въздаде  всекиму  според  делата.  В  това  време  по  всички
страни  ще  бъдат  пратени  проповедници,  които  ще  доведат  в  новия
Йерусалим  достойните  езичници,  и  след  това  ще  се  почне  веобщото
правилно и законно поклонение на Йехова. Вън от стените на Йерусалим
вечно ще се мъчат душите на убитите Богоотстъпници, защото черв их не
скончается (не ще умре), и огнь их не угаснет (15-24).

Ст.  1.  Тук се съдържа учение за  вездеприсъствието  Божие и  за
невместимостта на Бог в някакви предели на пространството. Евреите не
могат да построят храм, напълно отговарящ на Божието величие, както за
това говорил мъдрият цар Соломон (3 Цар. 8:27), и този храм не може да
се  смята  като  жилище,  необходимо  на  Бог.  Юдеите  във  времето  на
пророк  Исая  мислели,  че  Йерусалим  и  храмът  не  могат  да  бъдат
разрушени  от  враговете  и  че,  под  защитата  на  храма,  те  сами  са
обезопасени от всички врагове (гл. Йерем. 7:3-4 и 10). Такова лъжливо
мнение  за  храма  имали  юдеите  и  във  времената  на  апостолите.  Така,
когато архидякон Стефан започнал да предсказва, на основание думите
на Господ, за разрушението на
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Йерусалим  и  на  храма  и  за  отменяне  обредите  на  старозаветното
Богослужение, извършването на които се свързвало със съществуването
на храма, тогава невярващите юдеи го обвинили като Богохулник (Деян.
6:11-14).  А  св.  Стефан  изобличавал  лъжливото  мнение  на  юдеите  за
храма  с  думите  на  това  Исаино прорчество  и  с  тях  подкрепял  своето
свидетелство  за  разрушението  на  храма  и  за  прекратяване  на
старозаветното Богослужение (7:48-50).

Ст.  2.  На  кого  воззрю: токмо  на  кроткаго  и  молчаливаго  и
трепещущаго словес Моих. В тези думи не се говори, че за угаждане на
Бог  са  нужни  само  указаните  душевни  качества  и  че  са  съвършено
излишни  храмът  и  жертвите.  Тук,както  и  в  много  други  места на  Св.
Писание,  се  изразява  мисълта,  че  храмът  и  извършваното  в  него
Богослужение  имат  пред  Бог  по-малка  цена,  отколкото  кротостта,
смирението и  благоговейното послушание на словото Божие (милости
хощу, а не жертвы – Ос. 6, 6; жертва Богу – дух сокрушен – Пс. 50:19), и
че външното Богослужение, без съответно вътрешно разположение или
настроение на сърцето, няма пред Бог никакво значение (ср. Ис. 29:13;
Мат. 15:8-9; глед. Ис. 1:11-15). Бог, по думите на ап. Павел, не се нуждае
от нищо, което биха Му принесли човешките ръце, защото Сам дава на
всички:  живот, дыхание и вся (Деян. 17:24-25). Ако Бог ни дава всичко
(следователно и онова, от което се строят и с което се украшават храмове
и самите жертви), а Сам живее в неръкотворни храмове и нищо не иска
от  наша  страна,  то  това  показва,  че  всички  наши  жертви,  както  и
всичкото въобще външно Богослужение, са нужни за нас самите, а не за
Бог;  Бог  ги  приема  от  нас  не  затова,  че  се  нуждае  от  тях,  но  по
снизхождение към нас, като обръща внимание на онова разположение, с
което  ги  принасяме.  Принасяйки  Богу  жертва,  ние  постъпваме  като
добрите  и  умни деца,  които  своята  любов  към  родителите  изразяват
понзикога с това, че им поднасят подаръци, купени с парите на самите
родители.  Както  тези  подаръци  получават  всичкото  свое  значение  от
онова сърдечно розположение, с което се поднасят, така и нашите жертви
са угодни Богу само като израз и доказателство на нашата синовна любов
към  небесния  Отец.  Ето  защо,  когато  тези  жертви  принасяме  без
съответно душевно настроение те губят всякакъв смисъл и значение.
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Ст. 4-5.  Изберу поругания их – ще избера онова, което ще служи
като поругание за тях. Ст. 5 – да имя Господне прославится, и явится във
веселии их – нека се прослави Бог, и ние ще видим тяхното веселие – така
се надсмивали невярващите юдеи над благочестивите.

Ст. 6-9. В това време, когато Бог изпрати беди на евреите, когато
Йерусалим и  храмът  бъдат  разрушени  (глос  вопля  от  града,  глас  от
храма),  ще  се  извърши  велико  чудо:  Сион  (новозаветната  Църква)
отведнъж  (купно)  ще  роди  цял  народ.  Това  се  изпълнило  в  ден
Петдесятница  след  слизането  на  Св.  Дух  на  апостолите,  когато  чрез
проповедта на ап. Петър били обърнати към Христос около три хиляди
души  хора  (Деян.  2:40-41).  После,  като  настъпила  по  Божието
определение  гибелта  на  Йерусалим  и  на  храма  чрез  римляните,
новороденият христезински народ се размножил и се разширил вече от
Йерусалим до Испания.

Ст. 11. От входа славы – от влизащата слава. Ст. 14. Кости ваша
яко трава прозябнут – духовната радост ще се отрази и на тялото: както
скръбта суши костите, така радостта благотворно действа на тялото. Ст.
17. В преддвериих – в преддверията на езическите капища. Ст. 19. На них
– на спасените от евреите, на апостолите. Тарсис – в южна Испания; Фуд
– на юг  от Египет,  на етиопската  граница;  Луд –  в Етиопия;  Мосох –
между Черно и Каспийско морета; Товел – на юг от Кавказ. Ст. 21.  От
тях – от езичниците, обърнали се към Господ.

По  такъв  начин  Бог  ще  прославят  не  само  юдеите,  но  и
повярвалите  в  Него  езичници,  и,  при  това,  последните  ще  съставят
мнозинство в Божието царство. А нечестивите измежду всички народи
ще бъдат изключени от това царство: тях очакват вечни мъки. Трябва да
се  има  предвид,  че  пророк  Исая,  при  изобразяване  на  новозаветните
времена, често пъти съединява в една обща картина черти от събития,
разделени с големи промеждутъци от пространство и време. Така и тук,
при изобразяване събирането на народите за съзерцаване Божията слава в
новия Йерусалим и наказателния Божий съд над всички грешници, той в
общи черти рисува както царството на благодатта, така и царството на
славата.
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Заключение.

За предмет на Исаините пророчески речи служи Божието царство
и отношението на неговите членове към своя глава – Бог. Понеже това
царство в стария завет е съществувало между юдеите, то до тях главно се
касаят  пророческите  речи;  останалите  народи  влизат  тук  толкова,  до
колкото  те  имат  отношение  към  юдейския  народ  или  до  колкото
задържат развитието на Божието царство. От тук пророчествата на Исая
имат за свой предмет, преди всичко, юдеите, а после вече и останалите
народи – езичниците. На първите пророкът възвестява, че Господ е цар,
ръководител, пазител и спасител на Своя народ, и ако последният желае
да  се  ползва  от  Божиите  благодеяния,  трябва  да  бъде  верен  Богу да
изпълнява всички Негови заповеди, само Нему да възлага своята надежда
и да избягва всичко, що може да Го оскърби.  На езичниците пророкът
показва, че Бог е цар не само на евреите, но и на всички народи, които
трябва да се стремят да Го познаят и да станат едно.

При такъв  възглед  за  езичниците,  царството Божие не  може да
бъде вече национално и да достигне своето пълно развитие в пределите
на Юдея. Юдейското царство, подобно на другите, ще бъде разрушено,
но с цел, вместо него, да се образува месианско царство. Мисълта за това
царство служи като централен и завършителен пункт на всички Исаини
пророчества: около нея се групират и в нея намират за себе си оправдание
неговите пророчества за съдбата на евреите и езичниците.  Бог насочва
историята на всички народи към това – да ги направи членове на Своето
царство, и всички царства съществуват  толкова, доколкото те оправдават
в  своята  история  тази  цел  или  колкото  служат  като  изпълнители  на
Божията  воля.  Юдеите  и  езичниците  се  подхвърлят  на  всякакъв  род
бедствия, техните царства даже се разрушават по причина на това, че те
не изпълнили в своята история Божието назначение, от което съвършено
се отклонили, и с цел,  очистени чрез бедствия и станали
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по-добри в нравствено отношение, да имат възможност да станат членове
на съгражданото месианско царство.  Това царство ще се образува чрез
проповедническата дейност на Богочовека и чрез Неговите страдания за
греховете на човешкия род. Народът – юдеите и езичниците – очистен от
греховете, повярвал в Него и изпълнявайки всички Негови заповеди, ще
образуват  от  себе  си,  под  Негово  ръководство,  царство  на  мир  и
блаженство,  което  ще  бъде  пълно  осъществяване  на  старозаветната
теокрация. Това царство ще съществува вечно.

Общ поглед върху съдържанието на
Исаините пророчества.

Пророк  Исая  в  своите  речи  рисува  преди  всичко  религиозно-
нравственото състояние на юдеите; той изобразява картинно и подробно
пред своите слушатели тяхното отстъпване от Бог, техните заблуждения
и  пороци,  с  цел  да  им  покаже,  че  твърде  се  отдалечили  от  своето
назначение – да бъдат народ Божий и да предизвика у тях отварщение
към греха и разкаяние. Имайки предвит тази цел, пророкът им внушава,
че, за неизправяне, те ще бъдат наказани от Бог чрез езическите народи, а
в  случай  на  сърдечно  разкайние  той  им  обещава  великите  Божии
милости. Но за да не би изобличаваните в тежки грехове помислят, че за
тях разкаянието е вече късно или безполезно, че техните грехове са тежки
и  непростими,  пророкът  им  разкрива,  че  Бог,  по  Своето  безмерно
човеколюбие, прощава всички беззаконези на хората, стига те искрено да
се разкаят за тях.

В своите речи пророк Исая се обръща и към езичниците, на които
също казва да слушат Израилевия Бог като Бог на цялата земя, да не се
гордеят,  като  достигнат  могъщество,  и  да  не  притесняват  другите,
особено  Божия  народ,  помнейки,  че  те  са  само  оръдие  в  ръцете  на
Вседържителя за наказване и вразумяване на другите; но за нечестието и
пороците  Бог и  от  тях  ще иска  сметка.  За отбелязване  е,  че пророкът
винаги смекчава своите предсказания на юдеите – за настъпване на тежки
и страшни времена, - с Божията милост; но като застрашава езичниците с
Божий съд, не винаги и
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не  на  всички  обещава  тази  Божия  милост:  наказанието  на  едни  от
последните служи за тяхното изправяне (наприм. египтяните), а други, -
като злобни и непримирими врагове на Божието царство на земята, води
към окончателно изтребване (напр. вавилонците, едомяните).

Призовавайки юдеите и езичниците към изправяне, пророкът и на
едните,  и  на  другите възвестява  спасение  чрез  Месия  Иисус Христос,
Когото нарича Емануил, краеъгълен Камък в основата на Сион,  Отрок,
Раб на Йехова. Той ще основе Своето царство не само за евреите, но за
всички народи; всички се поканват да бъдат членове на това царство, но
за това всички трябва да се изправят и да живеят съгласно с учението на
Отрока. Евреите, като избран Божий народ, мислели, че наследници на
благодатното царство на Месия ще бъдат само те, а всички езичници ще
бъдат лишени от участие в духовните блага на това царство. Пророкът
оборва  това  заблуждение  на  евреите  и,  за  ободряване  на  езичниците,
възвестява, че Месия е назначен от Бог да бъде “в завет рода Исраилева
и  во  свят  языков”  и  да  послужи за  спасението  на  всички  “даже  до
последних земли”. Но в Неговото царство ще влязат само вярващите, без
разлика на националност,  а невярващите ще бъдат отдалечени от него,
макар  по  рождение  и  да  принадлежат  към  избрания  народ.  С  цел  да
подготви  евреите  за  встъпване  в  това  царство,  пророкът  подробно  се
спира върху лицето и дейността на неговия Основател. За да подбуди по-
силно евреите  и  езичниците  да  се  изправят  и  да  желаят  да  встъпят  в
царството на  Месия,  пророкът  с  особена подробност  изобразява  онези
велики  блага,  с  които  ще се  ползват  членовете на  това  царство.  Това
царство ще бъде царство на мир, на блаженство и на правда; неговите
членове не ще се нуждаят от нищо, не ще знаят що е скръб и тъга, а ще се
радват вечно с една искрена, нелицемерна радост. Заедно с това пророкът
в общи черти рисува и участта на нечестивите,  които не ще послушат
призоваващия ги Божий глас за встъпване в царството на Месия: те ще
бъдат нещастни и обречени на вечна гибел.
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Книга на пророк Йеремия.
Сведения за пророк Йеремия.

Пророк Йеремия (от евр. възвишен от Бог) бил син на Анатотския
свещеник  Хелкия.  Но  неговия  баща  трябва  да  отличаваме  от
първосвещеник  Хелкия,  който  в  18-та  година  от  царуването на  Йосия
намерил книгата на закона, написан с ръката на Моисей (4 Цар. 22:8; 2
Пар. 34:14). Ако Хелкий, бащата на Йеремия, бил първосвещеник, той по
своето звание щял да живее при храма в Йерусалим, а също и пророкът
би  живял  при  него.  Освен  това,  от  времето на  Соломон,  Анатотските
първосвещеници се прекратили (3 Цар. 2:26). Към пророческо служение
Йеремия бил повикан в 13-та година от царуването на Йосий, когато бил
още  юноша  (1,  2.  6-7)  и  служил всичкото  време  през  царуването  на
Йосий,  Йоах,  Йоаким,  Йехоний,  Седекия  и  около 5  години  даже след
разрушението на Йерусалим. По такъв начин, цялото негово служение е
продължавало около 45 години, от 628 до 583 година.

При благочестивия Йосия дейността на пророка била успешна: той
се  явил  усърден  сътрудник  на  царя  във  възстановяване  истинското
Богослужение, укорявал народа в идолопоклонство и на всички внушавал
да служат на Бог не само външно, но с безукоризнен живот (гл. 4). След
смъртта  на  Йосий  пророкът  повече  не  срещал  поддръжка  от  царете.
Йоахаз  и  Йехоний  не  са  и  могли  да  му  укажат  такава,  поради
кратковременното  си  царуване (по  три  месеца  всеки).  Но  нечестивият
Йоаким не само не указвал никакво съдействие на пророка в борбата с
идолопоклонството  и  нечестието,  но  даже  и  задтруднявал  неговата
дейност.  Така,  в  началото на  неговото  царуване,  когато  Йеремия пред
вратите  на  храма  предсказвал  резрушението  на  последния  заради
нечестието на народа, него го хванали и го осъдили даже на смърт, но го
спасил някой си Ахикам (гл. 26). В 4-та година на Йоаким
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пророкът бил лишен вече от свобода:  мене стрегут, говори той за себе
си, и не могу внити в дом Господен; поради това бил принуден да записва
своите пророчества и да ги съобщава на народа чрез своя ученик Варух
(36:1-8). Но свитъкът на пророчествата попаднал в ръцете на царя, който,
като  го  прочел,  го  изгорил  и  веднага  заповядал  да  хванат  Йеремия  и
Варух. Последните се скрили в Анатот, но и там пророкът не намерил
покой;  неговите  съотечественици  го  осмивали,  преследвали  и,  даже,
правели покушения върху живота му заради изобличенията и заплахите
(Йерем. 11:21). Без да гледа на гоненията, пророкът безпощадно бичувал
пороците на народа и на неговите водители. – В началото на царуването
на  Седекия,  когато  посланиците  от  едомския,  амонитския,  тирския  и
сидонския  царе  водели  с  него  преговори  относно  мерките  за
освобождение от вавилонското иго. Йеремия препоръчвал покорност  и
подчинение на  Вавилон,  като,  в  противен случай, заплашвал  с плен и
разрушение на страната. Когато в 10-та година от царуването на Седекия
Навуходоносовите  войски  обсадили  Йерусалим,  пророкът,  по  Божие
повеление  явил  на  царя,  че  всяко  съпротивление  на  вавилонците  е
безполезно: градът  ще бъде превзет  и сам Седекия ще бъде откаран в
плен; но за това пророкът бил арестуван (32:1-5; 33:1-5). Той се опитал да
се  освободи,  но  бил  уловен и,  като  изменник,  бил  телесно  наказан  и
заключен  в  подземна  тъмница  (37:11-17).  Но  понеже  той  и  тук
проповядвал  да  се  покорят  на  халдеите  без  съпротивление,  то  бил
хвърлен в една нечиста яма, където щял да умре, ако не се бил застъпил
за него пред Седекия евнухат Авдемелех, по чието ходатайство той бил
извлечен от ямата и поместен в тъмничния двор до превземане на града
от халдеите (гл. 38). След превземането на Йерусалим Йеремия, вероятно
по погрешка, бил вързан и заедно с другите изкаран от града;  в Рама,
съгласно с по-рано издаденото от Навуходоносор повеление за него, той
бил освободен и се отправил в Масифа под покровителството на Годолия
(гл. 40). Но и тук той дълго не останал: Годолия бил убит, и пророкът бил
принуден  да  бяга  в  Египет,  където  изобличавал  в  идолопоклонство
своите  невразумени  от  Божието  наказание  сънародници.  Според  едно
предание, Александър
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Македонски  пренесъл  неговите  мощи  в  Александрия  и  ги  поставил  в
драгоценна гробница.

Паметта  за  пророка-мъченик  дълго  живяла  в  еврейския  народ.
Евреите  очаквали  Йеремия  като  предтеча  на  Месия  (Мат.  16:14),  и
вярвали, че той, след разрушението на Йерусалим от халдеите, скрил в
пещерата на планина Нево скинията, ковега на завета и кадилния олтар и
казал на някои, че това място ще бъде неизвестно до явяването славата на
Господ, т.е. до идването на Месия (2 Мак. 2:4-8). Във втора Макавейска
книга  (15:13-14)  се  споменава,  че  Юда  Макавей  предд  битката  със
сирийския пълководец Никанор видял в съня си някакъв мъж, украсен с
бели косми и слава, за когото явилият се там първосвещеник Онези казал:
“това е Божият пророк Йеремия, братолюбецът, който многе се моли за
народа и за светия град”.  Тогава Йеремия подал на Юда златен меч с
думите:  вземи  този  свят  меч,  дар  от  Бог,  с  който  ще  съкрушиш
враговете”.

Паметта на пророк Йеремия Църквата празнува на 1 май.

Особеност на Йеремиевите пророчества по
съдържание

и по начин на изложение.

Пророк  Йеремия  в  своите  речи  се  явява  предимно  безпощаден
изобличител  на  своите  съвременници  и  известител  на  страшния  Божи
съд. Неговата книга е изпълнена с пресказания за народни бедствия, за
разрушение на царства; утешителни пророчества в нея има твърде малко.
Това  се  обяснява  с  крайния  религиозно-нравствен  упадък на  неговите
съвременници, на които кроткото слово на увещаване и убеждаване не
могло вече да действа: така много те загрубели в нечестието и пороците.
Не по-малко  строг той  се  вявява  и  в  своите  речи към иноплеменните
народи, които в религиозно-нравствено отношение стояли още по-долу от
евреите.  Но,  макар  и  да  се  явява  пророкът  такъв  строг  ревнител  и
поборник на благочестието, неговите речи дишат любов и състрадание
към народа: той не отделя себе си от последния и всякога е готов да се
моли и ходатайства за виновните, затова няколко пъти чува от Господ:
ты  жи  не  молися  о  людех  сих (Йер.  7:16;  11:14;  14:1-12).  С  такова
дълбоко участие и съкрушение за съдбата на отечеството пророкът искал
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да трогне сърцето на народа; всички негови усилия видимо се насочвали
към това, с изобличение и застрашаване, да подбуди заблудените да се
обърнат в истинския път, поради което при него почти всякога, веднага
след  изобличението,  следва  позив  към  покаяние  и  изправление,  с
обещание на Божиите милости в случай на изправяне (Йер. 3:14-18; 21:8-
12). Ето защо, в църковните песнопения той се нарича “мълния” (канон
на прор. 5:1) и “най-състрадателен от всички пророци” (кан. на пр. 4:2). –
Друга  особеност  на  неговите  пророчества  по  съдържание  е  –
субективизмът: във всички почти негови пророчества изпъква неговата
личност. Другите пророци за себе си почти нищо не говорят, а той излага
своята  история,  своите  чувства:  ту  се  оплаква  от  трудността  на
служението (20 гл.), ту съжаление изказва по повод на откровенията (гл.
9, 23, 9), ту гняв (20 гл.).

От  страна  на  изложението  и  езика  неговите  пророчества  се
отличават със следните особености:

1) С простота и безизкуственост в изложението.  Неговата реч, в
сравнение  с  речта  на  пророк  Исая,  блаж.  Йероним  нарича  селска.
Втрочем,  тя  е  напълно  ясна  и  убедителна; действа  повече на  сърцето,
отколокото на ума.

2) С честото повтаряне на едни и същи мисли. Тази особеност не
прави речта му еднообразна и монотонна, понеже пророкът, повтаряйки
някои мисли, изказани от него по-рано, облича ги в нова форма на израз,
изказва ги в нов езиков обрат. Предвид на нечувствителността на хората,
на пророка е  било необходимо да  повтаря,  за да може,  поне по такъв
начин да вложи своите мисли в душата им.

3) С чести заимствания от пророците Исая, Осия и Моисей. Тези
пророци били особено уважавани от народа и затова цитатите от техните
книги могли да имат значение за съвременниците на Йеремия.

4)  С  отсъствие  на  определен  ред  в  разположението  на  речите.
Хронологичният ред на речите се нарушава от видимия стремеж на по-
късните  събирачи  на  Иеремиевите  пророчества  –  сходните  по
съдържание пророчества да поставят наред, макар тяхното произнасяне
да се разделяло с големи междини от времето. Тази особеност на пророк
Йеремиевата книга, очевидно не зависела от самия пророк.
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Цел на Йеремиевите пророчества.

Във времето на пророк  Йеремия Юдейското царство преживяло
последните  години  от  своя  самостоен  политически  живот.  С
постепенното отдалечаване на юдеите от Бог гибелта на тахното царство
ставало все по-близка и неминуема. Пророк Йеремия твърде ясно виждал
тази  гибел и  затова целта на неговите пророчества  по отношение към
юдейския народ състояла в това – да подготви този народ към печалната
участ, да му разясни, че тя е напълно заслужена чрез неговите грехове.
Юдеите  трябвало  да  се  примирят  с  това  Божие  определение  и  да  се
подготвят към него, за да не би със своето упорство да увеличат числото
на  жертвите.  Затова,  най-добре  е  било  за  тях  безпрекословно  да  се
подчинят  на  Навуходоносор,  като  оръдие  на  Божия  гняв.  За  да  не  би
народът да падне окончателно духом, за да не изгуби вярата в Божието
милосърдие, пророкът, заедно с възвествяне на наказанието, имал за цел
да  изясни  и  спасителното  значение  на  последното  за  народа,  като
средство  за  очистване  от  греховете,  което  щесе  продължи  само
определено  от  Бог  време.  С  тази  цел  той  възвестява  на  юдеите,  че
предстоящият  им  плен  ще  бъде  само  временно  наказание,  ще  се
продължи само 70 години, след свършване на които юдеите ще се върнат
в своята родина (Йер. 25:12; 29:10-14; 30:8-11) и ще свържат нов вечен
завет с Бог (Йер. 31:31-35; 32:38-41).

Съдържание на Йеремиевата книга.

Главната  мисъл  на  книгата  е  –  Бог  за  нечестието  и
идолопоклонството  ще  извърши  над  евреите  и  езичниците  съд  чрез
вавилонците,  с цел да ги очисти от  това нечестие и идолопоклонство;
след 70 годишен плен евреите отново ще се върнат в своето отечество,
където Бог ще въздигне царството на Давид, ще прати Царя-Парстиря и
ще сключи нов съюз с народа.
По  съдържание  книгата  се  дели  на  две  главни  части,  с  пристъп  и
заключение.  В  пристъпа  (1  гл.)  се  описва  призоваването  на  пророк
Йеремия към пророческо служение и главният предмет на това служение;
в първата част (гл. 2-45) се съдържат неговите речи за Юдея, историята
на еврейския народ и на самия пророк; втората част
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(46-51)  съдържа  речите  на  пророка  към  езическите  народи;  в
заключението (гл.  52)  се  разказва  за  рузрушението на  Йерусалим и за
съдбата  на  пленниците,  с  което  нещо  се  оправдават  Иеремиевите
пророчества за Юдея.

По-важни места от книгата за особено обяснение.

Пристъп

Призоваване на Йеремия към пророческо
служение.

Гл. 1-ва.

След  като  указва  на  своя  произход  от  Хелкия,  Анатотския
първосвещеник, и определя времето на своето служение в Юдея – от 13
година на Йосия до разрушението на Йерусалим (1:1-3) – пророк Йеремия
разказва,  че,  по  определение  на  всеведущия  Бог,  той  още  преди
рождението  си  бил  осветен и  поставен  за  пророк  (4-6).  В  отговор  на
викащия го Божия глас – да стане пророк на народите, той с трепет и
смирение  указва на  своето  неумение да  говори  с  авторитет,  понеже е
млад. Но Бог отговаря, че от пророка се иска предимно послушание, а не
изкуство в речта. Говорейки това, Бог се докосва с ръка до неговите уста,
като му казва:  “ето Аз  влагам Моите думи в твоите уста и от  днес те
поставям  над  народите  и  царствата  да  изкореняваш  и  разоряващ,  да
разпиляващ и разрушаваш и отново да съграждаш и насаждаш” (7-10).
След това Бог прибавя и две видения; пророкът вижда: 1) орех или, както
е в евр. Библия, клонче от бадемово дърво, в знак на това, че Бог не ще
закъснее  да  изпълни  своите  застрашавания  в  определено  време,  и  2)
котел, подклаждан от север, в знак на това, че от свер ще дойдат всички
злини, за хората (11-14). След това Бог обяснява второто видение, като
казва, че Той ще събере от север всички земни царства, чрез които строго
ще накаже Йерусалим и Юдините градове. Йеремия, като възвестител на
този Божий съд, трябва да се приготви за борба с наказваните юдеи, да не
малодушествува  пред тях,  а  да  бъде  винаги  мъжествен  и  неустрашим,
защото Бог ще е с него (15-19).
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Ст. 2-3. Вместо Амос трябва да се чете Амон (4 Цар. 21:18; 2 Пар.
33:20).  След  Йосия  е  пропуснал  Йоахаз,  а  след  Йоаким  –  Йехоний,
вероятно, поради това, че те са царували всичко по 3 месеца.

Ст. 5. Познах тя – узнах твоето достойнство; освятих тя – избрах
те, назначих те на пророческо служение; тези думи показват, че Бог, като
всезнаещ,  преди  рождението  на  човека  определя  неговото  назначение.
Така, преди рождението си били назначени от Бог: Самсон – за съдия на
еврейския  народ  (Съд.  13:5).  Йоан  Кръстител  –  за  предтеча  на  Иисус
Христос (Лук. 1:15), и ап. Павел – за апостол на езичниците (Гал. 1:15-
16).  Думите  пророка  во  языки  поставих показват,  че  Йеремия  бел
поставен да бъде пророк не само на евреите, но и на езичниците.

Ст. 9-10. На Йеремия чрез символично действие се дава дар и сила
на слово, необходими за неговото служение. Бог като че ли така говори
на  съзнаващия  своята  неспособност  –  да  бъде  проповедник  –  пророк:
“Сега ти ще говориш Мои думи, а не свои”. Подобно нещо станало и с
пророк Исая (гл. Ис. 6:7).  Същото обещал и Иисус Христос на Своите
апостоли, като ги изпращал на проповед (Мат. 10:19). Ст. 10. Главният
предмет  на  Иеремиевите  пророчества  ще  бъде  –  за  разрушаване  на
царства, падане на народи, основаване на нови царства и възвишаване на
нови народи. Пророкът е призван не да разорява и съгражда, а само да
пресказва за това.

Ст.  11-12.  Еврейската  дума  “шакед”,  която  замества  жезъл
ореховый  (орехово  клонче)  означава  бодърствуващ,  незаспиващ.
Бадемовото  дърво  е  наречено  по  еврейски  с  име  от  такова  значение,
защото то напролет по-рано от другите дървета започва да зеленее, да се
пробужда за живот и се представя, като че ли бодърства и през зимата. В
това отношение клончето от бадемово дърво служи прекрасен символ на
скорото изпълнение от Бог на определенията, съобщавани чрез пророка.
Благо – точно, вярно.

Ст. 13. Коноб – котел; лице его от лица севера – страната, от която
слагат  дърва под котела,  е  обърната към север, откъдето духа вятър и
разгаря  огъня.  Тук не  котелът  има  символично  значение,  а  огънят  от
северната страна, който служи като символ на съда, на наказанието чрез
вавилонците, идващи от север.
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Ст.  15.  И поставят кийждо  престол  свой  в  преддвериях  врат
Иерусалимских – царете от северните царства ще завладеят Йерусалим и
ще го  управляваш.  На площадите  пред  градските  порти  обикновено  в
древно вереме царете, началниците на града и съдиите събирали народа,
разглеждали тъжби и решавали всякакви въпроси (Иис. Нав. 20:4; 3 Цар.
22:10). От тук – да поставиш престол пред портите на един град, значи –
да получиш власт над този град и да го управляваш.
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Първа част.

Изобличение на евреите
за нарушение на завета с Бог.

Гл. 2:1-3:5.

Пророк  Йеремия  изобличава  юдейския  народ  и  неговите
ръководители в това, че те, без да гледат на Божиите милости към тях,
почнали да служат на идолите и черз това нарушили онзи завет с Бог,
който бил свързан в пустинята при Синай.
Започвайки своята изобличителна реч, пророкът от Божие лице напомня
за онова време, когато еврейският народ, встъпил в съюз с Бог, бил верен
на този съюз и обичал Бог и когато Бог, в награда за любовта и верността
Му, обещал на евреите Своето покровителство и ги е покровителствувал
против всички враждебни на тях  народи (2:1-4). Евреите,  обаче, не до
край останали верни на завета с Бог; те изпаднали в идолопоклонство и
чрез  това  сами  лишили  себе  си  от  Божието  покровителство.  Тяхното
отдалечаване от Бог дошло до там, че те престанали даже да си спомнят
за  Него,  Който  ги  извел  от  Египетската  земя  и  ги  прокарал  през
безводната и безплодна пустиня. Неблагодарността на еврейския народ
била толкова по неизвинителна, че Божиите милости не се ограничавали
само с временното им странствуване в пустинята, но се продължавали и
после  (5-7).  Самите  ръководители  на  еврейския  народ  –  свещениците,
които  били  пазители  на  закона,  и  те  забравили  Бог;  а  онези,  които
препоръчвали  себе  си  за  пророци,  пророчествали  в  името  на  Ваал  и
почитали идолите (ст. 8). Ето защо, Бог ще устрои съд и справедливо ще
накаже евреите, които не променят своите Богове, макар последните и да
не са Богове; а те променили истинския Бог (славу свою) с безполезните
идоли (9-13). За да покаже – към какво води отстъпването от
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Бог,  пророкът  напомня  на  своите  съвременници  за  съдбата  на
Израилското  царство  и  указа,  че  то  било  разрушено  от  асирийците,
защото жителите му оставили истинския Бог (14-17). Но юдеите не се
вразумили от това; по примера на израилтяните, те търсели поддръжката
от своите съседи, сключвали съюз ту с асирийците, ту с египтяните. Тези
съюзи, обаче, били безполезни, а отстъпването им от Бог ги погубвало.
Бог не е можал повече да благоволява към юдейския народ, който чрез
гнусното  идолослужение  по  хълмовете  и  дъбравите  съвършено  се
изменили;  от  истинското  плодоносно  лозе,  насадено  от  Бог,  той  се
обърнал  на  диво,  съвсем  неузнаваемо и  чуждо.  Престъплението  му е
толкова  голямо,  че  никак  не  може  да  бъде  загладено  с  обикновени
средства  (18-22).  На  възражението  на  юдеите,  че  те  не  са  до  толкова
осквернени, та да изгубят надежда за очистване, Бог ги изобличава и им
указва  на  Еномовата  долина,  където  намерили   своя  гроб  много  от
техните деца, принесени в жертва на Молох.  Във време на  бедствията
(озлобления) те ще викат към Господ: “стани и избави ни “ , - но Бог ще
ги отхвърли и ще им каже да търсят помщ от своите идоли, които по
число  се  равняват  на  Юдините  градове  (23-38).  Юдеите  не  могат  да
кажат, че между тях има и благоестиви; те всички до един са вършели
нечестие  и  беззаконие  пред  Бог;  когато  Бог  наказвал  децата  им
(безвременно  загинали  в  напразните  войни  с  неприятеля за  защита  на
отечеството)  чрез  меча на  неприятеля,  те  не  вразумявали, -  напротиву
сами вземали меча и убивали изобличаващите ги Божии пророци (23-30).
Те не проявяват никакъв знак на изправяне и продължават да смятат себе
си невинни пред Бог. Но за това именно упорито несъзнаване на своята
виновност в скючване съюз с езичниците и в подражание на последните,
Бог твърде строго ще накаже Йерусалим (31-37) и ще скъса с  евреите
синайския теократичен  завет,  защото  последният  е  подобен  на  брачен
съюз. Законът гласи, че жена, получила развод от своя законенн мъж и
омъжила се за друг, не може вече след това да се върне при своя първи
мъж и да възстанови във всичка сила първия брак; тя вече се счита за
освквернена (ср.  Втор.  24:1-4).  Еврейският народ още повече нарушил
първия свой завет с Бог, като блудствувал с мнозина и като се връщал
много пъти при Господ, от Когото милостиво и снизходително
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бил  приеман.  Но  разваленията  народ  не  се  поправил  от  тай  Божия
милост: и до сега се виждат по височините идолски предмети, и цялата
Господна  земя  е  осквернена  от  нечестието  на  юдеите,  които  са
заприличали на безсрамна блудница. Ако и да се слуша сега от устата на
този народ провикване към Бог – “Ти си дом на моето прибежище, мой
отец  и  водител  в  моето  девство”,  -  но  това  е  само  на  думи,  а  в
действителност той преуспява само в злото (гл. 3:1-5).

Ст.  2.  Помянух  милост  юности  твоея  и  любовь  совершенства
твоего – спомних си онова твое другарство, що оказваше към Мене в
младините си,  и  онази  любов,  която  питаеше към Мене  във време на
обучението ти  с  Мен.  Другарството и  любовта на  еврейския  народ по
отношение към Бог се изразили в даденото от тях при планина Синай
клетвено обещание – да бъдат верни на Бог и да изпълняват  Неговата
воля. Това време за Израил се нарича време на младость – защото той,
като народ, бил още млад и току-що бил почнал да живее самостозително
- и време на съвършенство или обручение – защото, макар и млад още в
исторически  смисъл,  той  бил  достигнал,  така  да  се  каже,  пълнолетие
(както се говори за невестите) и се удостоил да встъпи в завет с Бог или
да се обручи (да се сгоди) с Него.

Ст.  3.  Свят Исраиль Господеви –  Израил е посветен на Бог,  на
Него принадлежи.  Начаток плодов Его: вси поядающии его согрешат –
както  първите  плодове  от  земята,  които  по  Моисеевия  закон  се
посвещавали на Бог (Изх. 23:19; Чис. 15:20-21), било забранено да ги ядат
не свещеници, и човеът, който ги е ял, даже по незнание, подлежал на
наказание (Лев. 22:10, 15), така подлежали на Божия съд и онези народи,
които  дръзвали  да  слагат  ръка  на  Израил,  за  да  унищожат  неговата
самостозителност, защото еврейският народ бил избран от Бог измежду
всики народи, обикнат от Него и наречен –  сын первенец (Их. 4:22; ср.
Йерем. 31:9).

Ст.  7 и 10.  Кармил значи овощна градина.  Това име се дава на
Обетованата земя и показва на нейното необикновено плодородие. Ст. 10.
Хеттим – острови в Средиземно море, на запад от Палестина;  Кидар –
Арабия,  на  изток  от  Палестина;  запад  и  изток  тук  се  взимат  за
обозначаване на целия свят, на всички страни и народи.
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Ст. 13. Прясната изворна вода, с която човек поддържа живота си,
в  Св.  Писани  енередно  се  употребява  като  символ  или  образ  на
всеоживяващата Божия благодат (Йоан. 4:10-14; 7:37-39). В дадения стих
Бог чрез устата на пророка нарича Себе си  “Источник воды живы”,  в
смисъл, че Той само, а не друг някой, е подавател на живот и на всичко
необходимо  за  неговото  поддържане.  Под  кладенцы  сокрушенныя
(разбити  кладенци),  по  обяснението  на  св.  Ефрем Сирин.  се  разбират
суетните  и  лъжливи  езически  Богове.  Както  разбитите  кладенци
(изкуствени водоеми или щерни, построявани в суха, разпукана земя) не
могат  да  държат  в  себе  си  вода  и  поради  това  залъгватнадеждите  на
онези,  които  се  завтичат  при  тях  да  утолят жаждата  си,  така  също и
езическите Богове не оправдават и не могат да оправдаят надеждите на
онези, които им служат и принасят жертви.

Ст. 14-22. Рабы, в противоположност на деца, наричат се у евреите
купените и завоюваните иноплеменници, а  домочадци – онези еврейски
деца,  които  по  бедност  продавали  себе  си  на  заможните  евреи  за
временно  робство  до  най-близката  съботна  година  (Изх.  21:2-4;  Лев.
25:39-41).  Израил  не  е  бил  нито  раб,  нито  домочадец,  а  син  Божий
първенец, който имал право на власт над другите народи, Божиите раби;
а по какъв начин той станал раб? Ст. 15. Тук се говори за разрушението
на Самария от асирийците (лъвове) в 6-та година от царуването на Йосия.
Ст.  16.  Вероятно, тук се подразбира  съюзът  на израелския цар Осия с
египетския  фараон  Сигор  за  освобождаване  на  Салманасар.  Това
предизвикало ново нашествие на асирийците  в Израилското царство (4
Цар. 17:3-4);  Сигор не указал помощ и с това се присмял над съюза с
израилтяните. Ст. 18.  Геон – Нил. Ст. 22. Под нитр – селитра, която се
употребявала за миене, вместо сапун, и травы боритови – сапун, който се
получавал от пепелта на някои изгаряни растения – трябва иносказателно
да разбираме обикновените средства за очистване от греховете: покаяние,
молитва и пост с очистителна жертва за грях.

Ст.  23.  На  месте  многогробищнем –  в  Еномовата  долина,  на
югозападната страна на Йерусалим, където юдеите извършвали гнусни
жертвоприношения: изгаряли децата с в чест на Молох. Такова жестоко
умъртвяване на децата
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не всякога, разбира се, се извършвало със съгласието на техните родители
и не могло да мине без ридания и вопли, особено от страна на майките, от
които  на  сила  отнемали  децата  за  принасяне  жертва  на  бездушнте
истукани. На това, именно, пророкът и посочва с думите: във вечер глас
его рыдаше, т.е. до късно през нощта се чува глас на ридания в народа –
това са бащите и майките, които оплакват своите загинали деца.

Ст. 24. Тук се посочва на друг вид идолослужение при водите в
пустинните, необитавани места – гнусното служение на Астарта, на което
юдейският народ с особена охота се предавал (предан бысть); към това
място  той,  влечен  от  своите  страстни  пожелания,  тичал  с  бързина  на
вятър, като вихър (в похотех души своея ветром ношашеся),  и  твърде
начесто, вследствие на което пътищата за там станали широки (расшири
пути своя). За това нечестие вси ишущии его неутрудятся, в смирении его
обрящут его, т.е. враждебните народи във време на неговото унижение
без всякакъв труд ще го завладеят.

Ст.  25.  От  пути  стропотна –  от  гибелния  път  към  водите  в
пустинята,  от  идолослужението.  Ст.  32.  Красоту  свою –  своите
украшения;  мониста  персии  своих –  мънистата,  огърлицата  от  своите
гърди. Украшения невястата получавала от младоженеца и била длъжна
постозинно да ги носи на себе си не само денем, но и нощем; даже ъв
време на болест тя не сваляла своите тежки гердани. Това показвало, че
тя  постозинно  мисли  за  своя  годенинк.  Ст.  34.  В  Моисеевия  закон  е
казано: “който убие крадеца, заловен в подкопаване, той не е виновен в
убийство”  (Изх.  22:2).  Пророк  Йеремия,  изобличавайки  юдеите  в
кръвопролитие, пояснява,  че ако те бяха  опетнили себе си с кръвта на
такива злодейци, които те убили на мястто на престъплението, то в това
не биха били виновни; но убитите от тях се намират не в ровех (от гръц. в
подкопаното), но во всякой дубраве, и това е – кров душ неповинных.

Ст.  36.  Надеждата  на  Египет  е  суетна,  както  е  била  суетна
надеждата и на Асирия във времето на Йосия.

Ст. 37. Руце твои на главе – знак на дълбока скръб (2 Цар. 13:19).
140



Плач на пророка за нравствената развала на
своите съвременници и изобличение

на последните в грехове.
Гл. 9.

На пророк Йеремия не достигат сълзи да оплаче многото избити
Йерусалимляни. Той би желал да напълни главата си със сълзи като с
вода, и очите си да направи извор на сълзи, за да може денем и нощем да
плаче за бъдещите жертви на войната. Мисълта, че неговото пребъдване
сред крайно нечестивия народ е безполезно, го подбужда към желанието
– да се отдалечи някъде в пустинята,  понеже всички съвременници са
пребюбодейци и съставят сбирщина от престъпници. Лъжата и неверието
така  дълбоко  пуснали  корени  между  тях,  че  станало  невъзможно  да
доверяваш на другари и да се надяваш на братя (1-6). За това нечестие Бог
ще прати на народа тежки изпитания, сред които последният, подобно на
метал в огъня, ще се разтопи и ще се очисти от своите пороци. Трябва да
се плаче за  хубавите планини  и полски пасбища на юдейската  страна,
защото те ще запустеят след като жителите на Йерусалим и на другите
Юдини градове бъдат изселени в чужди страни (7-16).  Превид на това,
плачещият пророк от името на Бог съветва всички предварително да си
наемат  изкусни  оплаквачки,  за  да  оплакват  като  мъртви
Йерусалимляните, живо откарани в плен. Но числото на загиналите ще
бъде така голямо, че за оплакването на всички не са достатъчни наетите
оплаквачки. Затова всяка жена трябва да се научи и дъщерите си да научи
на плачевни погребални песни, защото във всяко семейство ще има кого
да оплакват. Смъртта ще влезе във всяка къща; тя ще изтреби не само
излезлите от града на бойното поле (отвън), но и онези, които остават на
градските улици (от стогн), така че, непогребаните човешки трупове за
пример ще се валят по полетата като снопи след жътва и не ще има кой да
ги вдигне (17-22). В наближаващите страшни дни на Божия съд никакви
човешки сили и средства не ще могат да спасят от гибел: на този съд само
нравствените качества и делата на човеколюбие ще имат значение
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в  Божиите  очи,  но  не  и  делата  на  външното,  формално  благочестие.
Затова Бог еднакво ще съди обрязаните и необрязаните (23-26).

Ст.  1-7.  Дшерь  людей  Моих  е  еднозначещо  с  Йерусалим,  дщи
Сионзи,  людие Мои. Ст.  2.  Виталище –  пристанище.  От тези  думи  се
вижда,  че пророк Йеремия преживявал също такова тежко положение,
каквото преживявал пророк Илия, който, виждайки всеобщата развала в
Израилското  царство,  където  служел,  се  отдалечил  в  пустиня  (3  Цар.
19:10). Пророк Давид също, смущаван от лукавствата на своите врагове,
готов бил да отлети някъде в безмълвни и безопасни места – кто даст ми
крыле  яко  голубине,  казва  той,  и  полещу  и  почию (Пс.  54:7).  Ст.  4.
Запинанием запнет – ще постави голяма спънка. Ст. 7.  Се Аз разжегу
(разпаля) их и искушу их – чрез ред изпитания и изкушения ще ги очистя
от пороците така, както разтоеният метал се очиства от външни примеси.

Ст.  15  и  17.  Напитаю  теснотами –  ще  ги  поставя  в  крайно
стеснителни  и  тежки  обстозителства.  Ст.  17.  Плачевниц –  оплаквачки,
така се наричали онези жени, на които занаятът е бил – да пеят плачевни
песни  над  умрелите срещу известно  възнагрждение.  Някои  от  тях  до
толкова били изкусни в своята работа, че със своите плачевни песни и
нареждания могли да предизвикат  сълзи даже у хора,  които съвсем не
били  разположени  да  плачат;  затова  и  пророкът  ги  нарича  жени
премъдри.

Ст. 25-26. Няма нужда думата на Идумею да се заменя с на Иудею,
както това правят някои тълкуватели. Изразът на  Идумею и на Едом по
формата си напомня друг такъв, често срещащ се в Св. Писание, - “на
Иудею  и  на  Йерусалим”.  Тук  пророкът  ясно  иска  да  отличи  юдеите,
обрязани по плът, но необрязани по сърце, от езичниците, необрязани по
плът.  Избраният  Божий  народ,  който  е  носел  на  плътта  си  печат
(обрязание) на съюза с Бог (гл. Бит. 17:11), ще се подхвърли на еднаква
участ с езичниците, защото той, изпълнявайки плътското обрязване, имал
необрязано  (жестоко)  сърце,  т.е.  не  съблядавал  онова,  на  което
обрязването служело като образ.
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Изобличение на юдеите в отстъпване от
Божия завет.

Гл. 11 и 12.

Пророк Йеремия, по заповед от Бог, напомня на Йерусалимските
жители, че всички онези от тях, които не запазят условията на синайския
завет, ще бъдат проклети. След това той отива по всички Юдини градове
да чете думите на завета, съветвайки всички, предвид на приближаващите
се страшни беди, да изпълняват законите на този завет (11:1-8). Когато
никой не обърнал внимание на неговите съвети, Бог му явява, че между
юдеите е открит заговор (совещание) против Господ: въпреки клетвите –
да бъдат верни на завета, те пак се връщат към беззаконезита на своите
прадеди и тайно служат на Боговете. Затова Бог ще им прати такива беди,
от които те никак не ще могат да се избавят (9-14); тази зеленееща се и
плодовита,  по сила на  своето обрязване  (ко  глясу обрезания),  маслина
(юдейск.  народ)  трябва да бъде изгорена (15-17).  От тези Божии думи
пророкът разбрал, защо неговите Анатотски родственици му изменили и,
като  съставили  заговор,  посегнали  на  неговия  живот.  Но  той  като
незлобиво  агне,  карано  на  закаляне,  никак  не  разбрал  тяхната  злоба
против него, когато те искали да го отровят, като му сложили в храната
отровно  дърво.  Сега  той,  ужасявайки  се  от  крайната  престъпност  на
Анатотските свещеници, моли Бог да им отмъсти. Господ му известява,
че  всички  злоумишленици,  които  искали  да  го  убият,  защото
пророчествал,  ще  загинат  във  време  на  войната  (18-23).  След  това
пророкът задава въпрос на Бог – защо Той, бивайки праведен, допуска
нечестивите да благоденстват и като чели устройва външното благо на
лицемерите, у които Бог е само на устата, а далече от сърцата им, и затова
моли Господ да ги предаде всички на заколение (12:1-4). Бог, в отговор,
боръща  вниманието  на  пророка  върху  това,  че  той,  такъв  кротък  и
всякога съчувстващ на другите така е паднал духом и се възмутил против
ближните при една малка опасност в родния му град, но не видял още
настозищите  бедствия  от  войната;  тогава  какво  ще  направи?
Действително,  против  него  въстанали  роднините,  но  не  по-зле  ли
постъпва против Господ и възлюбеният негов народ? Бог и без молитвата
на пророка
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оставил вече Своя дом и отдал този избран народ, любимеца на Своята
душа,  в  ръцете  на  неговите  врагове;  Той  възненавидял  любимеца  Си,
понеже последният подивял като лъв в гората и дигнал гласа си против
Господ. Бог заповядва на всички полски зверове (халдеите и др. народи)
да се съберат и да унищожат подивялото Божие стадо (5-9). Но злобните
съседи, които сега по Божие допускане ще превземат Обетованата земя,
да  не  се  лъжат  да  присвоят  земята  на  Божия  народ,  защото  те  сами
напоследък ще бъдат наказани за това с изгонване от своите страни (Аз
исторгну их от земли их), а заедно с това ще настъпи освобождението на
юдеите  (дом  юдин)и  възвръщането  им  в  своето  отечество.  Ако  тези
лукави  съседи  оставят  тогава  своето  идолослужение,  своя  предишен
образ на живот и усвоят вярата на Божия народ, то и те ще се заселят
(созиждутся)  между този  народ;  а  ако не  направят това ( още же не
послушают) – очаква ги окончателно изтребване (10-17).

Гл.  11,  15.  Мерзости –  народът  идвал  в  храма  на  Йехова  и
принасял жертви, без да остави своите лукави мисли и намерения. Нещо
повече – самите жертви даже принасял за осъществуване на тези лукави
намерения и, по такъв начин, в храма вършел неприятни, омразни на Бог
неща.

Гл.  12,  1-5.  Угобзишася –  процъфтяват,  благоденстват.  Ст.  3.
Пророкът, молейки се за наказанието на своите врагове, не зло, а добро
им  желае:  моли  Бог,  Той  със  собствената  им  кръв  да  ги  измие  от
греховете.  Ст.  5.  Конете  и  наводнението  (шум)  на  Йордан  означават
големи опасности.

Ст. 14-17. Пророкът недоумявал, защо нечестивите благоденстват,
и Бог не ги погубва (ст. 14). Господ отговаря, че той дълго търпи за тяхна
полза;  лукавите  съседи  на  Юдея  Той  не  унищожава  съвършено  а  ги
подхвърля  на  бедствия  заедно с  евреите,  та  черз  последните  те  да  се
научат на Боговедение и чрез това да станат Негов народ, т.е. членове на
Христовата църква.

Забележка. 11:12-12, 15 съставят паримийното четиво във Велики Четвъртък
на утренната и във Велики Петък на 9-я час, понеже Църквата смята Йеремия като образ
на страдащия Христос – “смерть Избавителя предсказовал еси тайно богогласе
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яко же бо агня, на древо Христос вовдвигоша”... (кан. на прор. 6:3). Черти на сходство:
Йеремия гонели, защото изобличавал хората в нечестие, и против Христос се въоръжили
книжниците и фарисеите, затова, че Той ги озобличавал във всякакви неправди; против
пророка тайно правели заговор,  и враговете на Христос тайно се  сговорвали с Юда;
гоненият от враговете Йеремия приличал на незлобиво агне, и Христос проявил на съда
кротост  и  незлобие  като  агне.  Участта  на  Иеремиевите  съвременници  –  пленът  и
изгонването  от  отечеството  –  напомня участта на  народа,  който  предал  Христос  на
разпятие.

Предсказване съдбата на Пасхора и оплакване
на пророка пред Бог.

Гл. 20.

Веднъж,  в  първите  години  от  царуването  на  Йоаким,  пророк
Йеремия,  бивайки  в  двора  на  храма,  предсказал,  по  Божие повеление,
скорошното  разрушение  на  Йерусалим  и  на  всички  Юдини  градове
(19:14-15).  Като  чул  това  свещеникът  Пасхор,  надзирател  в  вхрама,
дошъл при пророка, ударил го и окован, го затворил в тъмница (20:1-2).
На другия ден, когато Пасхор дошъл да освободи Йеремия от тъмницата,
ророкът му явил, че Бог му променя името на Пасхор – “мир наоколо” на
Магор-Мисавив – “ужас наоколо”, а това е знак, че Господ ще предаде
него, другарите му и даже целия юдейски народ в ръцете на вавилонския
цар, който едни ще порази с меч, а други ще откара в плен. Сам Пасхор
със своите домашни и другари, на които той лъжливо пророчествал, ще
бъде откаран във Вавилон и лишен от надежда да се върне от плена (3-6).
Под живото впечатление на току-що нанесеното оскърбление от страна
на Пасхор, пророкът се оплаква, че всекидневно е подхвърлян за своето
пророческо слово на оскърбления и насмешки от страна на онези,  при
които е  пратен  от  Бог да  проповядва,  и  причината  на  всичко  това  се
заключава в изобличителния  характер на неговата проповед. Ето защо,
той понзикога  си давал дума да не говори повече от името на Бог; но
всеки път, щомсе решавал на това, Божието слово вложено в него (1:9),
горяло сърцето му като палещ огън, и той не могъл да го удържа. Щом,
обаче, започвал да говори от Божие име, слушал наоколо си заканвания, и
мнимо-усърдните негови слушатели се опитвали да  намерят в думите му
повод да го обвинят в престъпление. Но Бог,
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като  силен  борец,  винаги  го  е  охранявал,  и  неговите  врагове  били
посрамвани (7-11). Сега пророкът моли Бог да отмъсти на Пасхор и на
другите  свещеници,  а  искрените  си  другари  кани  да  хвалят  Господ,
защото Той спасява бедния от  ръцете на злодеите (12-13).  Но, имайки
предвид, че враговете му все се увеличават, а заедно с това се увеличават
скръбта и опасностите, пророкът пада в малодушие, за известно време
като че ли забравя за Божествената помощ, обещана нему (1:17-19), и,
подобно на многострадалния Иов, проклина деня на своето рождение (14-
18).

Ст. 1-2. Услыша – пророчеството, изложено в 19 глава, за загиване
на  Юдейското  царство.  Началник  в  дому  Господни –  надзирател  на
вратарите-левити,  които  били  длъжно  да  наглеждат  цялостта  на
храмовите  съкровища,  чистотата  на  храмовия  двор  и  поведението  на
народа (1 Пар. 26:20-28). Надзирателят, както се вижда от Йер. 29:26, бил
длъжен да  следи пророчествуващите в храма и  имал право да  слага в
тъмница  и  окови.  Ст.  2.  Пасхор  препоръчвал  себе  си  за  пророк  и
пророчествал лъжливо, затова и бил враг на Йеремия.

Ст.  7-8.  Прельстил еси – увлякъл си.  Ст.  8.  Причината,  поради
която пророкът всекидневно се  подхвърлял на насмешки, се заключава в
самия характер на неговата проповед: “понеже аз – казва пророкът за себе
си, - в своите изобличителни речи (горьким словом моим) съм длъжен да
осмивам  (посмеюся)  пороците  на  съвременниците  и  да  предсказвам
(наведу) отхвърляне на последните от Бог и бедност, то това е причината,
(яко) Божието слово (проповядвано от мене) да ми служи за безчестие и
всекидневно осмиване.

Ст. 11. Погнаша и уразумети не могоша - те ме преследваха, но не
можаха да намерят (да разберат) вина.

Ст. 14-18. Проклятието, изказано от пророка на деня, в който се
родил, и на човека, който пръв известил за неговто раждане, не показва в
него силен гняв или омраза, а показва само крайната степен на неговата
скръб,  “а  в  скръбта  всекиму  е  свойствено  да  произнася  празни  и
безсмислени думи, които  показват  само едно,  че  произнасящият  ги  се
намира в скръб” (Св. Ефрем Сир.). Ст. – 16.  Грады – градовете Содом и
Гомор.
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Съд Божий над пастирите и лъжепророците
Гл. 23-та.

В тази глава пророкът изобличава религиозните ръководители на
юдейския  народ:  пастирите  или  свещениците  (1-8)  и,  особено,
лъжепророците (9-40).

Изобличавайки  юдейските  пастири  от  лицето  на  Бог,  пророкът
говори, че Бог строго ще накаже тези пастири, които не ръководели по
пътя на закона овците от Божието стадо и станали причина за тяхното
разсейване.  Това  разсеяно  стадо  Господ  ще събере от  разните  страни,
където  е  прогонено,  и,  по  такъв  начин,  Божиите  хора  отново  ще  се
умножат. Бог ще постави над тях добри пастири,  под управлението на
които те  ще бъдат  в  безопасност  от  враговете,  и  никой  от  тях  не  ще
загине  (1-4).  Ето  настъпват  дни,  когато  Бог  ще  възстанови  на  Давид
потомъка Восток праведный, който ще бъде мъдър и правосъден цар, в
чиито дни ще се спаси Юда, и Израил ще живее безопасно; името на този
цар ще бъде – “Господ е наше оправдание”. В онези дни няма вече да
благодарят на Господ, задето извел Израил от Египетската земя, а ще Му
благодарят  за  извеждането  на  израилтяните  от  северната  земя  и  от
другите  страни  (5-8).  –  Своята  реч  против  лъжепророците  пророкът
започва с изразяване на своята дълбока сърдечна скръб, защото цялата
страна  е  изпълнена  с  прелюбодеяние,  причина  на  което  е  нечестието,
разпространявано  от  лъжепророците  и  лицемерните  свещеници.
Йерусалимските  пророци  постъпват  много  по-зле  от  самарийските:
тогава когато последните измамвали народа само със своето пророчество
от  името  на  Ваал,  първите  сами  прелюбодействат  и  лъжат  и,  най-
главното, поддържат и другите в нечестието от името на Йехова, така че,
Йерусалим  е  заприличал  на  Содом  и  Гомор  (9-14).  Затова  всички
лъжепророци Бог ще нахрани с пелин и ще напои с жлъчка. Юдеите се
предупреждават  да  не  слушат  думите  на  тези  лъжци,  които  разказват
своите  сърдечни  мечти,  а  не  чуваното  от  Господ,  и  които,  вместо  да
възвестяват на  грешниците за настъпването  на страшната буря от  Бог,
говорят им от Божие име: “мир ще имате”, “не ще ви постигне беда” (15-
20).  Господ  не  е  пращал  тези  пророци,  те  сами  са  встъпили  на
пророческото  поприще  и,  нямайки  откровения  от  Бог,  за  такива
предавали
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своите сънища (21-29).  Бог ще излее Своя гняв върху всички:  и върху
онези, “които крадат Божиите думи”, затъмнявайки ги и изпочавайки ги
със своите тълкувания, и върху онези, които своите измислици предават
за Божие откровено слово, и върху онези, които своите лъжливи сънища
разказват като видения от Господ (30-32). Истинските Божии пророци,
като  предсказвали  за  настъпването  на  страшни  беди,  употребявали
думата  “бреме” (по ер.  массо); но нечестивият народ, лъжепророците и
лицемерните  свещеници  започнали  да  злоупотребяват  с  тази  дума  и
насмешливо, с презрение говорели на пророк Йеремия:  кое есть бремя
Господне”,  т.е.  ти  нам предсказа  за  много  тежки  бедствия,  какво  още
ново  бедствие,  какво  тежко  наказание  ни  очаква  от  Бог?  Господ
заповядва на пророка да отговори на тези дръзки запитвачи, че те сами
съставят  бреме за  Бог  и  затова  Бог  ще ги  отхвърли  и  ще отмъсти  на
злоупотребвящите с тази дума. Заедно с това Бог заповядва на народа,
вместо  израза  “бреме  Господне”,  в  бъдеще  да  запитва:  “що  отговори
Господ“  или  "що  каза  Господ”.  Иначе,  Бог  строго  ще  накаже
нечестивците (33-40).

Ст. 3-6. Бог обещава да върне остатъка от народа от плена и да
постави нови пастири. Между последните има Един, в дните на Когото
ще се спаси целият еврейски народ. Този пастир е мъдър и справедлив
цар (Ис. 9:7; 16:5; 32:1), Спасител на избрания народ (Ис. 59:20; 62:11),
Господ  (Пс.  2,  109;  Ис.  7:14),   Него  Бог  ще  постави  да  царува  на
Давидовия престол, съгласно със Своето обещание (2 Цар. 7, ст. 1 и 16).
Очевидно е, че под пастир тук се подразбира Спасителят. Той се нарича
“Восток  праведный”  (в  еврейск.Библия:  “Праведна  Младочка”),  а  у
Малахий (4:2)  “Солнце правды”, като източник на правдата, истината и
виновник на нашето оправдание, на нашия живот (Ис. 53:4-5; Рим. 5:9; 1
Корин.  1:30; 6:11). Дейността на Единия Пастир (спасението на народа) и
дейността на много пастири (“ще ги пасат и те вече няма да се боят и
няма да се изгубят” – ст. 4) са еднакви, а затова под много пастири трябва
да разбираме апостолите, пастирите и учителите, които Иисус Христос
поставил да проповядват започнатото от Него дело на спасението (Ефес.
4:11).

Ст.  8.  Възвестяваното  събитие  ще  бъде  така  знаменателно  за
Божия народ, че винаги ще бъде в съзнанието
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и устата на всички,  както преди предмет на постозинно помнене било
друго велико събитие – извеждането от египетското робство при Моисей;
така че, тогава, вместо да се кълнат с обикновените думи: “жив е Господ,
Който изведе израилтяните от Египет”,  ще се кълнат с думите: “жив е
Господ, Който изведе потомците на Израил от сверната земя и от другите
страни”.  Не  връщането  от  вавилонския  плен  тук  има  особено  важно
значение (понеже и освобождаването на евреите от Египет имало също
такова значение), а делото за спасението на човешкия род; и това дело в
паметтта на народа се съединява с връщането от плена. Пророкът иска да
изрази мисълта, че последното събитие ще служи на народа като залог за
изпълнение на Божиите обещания за вечното спасение.

Ст. 9. Думата “о пророцех” служи за заглавие на по-нататъшната
реч,  затова  след  тази  дума  трябва  да  се  постави  точка.  Ст.  13.
Скрепляющих –  укрепяващи,  поддържащи.  Ст.  15.  Пелин  и  жлъчка
(горчиво  растение)  тук,  както  и  в  други  места  (Йерем.  8:14;  9:15),  в
преносен  смисъл  означават  горчива  участ,  страшни  беди.  Ст.29.
Истинското Божие слово е не само вест, предсказание, но и действаща
причина: то се придружава с изпълнение (ср. Ис. 55:10, 11; Евр. 4:12). Ст.
30.  Крадут  словеса  Моя  кииждо  от  искренняго  своего –  лъжливите
пророци,  лишени  от  Божествените  откровения,  заимствали
първоначалните Божии думи от истинските пророци и претълкувайки ги
по своему, съвършено затъмнявали техния искински смисъл.

Пророчество за 70-годишния плен.
Гл. 25.

В 4-та година от царуването на Йоаким пророк Йеремия напомнил
на  юдеите,  че  вече 23-та  година  той  неуморно проповядва  за  тяхното
нравствено  изправяне;  също  така  и  другите,  пратени  от  Бог,  пороци
(съвременниците на Йеремия: Софоний, Авакум, Йезекиил) в проповедта
си искали, юдеите да се отвърнат от своя лукав път, но тези последните
не слушали увещанията и продължавали да навличат върху си небесния
гняв (1-7). За това упорство, съгласно с предишните  предсказания, Бог
предава юдеите в робство на вавилонския цар за 70 години (8-14). Този
плен ще обхване египтяните, арабите,
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царете  от  страната  Уц  (Йов.  гл.  11),  юдеите,  моавитяните  и  всички
източни царе,  близки  и  далечни,  а  цар Сесах (вавилонският  цар) най-
накрая от всички ще се упие от чашата на Божия гняв и, по такъв начин,
всяка неправда на земята ще понесе съответно наказание (15-38).

Това пророчество е произнесено в 4-та година от царуването на
Йоаким, от което време и трябва да се счита началото на плена, след като
Навуходоносор одържал победа над фараон Нехао, в 605 година: указът
на Кир за освобождението на евреите излязъл в 536 год.

Ст.  9.  Навуходоносор се  нарича  Божий  раб не  в  този  смисъл,
както наприм. Давид, а просто като оръдие на божествения гняв.

Ст. 11. Пленът на юдеите ще продължи 70 години. Това число има
и  символичен  смисъл,  понеже  представя  от  себе  си  резултат  от
умножаването  7  на  10,  а  двете  числа  на  библейски  език  означават
пълнота. – Другите народи, разбира се, не наведнъж, а постепенно били
поробвани от Навуходоносор, но пророкът не смята за нужно точно да
отбележи времето и продължителността на това поробване.

Пророчество за връщане на евреите от плена
и за даряване на нов завет.

Гл. 31.

В  предната  глава  (30-та)  пророкът  от  Божие  име  предсказва
освобождение от  плена  на Израил  и  на  Юда заедно;  в  тази  глава  той
предсказва същото нещо отделно, първо на Израил (1-22) и после на Юда
(23-26), а в заключението – от 2 до 40 ст. – говори за новия завет, който
Бог ще сключи с Израил и с Юда.

Обръщайки речта си към отхвърления от Бог Израил, разсеян вече
в асирийските области, пророкът говори от лицето на Господ, че Израил
отново ще бъде Божий народ, а Йехова ще бъде негов Бог. Израилтяните,
след  загиването  на  мнозина  от  неприятелския  меч  (со  изгибшими  от
меча), ще намерят милост (благодат) в плена (в пустыни): Бог ще каже
на поробилите ги народи да не ги изтребват окончателно. Бог, Който е
стоял далеч от израилтяните,  отново ще се приближи до тях и с вечна
любов ще ги обикне; ще устрои тяхното
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благосъстояние, и те ще се веселят с тимпани на хороводите (с собором
изграющих, 1-7). Като завземат отново своите самарийски градове, те ще
отиват на Сион да се покланят на Бог и тогава с пеене ще бъде прославен
Господ, Който е спасил Израил и го поставил начело на народите. Сам
Бог  ще  събере  израилтяните  от  север  и  от  краищата  на  земята  и  те
избавени от своите силни врагове с радост и спокойно ще се върнат в
своята родина и с голямо веселие ще празнуват Господните празници (5-
14).  Ако  преди,  когато  Израил  откарваха  в  плен,  чуваше се  гласът  на
Рахил, която безутешно плакала за своите деца, сега тя трябва да удържи
своя  глас от ридание и  своите очи от сълзи,  предвид на това,  че Сам
Господ  обещава  да  върне  нейните  деца  от  неприятелската  земя.  Сам
Ефрем е готов вече да се разкае и смирено да оплаче пред Бог греховете
си, за което Бог ще възвърне бащинската Си любов към него като към
нежно  любимо  (питеющееся)  дете  (15-20).  За  да  бъде  истинско
възвръщането  на  Ефрема  към  Бог,  той  трябва  да  възложи  на  себе  си
доброволно  нанказание  (сотвори  мучение)  и  да  насочи  сърцето  си  по
пътя  на  правдата,  по  който  преди  е  вървял;  за  да  бъде  истинско
покаянието  на  девицата  Израилева  (Исраил),  тя  трябва,  връщайки  се
обителите на своя баща (грады твоя), да ридае за своите грехове; няма за
какво сега тя да се отвръща от Господ като обезчестена дъщеря, защото
Бог създаде ново средство за спасение, което възражда грешника към нов
живот (насаждение ново),  и  всички хора могат да встъпят  (обыдут)  в
това  спасение  (слав.  в  немже  спасеннии трябва  да  се  чете   в  немже
спасение - ̉εν ‛η σωτηρία˛ - в което спасение), за да се възродят (21-22). –
След  това  пророкът  предсказва  и  на  юдеите  връщане  от  плена,  като
говори, че опустошената страна и запустелите техни домове отново ще се
заселят, върналите се от плен юдеи отново ще се заемат със стопанство –
кой  със  земеделие,  кой  със  скотовъдство,  и  всички  ще  живеят  в
доволство,  така  че,  заедно  със  земеделците,  ще  се  подигне  и
занимаващият се със скотовъдство (купно със земледельцем и вознесется
в стаде), понеже Бог ще насити всички (23-26). В заключение пророкът,
като  предсказва  за  размножението  на  Божия  народ  след  в  ръщане  от
плена и за неговото подобрение в нравствено отношение-
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(27-30), говори че Бог ще сключи нов завет с Израил и с Юда, но не по
подобие на синайския завет, чиито условия евреите не могли да изпълнят
и постозинно ги нарушавали; по новия завет, Божиите закони ще бъдат
вложени в мислите на вярващите и написани на техните сърца, а не на
каменни скрижали. Ето защо, този завет ще бъде ненарушим, и евреите
винаги ще бъдат Божий народ (30-40).

Ст. 6.  Отвещавающих – стражарите които, наредени по високите
места, предавали един другиму за своите наблюдения. За тях, по думите
на пророка, ще настане време, когато ще викат (будет день воззвания)
или ще известяват не за  опасности,  застрашаващи израелския народ,  а
напротив – ще подканват всички да се изкачат на Сион.

Ст.  8.  В  праздник  Пасхи –  освобождението  на  Израил  от
асирийския  плен  ще  стане  по  такъв  чудесен  начин,  по  какъвто  стана
избавянето на  евреите  от  Египет във време на  Пасха.  Извеждането от
Египет служи залог за освобождение от плена.

Ст. 15. Напомняйки за отвеждането на Израил в плен, пророкът
говори,  че тогава в  Рама бил  чуван гласът  на  Рахил,  която ридаела и
оплаквала  своите  деца.  Жителите  на  Израилското  царство  се  наричат
деца на Рахил, любимата жена на патриарх Якова, понеже потомците на
Ефрем и Манасий – Йосифовите синове Рахилините внуци, - съставяли
мнозинство между тях; по същата причина те се наричали и с името на
Ефрем (Ис. 9:9; 11:13; 28:1). Думите на пророка за Рахилиния плач трябва
да се разбират  буквално, а  в  този  смисъл,  е  отвеждането на Израил в
асирийския плен било едно такова печално събитие, което потревожило,
така да се каже, гробния покой на Рахил, и нейните вопли от Витлеем,
където  била  погребана  (Бит.  35:16-19;  48:7),  чувани  били  до  Рама;
причина на тази безутешна скръб е била, по думите на пророка, мисълта
за  окончателното  съвършеното  погиване  на  пленените  (не  хотяше
утышится,  яко не суть),  отсъствието на всяка надежда за  връщане от
плена. Ето защо, сега, предсказвайки от името Божие за възвръщането на
евреите  от  плена,  пророкът  и  подканва  Рахил  да  удържи гласа  си  от
ридание и очите си от сълзи. Такова значение имат тези думи в близък
исторически
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смисъл. Но, отнесени към месианските времена, в тях по свидетелството
на евангелист Матей (2:16-18), се съдържа пророчество за избиването от
Ирод на витлеемските младенци. В тези две събития – отвеждането на
израилтяните в  плен  и  избиването  на  младенците,  евагелистът  намира
сходни  черти,  поради  което  първото  разглежда  като  предобраз  на
второто.  Двете  събития  били  нещастие  за  народа:  в  първовто
мнозинството  от  народа  било  откарано  в  плен,  и  народът  умрял
политически,  във  второто  –  невинно  гинели  децата  и  било  направено
опитване  да  се  убие  духовно  (чрез  погубване  Богомладенеца)  целият
човешки род; в първото асирийците не могли да унищожат избрания от
Бог народ, във второто – Ирод не можал да погуби Надеждата на Израил.
–  Рама – това е неголям градец във Вениаминовото коляно (Иис. Нав.
18:25), на север от Йерусалим. Пророкът не показва друг някакъв предел,
до  който  достигнали  воплите  на  Рахил,  но  споменава  само  за  Рама,
предвид на това, че тук се извършило при Навуходоносора друго събитие,
което в еднаква степен, както и пленяването на израилтяните,  могло да
изтръгне вопли от Рахил и на което той, пророкът, сам бил свидетел. В
този  градец  били  събрани  пленените  юдеи  от  Навузардан,
Навуходоносоровия пълководец, и от тук били откарани във Вавилон; в
числото на другите пленници тук бил доведен и пророк Йеремия, комуто
тук  и  била  дадена  свобода  (Йерем.  40:1-6).  Това  последното
обстоятелство, така паметно на пророка, и било, вероятно, по мнението
на св. Ефрем Сирин, причина на това, че той, говорейки за воплите на
Рахил, която някога оплаквала откараните в плен израилтяни, при това
прибавя, че нейните вопли били чувани даже до Рама.

Ст. 16-17. Есть мзда делом твоим – има награда за твоите трудове
и грижи по възпитанието на децата и за твоята скръб при раздялата с тях;
тази награда ще се състои в това, че откарваните в плен и оплаквани деца
ще  се  върнат  от  неприятелската  земя;  значи  има  надежда  за  твоето
бъдеще (есть надежда последним твоим).

Ст.  26.  Тук пророкът  говори за  себе си,  че  изложеното  по-горе
откровение му било съобщено в съня и било така отрадно и приятно за
него,  че  той  се  пробудил  от  дълбокия  сън.  Както  пророчествата  от
изобличителен
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характер  били  за  пророка  източник  на  постозинно  огорчение  (Йерем.
20:7-8), така, наопаки, утешителните откровения изпълняли душата му с
радост,  толкова повече,  че последните били твърде малко при пророка
Йеремия; тази мисъл изразяват думите: и сон ми сладок бысть.

Ст. 29-30. За греховете на бащите Бог наказвал децата само в онзи
случай,  когато  децата  повтаряли  греховете  им  и  когато  някой  грях  е
живеел в цели поколения. Пророкът предсказва, че в бъдеще грехът вече
ще бъде лично дело, а не на цяло поколение или общество. С други думи
това значи,  че нечестието тогава няма да достига до такава степен,  че
наказанието за него да се разпространява не само на преките виновници,
но даже и на техните потомци (Изх. 20:5); напротив, то ще бъде тогава
явление  само  временно,  изключително  и  единично,  а  не  постозинно,
закоренило се и общонародно зло, поради което и наказание за него ще
носят само отделни личности (Второз. 24:16). Пророк Исая, говорейки за
това  бъдеще  време,  кратко  и  ясно  характеризира  общото  ниво  на
нравственото състояние  на  хората  с  думите:  людие  сии праведнии (гл.
60:21).

Ст. 31-35. Думите: се дние грядут сочат на месианските времена.
Старият  завет  –  синайският,  се  отменя  понеже  народът  го  нарушил;
новият,  значи,  ще  бъде  ненарушим,  вечен.  Под  нов  завет  се  разбира
заветът,  установен  от  Иисус  Христос:  1)  Той  със  Своята  кръв  омил
греховете  на  вярващите,  и  всеки  от  тях  в  тайнство  Кръщение  се
освобождава  от  предишните  грехове,  благодарение  на  което  грехът
престава да е наследствен, а е лично дело (ст. 30); 2) евангелският закон
няма значение на външна принудителна сила, както законът на Моисей
или  гражданските  закони;  еваннгелските  съвети  се  изпълняват  от
вярващите свободно, по убеждение в тяхната истинност и по любов към
тях (ст. 33); 3) познанието за Бог на нас се внушава от Самия Него чрез
получаването в тайнство Миропомазание благодат на Св. Дух (ст. 34);¹ 4)
греховете  и  неправдите,  извършени  след  Кръщението,  се  прощават  в
тайнствата Покаяние и Елеосвещение (ст. 34).
-------------------------

¹ Тук се изразява не това, че в новия завет е ненужно научаване на истинско
Богопознание, но че това научаване трябва да се извършва не толкова с думи, колкото с
дело.
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Съответно на това, под дом Исраилев и Юдин (ст. 31) трябва да разбираме
духовния Израил, “не точию от юдей, но и от язык” (Рим. 9:24-26), т.е.
всички християни. Апостол Павел привежда цялото това пророчество на
Йеремия (Евр. гл. 8) и в него посочва три положения 1) обещанието за
новия завет необходимо предполага недостатъчността на стария: аще бы
первый он непорочен был, не бы второму искалося место (Евр. 8:7; 2) с
настъпване  на  новото,  старото  или  ветхото  излиза  от  употреба:
обветщавающее и состаревающее близь есть истления (Евр. 8:13), и 3)
новият  завет  има  по-големи  съвършенства  или  по-добри  обещания:
(Христос)  лучшаго  завета  есть  ходатай,  иже (завет)  на  лучшихь
обетованиях узаконися (Евр. 8:6); а тези съвършенства, както видяхме от
самото  пророчество,  са:  окончателно  прощение  или  забравяне  на
греховете,  разпространение  или  всеобщност  на  Богознанието  и,  така
нареченото  у  пророка,  влагане  на  законите  в  мислите  и  тяхното
написване в сърцата, т.е. възраждане на човека по ум и сърце.

Ст. 35-37. Новият завет ще бъде не временен, както бил старият,
но вечен:  по-скоро ще се измени установеният от  Бог миров порядък,
нежели Бог да отвхърли Израил заради греховете му (ст. 35), по-скоро ще
прекратят своето действие мировите закони, нежели Израил да престане
да бъде Божий народ (ст. 37), - така говори Господ, Творец на всичко и
Вседържител (ст. 36).

Ст. 38-40. Като предсказва за възстановяване на града при Неемия,
пророкът тук посочва и такива черти (напр. святост и вечност – ст. 40),
които  заставят  да  се  разбира  тук  духовният  Йерусалим, т.е.  църквата
Христова, на която, по думите на Спасителя, и “врата адова не одолеют”
(Мат. 16:18).

Забележка. 31:31-44  съставя паримия (за  установяване  на новия завет)  на
Велика Събота, понеже с принасяне на Христовата жертва е сложен край на стария завет
и начало на новия.

Описание на обсадата и разрушението на
Йерусалим.

Гл.36:1-43:7.

Тук са  описани  събития  от  живота  на  пророка  и  историята  на
юдейския народ до разрушението и след разрушението на Йерусалим.
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В  четвъртата  година  от  царуването  на  Йоаким,  когато
Навуходоносор събирал войски за война с фараон Нехо, пророк Йеремия
заповядал на совя ученик Варух да запише всички негови речи и да ги
прочете в храма. Варух прочел речите в определения от Йоаким ден за
всенароден пост, но началниците му взели свитъка и го представили на
царя.  Последният  заповядал  на  Юдин  да  го  чете  и,  с  прочитането,
отрязвал късове и ги хвърлял в огъня, докато не унищожил целия свитък,
а  пророк  Йеремия  и  Варух  заповядал  да  ги  хванат,  но  Бог  ги  скрил.
Тогава Господ заповядал на Йеремия да напише друг свитък и да обяви
на царя Йоаким, че, за изгаране на първия свитък, неговият труп ще бъде
хвърлен на дневния пек и нощния студ, и не ще да има от него потомък,
седящ на Давидовия престол. Варух взел свитък и написал повторно от
Йеремиевите  уста  всички  предишни  речи,  изгорени  от  Йоаким,  като
прибавил  към тях  и  много  нови  (гл.  36).  –  В  царуването  на  Седекия
Навуходоносор, след като държал Йерусалим в обсада 390 дни (Йез. 4:5),
отстъпил  от  него  и  отишъл  срещу  египеския  фараон,  който  с
многочислена  войска  идвал  на  помощ  на  юдеите.  Тогава  Седекия  и
неговите приближени пратили при Йеремия да узнаят за участта на града,
вероятно, като с това искали да надсмеят на ненговото предсказание за
превземането  на  Йерусалим  от  вавилонците.  Йеремия  отговорил,  че
халдеите отново ще се върнат и непременно ще вземат и разрушат града;
даже ако от армията на Навуходоносор останат само няколко ранени, то и
сии востанут и пожгут град сей огнем. Ползвайки се от отстъпването на
халдеите, пророкът искал да излезе от Йерусалим и да отиде в родното си
място – Вениаминовата земя, но на градските порти бил хванат,  бит и
като изменник затворен в една яма на Йонтановия дом, временно обърнат
в  тъмница.  От  тук, след  завръщане  на  вавилонците  и  подновяване  на
обсадата,  го повикал Седекия тайно и го попитал:  аще есть слово от
Господ? Пророкът му отговорил:  есть, в руце царя вавилонска предан
будеши, - и го помолил да не го праща в предишната подземна тъмница,
където го очаква неизбежна смърт. Царят заповядал да го преместят в
двора на стражата (в храмину темничную), където му отпускали по един
хляб на ден, само
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да  не  умре  от  глад  (гл.  37).  Но тук пророкът  получил  възможност  да
говори с народа и на него той обявил за превземането на Йерусалим от
халдеите и за участта на неговите жители: който премине към халдеите
доброволно ще остане жив, а който остане в града, ще загине от меч, глад
и морова язва. Началниците на народа, недоволни от тези предсказания
на Йеремия, със съгласие на царя, го хвърлили в един дълбок кладенец.
От такава жестокост бил възмутен даже евнухът Аведемелех, етиопянин;
той изпросил от царя позволение да извлече пророка от ямата и, както по-
рано, да го сложи в двора на стражата. От тук Седекия отново повикал
при себе си пророка и искал неговия съвет – как да постъпи. Йеремия му
отговорил, че ако доброволно се предаде на Навуходоносоровите князе,
той ще остане жив, и градът няма да бъде изгорен; ако  не те ще изгорят
града, и царят ще падне в техни ръце. Седекия, който с клетва преди това
обещал на пророка, че ще изпълни неговия съвет, помолил го никому да
не говори за своята беседа (гл. 38). В четвъртези месец на 11-та година от
царуването на  Седекия  Навуходоносор превзел Йерусалим. Седекия  се
опитал  да  се  спаси  чрез  бягство,  но  бил  хванат  и  доведен  при
Навуходоносор,  който  пред  неговите  очи  избил  всичките  му  деца  и
велможи,  а  на  него  самия  избол  очите  и,  окован,  го  отправил  във
Вавилон.  Дворците  и  домовете  на  Йерусалим били  изгорени,  стените
разрушени,  жителите  избити,  а  отчасти  откарани  в  плен.  Само
незначителна част  бедняци  била оставена в юдейската земя.  Пророкът
получил свобода от Навуходоносор и позволение да живее, където иска.
На Авдемелех, който го спасил от кладенеца, той предсказал безопасност
посред всеобщите бедствия (гл. 39). – С разрешение на Навуходоносор,
Йеремия останал в Юдея под покровителството на Годолий, който бил
поставен  началник  на  страната.  По  интригите  на  амонитския  цар,
Годолий  бил  убит  от  Исмаил,  потомък  на  юдейските  царе.  Юдеите,
опасявайки се – да не  би  вавилонзините да им отмъстя за  смъртта на
Годолий,  решили  да  избягат  в  Египет,  като  попитали  предварително
пророка за Божията воля (гл. 40 и 41). Желаейки да узнаят тази воля, те се
заклели, че ще я изпълнят. Пророкът им отговорил, че те, ако останат в
Юдея, няма да видят вавилонска войска и няма да гладуват; а
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ако отидат в Египет, ще загинат от меч, глад и мор. Но юдеите презряли
Божието слово и избягали в Египет,  като отвели със себе си в Тафнас
самия пророк Йеремия и неговия ученик Варух (гл. 42:1-43:7).

Пророчески речи към юдеите в Египет.
(Гл. 43:8-44:30).

В  Тафнас  пророкът,  по  заповед  Божия,  избрал  големи  камъни,
заровил  ги  в  земята  пред  вратите  на  фараоновия  дворец  и  обявил  на
евреите,  че  на  тези  камъни  Навуходоносор  ще  постави  своя  престол,
когато  дойде  в  Египет.  След  това  Йеремия  изобличавал  своите
съвременници в пристрастие към идолослужение и  в  това ,че те  не се
вразумяват от наказнието, което понесли за това в отечеството. На това
някои отговорил,  че няма да престанат да служат на идолите,  понеже,
докато се покланяли на тях, били щастливи; а, когато, по настозиване на
пророка,  престанали  да  им  служат, започнали  да  изпитват  във  всичко
недостиг.  Йеремия  им  възвестил  за  това  от  лицето  на  Бог,  че  те  ще
загинат в  Египет,  че само някои  бежанци ще уцелеят и ще известят  в
отечеството  за  тяхната  погибел,  а  знамение  на  това  ще  послужи
предаването на фараона Вафрий в ръцете на Навуходоносор (гл. 43:8-44,
40).  –  По  свидетелството  на  Йосиф  Флавий,  Навуходоносор  покорил
Египет 5 години след разрушението на Йерусалим.
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Втора част.

Пророчески речи за участта на езическите народи.
Гл. 46-51.

1) За египтяните (гл. 46). Пророчеството е произнесено в 4-та год.
от  царуването  на  Йоаким.  Пророкът  припомня,  как  била  разбита
непобедимата  до  тогава  египетска  войска  при  Кархемис  от
Навуходоносор и изобразява завоюването на Египет от последния, което
се  е  започнало  5  години  след  разрушението  на  Йерусалим  и  се
съпровождало  със  страшни  опустошения.  В  заключение,  пророкът
утешава, че Египет напоследък ще бъде населен, както в предишните дни,
а за успокоение на евреите говори от лицето на Бог: сотворю скончание
во всех языцех, в няже извергох, тя же не сотворю оскудети – Аз ще
изтребя всички народи, при които те изгоних, но тебе няма да изтребя.

2) За филистимяните (гл. 47). Пророчеството е произнесено преди
разрушението  на  Газа  от  фараона.  Многочислена,  като  вода
всепотопяваща,  войска  от  север,  т.е.  войската  на  Навуходоносор,  ще
разори Тир, Сидон, Газа, Аскалон и цялото морско прибрежие.

3)  За  моавитяните (гл.  48).  Този  смел  и  храбър  народ,  който
винаги  страстно  обичал  своето  отечество  и  неизпитал  робство,  ще  се
подхвърли  на  губителна  война,  разорение,  политическо  унижение  и
откарване в  плен,  от  който  ще  се  завърне  “в  песледние  дни”,  т.е.  във
времената  на  Месия.  –  В  тази  реч  никак  не  се  споменава  за
Навуходоносор, поради което изпълнението на пророчеството може да се
отнесе към походите на вавилонските, персийските и сирийските царе.

4) За амонитяните (49:1-6), 5) за идумеите (49:7-22), 6) за Дамаск
(49:23-27),  7)  за  кидаряните  или  аравитяните  (49:28-33),  8)  за
еламитяните (49:34-39).
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На  всички  тези  народи  се  предсказва  опустошение  и  плен  от
Навуходоносор. Само на омонитяните и еламитяните се дава надежда за
освобождеине от плена “в оследние дни”.

и 9) За вавилонците (гл. 50 и 51). Пророкът заповядва да известят
по цялата земя радостната новина, че Вавилон е превзет от северен народ
(от  персите  и  мидяните),  Боговете  му Вил  и  Меродих  са  съборени  и
всички  пленници  са  се  разбягали  по  совите  страни.  Такава  съдба  е
постигнала  Вавилон  за  неговата  война  против  Израилевия  Бог,  за
неговата гордост и жестокост към победените. Той ще бъде жилище на
диви зверове, ще заспи и никога не ще пробуди. Вавилонският цар сам ще
падне в плен. Накрая се указва способът за обявяване на това пророчество
във  Вавилон,  именно:  след възнасяне  молитва  към Бог,  да  се  прочете
свитъкът,  да се привърже към него камък и да се хварли в средата на
Ефрат с думите:  тако потопится Вавилон и не востанет от лица зол –
така ще потъне Вавилон и няма да се повдигне от бедствията, които ще го
постигат. – Глава 51 се завършва със забележката:  даже до зде словеса
Иеремиина – дотук са речите на Йеремия.

Заключение.

Кратка история за разрушението на Йерусалим.
Гл. 52.

Тук  на  кратко  се  излага  историята  на  Седекиевото  царуване,
неговото взимане в плен, разорението на Йерусалим и на храма, посочва
се броят на народа, взет в плен при падане на Йерусалим (4600 души, ср.
4  Цар.  24:14),  и,  най-после,  облекчаването  участта  на  Йехония  (слав.
Йоаким) в 37 год. след отвеждането му в плен.

Въз основа на забележата в предната глава: “дотук са речите на
Йеремия” (51:64),  а  така също и на това,  че  облекчаването участта на
Йехония след 26 години от разрушението на Йерусалим, т.е. след смъртта
на пророк Йеремия, станала около 5-та година след разорението
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на  Йерусалим,  написването  на  цялата  52  глава,  напълно  съгласна  с
последната глава от 4 кн. Цар., трябва да се припише на свещеник Ездра.
Той счел за нужно да напише тази глава, като свидетелство за изпълнение
на Иеремиевите пророчества за Йерусалим и юдейския народ.

Общ смисъл на Йеремиевите пророчества.

Всички  речи  на  пророк  Йеремия  към  юдейския  народ,  както
видяхме,  носят  изобличителен  характер;  даже  и  в  така  наречените
утешителни  пророчества  (гл.  30-33)  той,  преди  всичко,  посочва  на
нечестието на народа и неговите ръководители, на наказанието за това, а
после вече го утешава. С един рязък, суров и грозен език в продължение
на много години пророкът безпощадно изобличавал народа за пороци и
нечестие, в отстъпване от Бог и нарушаване на завета с Него. Народът,
обаче,  не  послушал  гласа  на  пророка.  Най-после,  когато  неговата
неразкаяност и  упорство станали  очевидни,  пророкът  известява  Божия
съд над ръководителите на народа, като главни виновници на неговото
нечестие,  и  над  самия  народ.  От  началото  пророкът  възвестявал  за
бедствия  от  север,  а  после  направо  посочвал  на  Навуходоносор и  на
вавилонците,  като  оръдия  на  Божия съд,  и  за  това  съветвал  да  им  се
подчинят. Но ръководителите на народа не искали и да слушат, затова и
взели  да  преследват  самия  пророк.  Даже  когато  Навуходоносоровите
войски обсадили  Йерусалим, народът  бил уверен, че обсадата  няма да
бъде  сполучлива,  и  заедно  със  своите  управители  продължавал  да
упорства и да върши беззаконези. Когато вече изчезнало всяко съмнение
в  победата  на  неприятеля,  и  народът,  паднал  в  отчаяние,  започнал  да
смята себе си  безвъзвратно погинал,  тогава  пророкът изменил тона на
своята реч и взел да обяснява, че пленът е необходим за изправяне на
народа, че той ще се продължи 70 години, след което евреите отново ще
се  завърнат  в  своето  отечество,  ще  възобновят  Йерусалим и  храма  и,
както  по-рано,  ще  благоденстват.  Нещо  повече.  След  плена  за  Божия
народ  ще  настъпят  много  по-добри  времена,  понеже  тогава  Бог  ще
изпълни Своето благо слово, дадено на него, именно: ще възстанови на
Давид  Обетования  Потомък  – Царя,  Който  ще спаси и  оправдае Своя
народ. Тогава
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Господ ще сключи нов вечен съюз със Своя народ, ще обнови сърцето му,
ще  му  дам  нов  закон,  който  той  охотно  ще  изпълнява,  и  ще  бъде
милостив към неправдите.

На  езическите  народи  пророкът  предсказва  окончателна  гибел,
като  наказание  за  тяхната  безчовечна  жестокост  към  юдеите.  Общата
мисъл  на  пророчествата  за  езичниците  е:  сотворю  скончание  во  всех
языцех”  –  съвсем  ще  изтребя  всички  народи  –  (30:11,  16;  46:28).  Но
предсказвайки  това,  пророк  Йеремия  същевременно  и  за  тях  посочва
средстава да избегнат тази гибел (12:14-17), кратко възвестява за тяхното
участие  в  царството  на  Месия,  като  говори,  че  някои  от  тях  –
моавитяните (48:47), еламитяните (49:39), египтяните (46:26) и амонитите
(49:6) – ще се завърнат от плена.
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Книга Плач Йеремиев.

Наименование и писател на книгата;
време на нейното написване.

В еврейската Библия тази книга се е наричала “Еха” (как, по какъв
начин), по първата дума, с която започва; но по-късно равините я нарекли
“Кинот” (плачевни песни), по нейното съдържание. В превода на 70-те тя
се нарича “Θρη̃νοι Ιερεμίου” (плач по умрелите, плачевни песни на пророк
Йеремия), а в славянската Библия – “Плач Йеремиев”. Книгата, наистина,
съдържа пет плачевни или погребални песни, в които пророкът оплаква
загиването  на  Йерусалим  от  халдеите.  Но  в  гръцката  и  славняската
Библии, освен този надпис, посочващ на автора, за какъвто всякога е бил
признаван  пророк  Йеремия,  има  и  друг  такъв,  по-странен:  И  бысть,
повнегда в плен отведен бе Исраил, и Йерусалим опустошен бяше, сяде
Йеремия  пророк  плачущ,  и  рыдяше  рыданием  сим  над  Йерусалимом”.
Този надпис, служещ като израз на древното църковно прадие, освен за
името на писателя, ясно говори още за времето, когато  била написана
книгата, и за нейния предмет. Книгата е написана в онова време, когато
Израил  бил  откаран  в  плен   и  Йерусалим  бил  опустошен,  което  се
потвърждава  и  от  нейното  съдържание.  Освен  това,  съдържанието  на
книгата  свидетелствува, че  тя  е  написана  под  живото  впечатление  от
извършилите се събития: писателят така живо рисува ужасите на обсадата
и разрушението на  Йерусалим,  както и жестокостите на победителите,
като че ли всичко това ставало пред очите му. От пророческата книга на
Йеремия  знаем,  че  военачалникът  Навузардан,  по  заповед  на
Навуходоносор, освободил прока Йеремия от окови и, като го снабдил с
храна и дарове, предоставил му свобода да живее в Юдея; пророкът се
заселил  в  Масифат,  където  живеел  заместникът  Годолий,  поставен  от
вавилонския цар за началник над останалите юдеи (Йерем. 40:1-6), и тук
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прекарал няколко месеца до своето неволно заминаване в Египет. В това,
именно,  време  Йеремия  и  ходел  от  Масифат  на  Йерусалимските
развалини  и  там,  имайки  пред  очи  разрушените  порти  на  Йерусалим,
запустелите улици и посърналите лица на останалите жители, проливал
сълзи  и  съставили  своята  книга  Плач.  В  онова  време  и  други
благочестиви  юдеи  посещавали  с  плач  Йерусалим,  носейки  дарове  и
тамян. Вероятно, в опустошения и ограбен храм живеели тогава някои
свещеници извършвали там служение (Йерем. 41:5).

Особеност във външната форма на изложението й.

Книгата Плач Иеремиев е поетично съчинение, по своята форма
единствено в Библията. Тя се състои от 5 глави; от тях първите четири са
изложени  в  алфавитен  акростих,  т.е.  всеки  стих  на  главата  започва  с
буква  от  еврейския  алфавит  в  азбучен  ред,  и  числото  на  стиховете
съответства  на  количеството  на  буквите.  Последната  глава  (5-та)  губи
формата на алфавитен акростих, но количеството на стиховете й е равно
на числото на буквите от еврейския алфавит, т.е. 22. Освен това, третата
глава има на всяка буква от алфавита по три стиха,  и в нея,  по такъв
начин се съдържат 66 стиха. В алфавитен акростих са написани още Пс.
36  и  118.  По  мнението  на  Блаж.  Августин,  такова  разположение  на
стиховете  представя  от  себе  си  един  древен  вид  високо,  макар  и
своеобразно,  народно  творчество,  с  което  свещениците  си  служели  за
измерване и поддържане висотата на своето религиозно чувство.

Преглед на нейното съдържание
с някои обяснения.

По предмета на съдържанието си книгата Плач представя от себе
си скръбна песен (елегия), в която пророкът оплаква опустошението на
Йерусалим. Всичкото й съдържание се дели на 5 глави, от които всяка
може да бъде разгледана като особена песен.

Глава 1-ва.
Тук, както и в следващата глава (2-та) глава, се споменава за някои

сърцераздирателни обстозителства при нахлуването
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на неприятеля в Юдея и при откарването на народа в плен, особено във
време на трите първи преселвания, от които първото е било в 4-та година
на Йоаким (Дан. 1:1; Йерем. 25:1), второто – в 11-та година на същия цар
(2 Пар. 36:6-7), а третото – при Йехоний, три месеца след второто (4 Цар.
24:15-16). – Пророкът описва бедственото състояние на Йерусалим след
завоюване  на  страната  от  Навуходоносор  до  самото  разрушение  на
Йерусалим.  Царственият  град  станал  данник  (васал)  на  страшен
завоевател, и всички негови приятели (съседни народи) станали негови
врагове. Юдеите паднали в тежко робство и се отвеждат в плен между
езичниците.  Останалите  в  Йерусалим  горко  плачат,  особено
свещениците,  понеже не  отиват  в  Сион богомолци през  празниците,  а
езичниците  се  вмъкват  за  грабеж в  самото  светилище.  Спомняйки  си
миналите щастливи дни, сега Йерусалим, наказан от Бог за своето крайно
нечестие,  пролива горчиви сълзи  и  жалко вика:  “погледни,  Господи,  и
виж,  колко  съм унизен!”  (ст.  1-11).  След  това  пророкът  олицетворява
самия Йерусалим и от негово лице се обръща към минаващите, т.е. към
съседните народи, с пожелание те да избегнат тази негова печална участ,
като обяснява нейните причини,  и моли Бог милостиво да погледне на
неговото жалко състояние и да отмъсти на враговете (13-22).

Ст. 3. Тук се указва на това, че едни от юдеите, притеснявани  и
поробвани (ради смирения своего и ради множества работы) от своите
врагове, сами почнали да се изселват от Йерусалим (преселися Юда) и се
поселили  между  езичниците  (седе  во  языцех),  но  не  намерили
спокойствие, а други пък на сила били откарани в плен.  Стужающих –
притеснителите. Тук така са наречени онези езичници, от които юдеите
чакали помощ и които, страхувайки се от вавилонзините, се отрекли от
тях (гл. ст. 2) и сами взели да ги притесняват. Ст. 7. Дни смирения своего
и отриновений своих  –дните на унижението и отстъпването от Бог, т.е.
падането в идолопоклонство и нечестие. Ст. 8.  Грехом согреши – тежко
съгреши.  Ст.  9.  Не  помяне  последних  своих  –  не  размисли  за  своето
бъдеще. Ст. 15.  Точило истопта – обезсили, строго наказа, порази (ср.
Ис. 63:3). Ст. 16. Очи мои излиясте воду – очите ми проливат сълзи като
вода. Ст. 19.  Любите ли моя – моите съюзници;  оскудеша – умряха (от
глад).
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Глава 2-ра.

В тази глава пророкът описва бедствията на Йерусалим във време
на  последната  обсада  и  началото  на  разрушението.  Бог  в  Своя  гняв
помрачил  славата  на  Израил:  светия  град  предал  на  разрушение,  а
неговите жители – на  смърт.  Той не  пощадил  даже Своето жилище –
храма, а го предл в ръцете на враговете. Не останали у Израил свои царе и
князе, свои закони; прекратили се и откровенията на пророците, и това
потопило всички в дълбока скръб (1-10). Очите се изтощили от сълзи,
сърцето е възмутено при вида, как кърмачета деца умират на ръцете на
майките си от глад. Пророкът се обръща към Йерусалим и го съветва да
търси  милост  от  Бог,  да  плаче  денем  и  нощем  пред  Него  с  думите:
погледни,  Господи!  възможно  ли  е,  майките  и  момците  да  падат  по
улиците, а труповете на старците и младите да лежат по площадите? (11-
12).

Ст. 1.  Подножия ногу Своею – Божие подножие се нарича цялата
земя (Ис. 66:1), но в този стих така е наречен Йерусалим или, по-точно,
Йерусалимския храм. Ст. 2. Вся красная – всичко, що служи за украшение
на Израил.  Ст.  5.  Умножи смирена и смирену –  умножи в  Йерусалим
числото на угнетените мъже и жени (смирена, т.е.  мужа, и  смирену, т.е.
жену). Ст. 9. Несть закона – не съществуват вече законите (граждански),
по  които  евреите  до  сега  се  управлявали,  защото  вавилонзините  им
наложили своите закони. Думите “не видеша видения от Господ” говорят
не  за  съвършеното  прекратяване  на  пророческото  служение  между
евреите (то се е продължавало през целия 70 годишен период на плена,
даже,  и  след  него),  но  за  прекратяване  през  времето  на  плена  на
пророческите откровения собствено в Йерусалим. Ст. 10. Йерусалимските
стареи седят на земята, като си посипали главите с пръст и се облекли във
вретища (дреха за жалейка и покаяние), понеже погребали (низведоша в
землю) най-знатните (старейшин) Йерусалимски девици. Ст. 11. Вместо
“излияся слава моя” в евр. текст стои – сърце ми се къса. Ст. 12. Внегда
разслабленным быти им... –
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когато  те  (децата)  отслабнали,  като  ранените  на  градските  улици,  и
когато  издъхвали  в  обятезита  на  своите  майки.  Ст.  15.  Позвиздаша –
подсвиркваха. Ст.  19.  В начале стражбы твоея  – в началото на всяка
стража  през  нощта.  Първоначално  евреите  деляли  нощта  (както  и
гърците) на три части (гл. Съд. 7:19), наречени стражи, като смятали по
четири часа във всяка; а после, по примера на римляните, почнали да я
делят на четири стражи, по три часа във всяка (Лук. 12:38; Мат. 14:25;
Деян. 12:4). В начале всех исходов – в началото или в края (по ъглите) на
всяка улица. Ст. 20. Отребление сотвори повар – от смет направи ястие
готвачът.  Ст.  21.  В ден  гнева твоего  сварил  еси,  т.е.  си  ни  приготвил
ядене.  Това  ужасно  действие  се  приписва  на  Бог  в  този  смисъл,  че
ужасният  глад,  който  принудил  обсадените  да  употребяват  за  ядене
човешка плът, постигнал Йерусалим по Божие допускане. За това ужасно
бедствие  предсказал  още  пророк  Моисей  (Втор.  28:53-57).  Ст.  22.
Призвал  еси  яко  ден  празника  пришельствия  моя (παροικίας  μου)  –
съседствата  ми,  т.е.  моите  врагове,  които  живеят  в  съседство  с  мене,
окрест – свикал си отвред като на празник моите съседи врагове. В евр.
Библия: “свикал си моите ужаси”.

Глава 3-та.

Изобразявайки своите собствени бедствия през време на обсадата
и  разрушението  на  Йерусалим,  пророкът  тук  представя  на  народа
ръководство,  как  трябва  последният  да  се  държи  във  време  на
нещастезита. Той припомня, как в своите бедствия се обръщал с молитва
към Господ, и молитвата му е давала сила за търпение; той се е надявал,
че не напълно е оставен от Божията милост, понеже щедростта на Господ
е нескончаема, че бедствията ще принесат полза на човека в онзи случай,
когато те се пренасят  безропотно,  с готовност и съзнание,  какво те  са
изпратени за греховете на човека по Божия съд: Бог никога не желае да
обвинява човека несправедливо.  След това пророкът  се обръща с нова
молитва към Бог Той да накаже враговете му според делата им (1-66).

Ст. 1.  Нищету – бедствено пложение. С думите от 2 и 6 стихове
пророкът посочва на своето затваряне в

167



тъмница. Ст. 6.  Яко же мертвыя века – като отдавна умрелит. Ст. 10.
Медведь – мечка;   приседяй  ми – седнал в засада против мене. Ст.  11,
Упокои мя – свърши с мене, даведе ме до погибел. Ст. 13. Лядвия – кълки;
тул – колчан (кутези за стрели). Ст. 20. Стужит – мъчи ме, притеснява
ме.  Ст.  22  и  23.  Юдеите  не  са  загинали  окончателно  (не  погибохом),
защото  Божиите  милости  всяко  утро  (во  утриих)  биват  нови,  се
възобновяват  (новая  во  утрих).  Основавайки  на  това  своята  надежда,
пророкът и се моли сред своите нещастези:  “Ти, Който  оставаш всяко
утро (во утриих)  неизменно милостив,  Господи, помилуй ме! велика е
вярата ми в Тебе (много есть вяра Твоя). Ст. 27. Благо есть мужу, егда
возмет ярем (когато понесе бедствия)  в юности своей, понеже  егоже
любить Господь наказует биет же всякаго сына, егоже приемлет (Прит.
3:12; Йов. 5:17-19). Ст. 29. Положит в прахе уста своя – своите думи ще
счита  за  прах,  за  нищо,  т.е.  смирено  ще  съзнае  безполезността  на
роптаенето в  бедствията  и  ще замлъкне.  Ст 45.  Сомжити очи мои,  и
отринути, положил еси нас посред людей  – Ти си ни отхвърли и си ни
поставил в такова лошо положение пред народите, че очите ни от страх
се затварят, не могат да гледат на това. Ст. 49. Погрязне – се изля, изтече.
Ст. 53 и 55 поазват, как пророкът бил заключен в подземна яма в дома на
Йонтан.  Ст.  62-63.  Поучение  – хитрости;  седение  – засада,  востание –
открито нападение.

Глава 4-та.

В четвърта глава пророкът оплаква окончателното разрушение на
Йерусалим, станало в 11-та година от царуването на Седекия, и посочва,
че  причина  за  това  послужили  греховете  на  лъжепророците  и
свещениците,  които докарали  към гибел и  народа.  В разрушението на
Йерусалим той вижда Божия съд, който сега се е завършил и след който
ще настане спасение. Нека едомяните и,  въобще,  враговете на евреите
знаят, че след извършване съда над евреите Бог ще посети и тях със Своя
гняв за всичките им беззаконези и нечестие (1-22).

Ст.  3.  Тук  пророкът  метафорично  изразява  мисълта,  че  сред
общите бедствия майките захвърлили своите собствени
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кърмачета деца, както това прави някога камилската птица в пустинята
със  своите птичета  (якоже птица в пустыни),  така  че,  нямало кой да
накърми тези  нещастни  деца.  В  еврейския  текст  този  стих  е  по-ясен:
“Дори и зверовете (змиене) подават ненка и кърмят своите малки (скимни
– малки лъвчета и, въобще, малките при дивите животни), а дъщерята на
моя народ стана жестока (в неисцеление) “като камилска птица”. За ясност
на славянския текст, трябва думата “дщерей" да се замести с “дщи”. Ст. 6.
Не побольша – не се трудиха,  над разрушението на Содом не се трудиха
човешки ръце. Ст.  7.  Чермны – червени;  усечение – очертание, външен
вид. Ст.  10.  Руце  жен  милосердых  сварша  дети  своя –  ръцете  на
любящите (своите деца) жени свариха за ядене своите собствени деца.
Това показва какъв ужасен е бил гладът в Йерусалим (ср. 2:11-12, 20-21).
Ст. 17. “Още преди, като бяхме самостозителен народ (еще сущым нам),
бяха се изтощили очите ни от това, че напразно гледахме и чакахме да ни
помогне народ, който не бе в сила да ни спаси от враговете. Пророкът
намеква  на  онова  обстоятелство,  когато  юдеите  напразно  очаквали
помощ  от  египтяните  (ср.  Йер.  2:35-37).  Ст.  20.  Дух  лица  нашего
помазанный Господь ят бысть в растлениях их в българската Библия е:
“Духът на живота ни, помазаникът Господен, е уловен в техните ями”,
тук е думата за царя.

Глава 5-та.

Тази глава в славянската Библия се надписва: “молитва Иеремии
пророка”. Този надпис отговаря на съдържането: пророкът от лицето на
целия  народ  моли  Бог,  Той  да  обърне  внимание  на  поруганието  и
крайното  бедствие,  на  които  бил  подложен  народът  (1-18),  и  да  го
помилва (19-22).

Ст. 6.  Египет даде руку  - Египет подаде ръка, ала не сполучи да
укаже помощ на евреите, с което засили враговете; Ассур в насыщение их
– даваше прехрана на враговете (халдеите). Ст. 8. Раби обладаша нами –
роби тук са наречени халдеите, а у пророка Исая така се наричат всички
въобще езичници  (Ис.  43:7),  в  този  смисъл,  че,  по  сила на  синайския
завет, езичниците трябва да бъдат роби на евреите (Изх. 19 гл.). Ст. 11.
Смириша – опозориха.

169



Ст. 12. Старейшины не прославиша – към стареите не указаха почит. Ст.
13. В кладе – в окови. Ст. 14. Старцы от врат оскудеша – прекратиха се
събранията на старците при градските порти. Ст. 19-20. Пророкът нарича
Бог вечен и неизменен и в това като че ли покава основанието на своята
молитва а помилване на юдейския народ.  Той като че ли така говори:
нали Ти, Господи, и сега, когато наказваш, оставаш Си такъв милосърден
и справелив, какъвто бе преди, защото Ти, като вечен (во веки вселишися,
престоль Твой – в род и род), не се изменяш, - за какво забравяш нас и ни
оставящ за дълго време?

Книгата  Плач  по  своето  съдържание  се  отнася  към  учителните
книги  на  стария  завет  и  ако  е  поместена  в  Библията  в  числото  на
пророческите книги, то поради това, че тя се счита за една с книгата на
пророк Йеремия; в еврейската църква я отнасяли към разреда на Кетубим
(“Агигографи” – Писания), а не Небиим – Пророци. Като учителна книга,
тя научава, че бедствията и нещастезита се изпращат от Бог за нашите
грехове, затова тях трябва да понасяме със съкрушение за самите грехове,
с търпение, с молитва за помощ и помилване от Бог.

Йеремиино послание
Произход на посланието.

Йеремиевото послание се започва с тези думи: списание послания
(α̉ντίγραφον ε̉πιστολη̃ς – препис от посланието) ко отведимым пленником
във Вавилон (от гр. текст – към онези, които щели да бъдат откарани във
Вавилон, в качеството на пленници)  от царя вавилонскаго,  еже посла
Йерусалимиа, возвестити им, якоже повелено бысть ему от Бог.  Т.е.,
това послание е пепис от първоначалния екземпляр или от автентичното
послание, изпратено, по Божия заповед, от прор. Йеремия на онези, които
щели скоро да бъдат  откарани в плен.  Въпреки това ясно надписание,
посланието  не  може  да  принадлежи  на  прор.  Йеремия  и,  ако  то  се
надписва  с  неговото име,  съставителят  направил  с  цел  това,  защото  с
името на пророка Йеремия да придаде значение
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на своето писание, както са постъпили съставителите на 2 и 3 книга на
Ездра и на Премъдрост Соломонова.  Че то не може да принадлежи на
пророка Йеремия, това се вижда от следното:

1) Това послание го няма в еврейската Библия; значи, юдейската
църква до завършване на канона или  съвсем го е нямала,  или  не го е
смятала за Боговдъхновено. Ако то бе писание на пророк Йеремия, тя би
го  присаединила  към  свещения  канон,  както  това  направила  с
посланието,  изпратено  във  Вавилон  и  съдържащо  се  в  29  глава  на
неговата книга.

2) В гръцката Библия то се е съхранило не във всички кодекси, а в
които  се  намира,  занимава  неустоийчиво  място:  ту  се  помества  след
Йеремиев  Плач и  пред  книгата  на  прор.  Варух, както  е  в  славянската
Библия,  ту  пред  книгата  на  прор.  Йезекиил,  като  последна  глава  на
книгата  на пророк  Варух, както е във Вулгата. Това показва,  че 70-те
преводачи не са го имали (иначе, то би същестувавло във всички гръцки
кодекси  на  Библията  и  в  преводите,  направени  от  нея,  и  би  заемало
определено място), и то е влязло в състава на Библията по-късно, след
появяване превода на 70-те;  така че,  онези,  които го внасяли в своето
издание на Библията, се затруднявали да му дадат определено място.

3)  Съдържанието  на  това  послание  и  сравнението  му  с
каноническата  книга  на  пророк  Йеремия  ясно  показва,  че  то  не
принадлежи на пророка. Както се вижда от надписанието, посланието се
е предназначавало за юдеите, които щели да бъдат откарани във Вавилон
като пленници от Навуходоносор. Такова назначение на посланието се
явява излишно, защото пророк Йеремия по-скоро би постигнал целта със
своята  жива  устна  реч,  отколко  с  написването  на  това  послание.
Изложението на посланието съществено се отличава от изложението на
Иеремиевите  пророчества:  то  няма  онова  свещено  величие  на  речта,
което дишат тези пророчества. Така наприм., пророк Йеремия (гл. 10:1-
16)  провежда  жив  контраст  между  нищожеството  на  идолите  и
могъществото на Йехова в блестящи образи и обрати, тогава когато – в
Иеремииното послание (7-71) този контраст съвсем го няма  и речта е
монотонна, образите бледни.

4) Никой от древните църковни писатели не смята това послание
каноническо, а навсякъде то се причислява към апокрифните
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книги.  Макар  в  книгата  на  пророк  Йеремия  и  да  се  споменава  за
послание,  отправено  от  Йеремия  към  преселниците  във  Вавилон,  но
съдържанието на онова послание, подробно изложено в книгата на прор.
Йеремия  (29:1-32),  съвършено  не  прилига  на  съдържанието  на
разглеждания  препис  от  посланието.  Свидетелството  на  втора
Макавейска книга (2:1-3), че в записките на пророк Йеремия е заповядано
на преселяваните юдеи, те, гледайки на златните и сребърни кумири и на
техните  украшения, да  не  се  заблуждават със  своите  мисли¹,  както  се
говори и в Иеремииното послание, - от една страна, и сходство на това
послание с книгата на Варух – от друга, довежда до заключението,  че,
вероятно,  този  Иеремиев ученик в това послание е  възпроизвел  някои
устни,  домашни  или  частни  наставления  на  своя  велик  учител  към
юдеите, откарвани в плен, с цел да ги предпази от идолослужението, към
което  те  били  така  склонни  в  своето  отечество.  Допуснатите  в
изложението ораторски преувеличения, - напр. седемдесетгодишния плен
е  наречен  седмородов  (ст.  3)  за  изобразяване  на  неговата  тежест  и
продължителност – неупотребителни в каноническите книги и срещащи
се в книгата на Варух (3:34; 5:8), подкрепят до някъде това заключение.
Косвено потвърждение на това може да служи и обстоятелството, че в
латинския превод – Вулгата, това послание не е сложено отделно, както в
70-те, а съставя шеста и последна глава в книгата на прор. Варух.

Забележка. Някои от изследователите, спирайки се върху обстоятелството, че
това послание не било известно на 70-те преводачи (следоват., се появило по-късно 278
год.  до Р.  Хр.) и първоначално било написано на гръцки език,  за негов автор считат
някой  юдеин-елинист,  който,  за  да  подейства  по-силно  на  съвременниците  юдеи  с
разкриване мисълта за нищожеството и безсилието на идолите, се прикрил с авторитета
на пророк Йеремия.

Съдържание на Йеремииното послание

Посланието се състои от 72 стиха и може да бъде разделено на 4
части:  надписване  (ст.  1),  встъпление  (2-6),  изложение  (7-71)  и
заключение (72).
-------------------------

¹ Втора книга Макавейска е написана в Египет в първивя век до Р. Хр. Значи
това послание във време на написване втора Макавейска книга било вече известено в
Египет, от където, вероятно, преминало в Христовата църква.
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В  славянската  Библия  и  в  руския  превод  в  надписа:  “ко
отводимым пленником във Вавилон”,  е  допусната неточност, която е  в
противоречие с 2 стих: “отведетеся във Вавилон пленени”; буквално от
гръцкия текст  трябва да се преведе:  “към онези,  които  щяха да бъдат
отведени пленници във Вавилон”. В българската Библия е избегнато това
противоречие.  Във  встъплението  писателят  предсказва  на  юдеите  за
предстоящия плен,  за  дълговременното  пребъдване там и за  бъдещото
мирно завръщане в отечеството; след това ги убеждава да не се увличат в
плена от идолослужението, боейки се от идолите, а винаги да казват в ума
си: “Теб лепо есть покланятися, Владыко”, като помнят, че Божият ангел
ще охранява душите им.

В изложението авторът разсъждава за нищожеството и суетността
на  идолослужението.  Той  почва  с  процеса  на  приготвяне  истуканите,
описва състоянието им в  капищата и  чрез  сравнения,  изтъква тяхното
безсилие, като повтаря начесто своята основна мислъл за идолите –  яко
не суть бози – че не са Богове. – От дърво, казва той, художникът прави
езика  на  идолите,  но  те  не  могат  да  говорят;  от  сребро  и  злато  им
приготвят  украшения  като  на  девица,  която  обича  накити,  но  тези
украшения  крадат  жреците  за  собствени  потребности,  а  понзикога  ги
дават  на  блудници; идолите  обличат в пурпурни дрехи,  но тях самите
изтребва ръжда и молец; дават им в ръцете скиптър, меч, секира, но не
могат  да  си  послужат (7-15).  Очите  им са  пълни  с  прах  от  нозете  на
посетителите, жреците ги заключват като затворници, за да ги предпазят
от  крадците;  запалят  пред  тях  светилници,  но  те  не  виждат.  Тяхната
дървена част разяжда червей, а дрехите им изтребва молец. Почернели от
дим, оцапани от прилепите, лястовиците и котките, що се катерят по тях,
те нищо не чувстват (16-23). Скъпо е заплатено за тях, но те не ходят; ако
паднат, сами не могат да станат. Те безчувствено пренасят вършените над
тях и около тях безобразия на жреците и жените; за тях не съществува ни
добро, и зло; те приличат на камък. Самите халдеи се обръщат с тях без
нужното благоговение, а жените им служат с гнусно разпътство. Идолите
са безсилни: те не могат да спасят себе си от унищожение и позоор, не
могат да дадат на страната цар, да пратят
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дъжд,  да  защитят  обидения  (24-54).  Те  са  по-безсилни  от  царете,  по-
безполезни  от  домашните  вещи.  Слънцето,  луната  и  звездите,
светкавицата и облакът,  огънят  и вятърът,  даже дивите зверове,  са по-
могъщи от идолите, защото са в състояние да си помогнат. Идолите могат
да се сравнят само с градинско плашило или с трънак (храсти), на който
накацват всякакви птици, или пък с разлагащ се труп (55-71).

След този ред доказателства за лъжливостта на езическите Богове,
авторът в заключение казва, че “по-добър е (от езичниците) праведният
човек, който няма кумири, защото е далече от позора” (72).
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Книга на пророк Варух.

Сведения за пророка.

Пророк  Варух  (от  евр.  благословен),  по  свидетелството  на
неговата  книга,  бил  син  Нириин,  син  Маасеев,  син  Седекиин,  син
Аседеев,  син  Хелкиин  (1:1).  Преброяването  на  прадедите  до  петото
поколение,  според  Йосиф  Флавий,  говори  за  неговия  знатен  род.
Действително, брат му Сарей при царя Седекия заемал висока длъжност –
началник на  даровете,  т.е.  ръководещ събирането на  данъците (Йерем.
51:59). Варух бил ученик, другар и помощник на пророк Йеремия. В 4-та
година  от  царуването  на  Йоаким  той  записал  от  устата  на  Йеремия
пророчествата на последния и ги прочел в храма на народа; в следната
година той съставил нов екземпляр от тях, понеже първият бил изгорен
от  Йоаким  (Йер.  36:1-2,  22,  32).  Заедно  със  своя  учител  той  бил
преследван от съвременниците и понзикога се е оплаквал от своята съдба
(Йер.  36:19-26;  43:3;  45:2-3).  След  превземането  и  разрушението  на
Йерусалим Йеремия,  по  свидетелството  на  Йосиф  Флавий,  издействал
свобода и на Варух, който заедно с Йеремия останал в Юдея до убиването
на Годолий,  а после с него се преселил в Египет (Йер. 43:6-7), където
останал  до  смъртта  на  своя  учител.  След  смъртта  на  Йеремия  той
пътешествал във Вавилон, където, по предание, и умрял в 12-та година
след разрушението на Йерусалим. По друго предание, той се завърнал от
Вавилон и умрял в Египет. Паметта на св. прор. Варух църквата празнува
на 28 септември.

Произход на книгата.
Време, място и цел на нейното написване.

Отношението й към книгата на пророк Йеремия
и нейното неканонично достойнство.

В надписването на книгата се говори, че когато юдеите, отведени
във Вавилон от Навуходоносор още при първите преселения, узнали за
превземането и разрушението
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на Йерусалим и за изгарянето на храма, в 5-та година (от разрушението
на Йерусалим) те решили да изпратят в Юдея на своите съотечественици,
които били  оставени  за  разработване на  земята,  заедно  със събраните
пари  и  свещените  съсъди,  послание  или  писмо.  Последното  написал
пророк  Варух от  лицето  на  вавилонските  пленници;  той  го  прочел,  в
присъствие на пленения цар Иехонези, на всички живеещи във Вавилон
юдеи,  и след това  го  изпратил  по  назначение.  Това,  именно,  писмо и
съставя “книга на пророк Варух”. Скръбното известие за разрушението на
Йерусалим  пленниците  узнали  по-рано,  но  парите  и  писмото  са
отправени  в  5-та  година,  защото  в  тази  година  пристигнал  от  Египет
пророк Варух, който, като живял известно време след разрушението на
Йерусалим в  Юдея,  могъл подробно  да  съобщи за  печалната  участ  на
своите едноплеменници  в отечеството и да разположи пленниците към
пожертвования  в  тяхна  полза.  По  такъв  начин,  повод  за  написване
книгата  било  приситгането  на  пророк  Варух  от  Египет  във  Вавилон.
Книгата  е  написана  във  Вавилон,  в  5-та  година  от  разрушението  на
Йерусалим. Понеже юдеите във Вавилон още скърбели за разрушението
на техния свят град и храм и понеже книгата първо била прочетена на
тях, а после била изпратена в Юдея, то целта на написването й била – да
утеши и едните и другите юдеи, т.е. както намиращите се в плена ,така и
останалите в отечеството. От съдържанието се вижда – в какво пророкът
полага  утешението  за  евреите.  Той  показва,  че  бедствията,  които
постигнали тях, не са следствие на окончателното им отхвърляне от Бог,
а  са  само  временно  наказание  за  греховете  на  цял  ред  поколения  от
народа, че юдеите, поради това, трябва да се съкрушават не за плена, а за
своите  грехове,  че  след време Бог  ще освободи  народа  от  плена  и  за
Йерусалим ще настъпят славни времена, когато Бог слезе на земята и се
въплъти.  Понеже книгата първоначално била прочетена на юдеите във
Вавилон и се предназначавала за четене в храма във време на народните
събрания, като ръководство към истинско покаяние (Вар. 1:3; 4:14), то,
очевидно,  първоначално  била  написана  на  еврейски  език.  Но
първоначалният еврейски оригинал е изгубен и до наше време тази книга
е запазена само на  гръцки  език и  в  преводите,  направени от гръцката
Библия.
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Макар книгата  несъмнено и  да е написана  от пророк  Варух, но
Отците на църквата привеждат от нея изречения под името на Йеремия
(напр.  Вас.  Велики,  Йоан  Златоуст,  Амвросий,  Августин).  В  60-то
правило  на  Лаодикийския  събор,  в  посланието  за  празниците  на  Св.
Атанасий Велики и в 4-те огласителни поучения на Кирил Йерусалимски
тя направо се съединява с книгата на прор. Йеремия- Даже паримията от
тази книга в навечерието на Рождество Христово (Вар. 3:36-4:5) се чете
под името  на  Йеремииното  пророчество,  и  пророчеството  на  Варух за
въплътяването  на  Бог  (3:36-38)  в  кондака  на  пророка  Йеремия  се
приписва на последния. Това се обяснява с близостта на пророк Варух
към пророк Йеремия, близост, на ученик към своя учител. Като ученик на
пророк Йеремия, близко и добре запознат с неговите пророчества, Варух
в своята книга повтаря не само мислите, но даже самите изрази, срещащи
се в  книгата  на неговия учител (ср.  Вар.  1:12;  Йерем.  29:7;  Вар. 2:23;
Йерем. 7:34; 25:10; Вар. 2:24; Йер. 8:1; 29:19; Вар. 2:2; Плач Йерем. 4:10).
Поради близостта на тази книга към Иеремиевите пророчества, някои от
Отците (Атанасий Велики, Кирил Йерусалимски), са я смятали даже за
каноническа. Но каноническо достойнство тя няма, понеже отсъствува от
еврейската Библия. Блаж. Йероним я смята за неканоническа.

Преглед на съдържанието с някои обяснения.

Книгата на пророк Варух се състои от надпис (1:1-2), увод (1:2-14)
и изложение в четири части.

В увода на совята книга пророк Варух говори, е след написването
й,  той  я  прочел,  в  присъствие  на  пленения  цар  Йехоний,  на  всички
юдейски пленници,  и че четенето й произвело на слушателите дълбоко
впечатление: всички плачели, постели и се молели. След това разказва, че
пленените юдеи сабрали пожертвования и, заедно с тази книга и някои
свещени съсъди, ги изпратили в Йерусалим на първосвещеник Йоаким и
на всички, останали в Юдея евреи, като ги молели с тези пари да купят
жертви и тамян, а ги принесат на Бог и да се моялт за Навуходоносор, за
неговия  син  Валтасар  и  за  тях  –  да  им  прости  Бог  греховете,  а
изпращаната книга публично да четат пред народа на празничините дни ;
1:3-14).
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Ст. 2.  Во время, в неже – във времето, когато... По-точно – от времето,
когато.

Ст. 10. След разрушението на Йерусалим и изгарянето на храма халдеите
никак не забранили на останалите в Юдея евреи да изповядват открито своята
религия  и  да  извършват  нейните  обреди.  За  това  твърде  естествено  е  да
допуснем, че на мястото на първия жертвеник, бил издигнат временен такъв, на
който и  посочват вавилонските  пленници с думите –  жертвеник  Господ Бог
нашего.

Ст.  11.  Юдейската  религия  не  забранява  на  евреите  да  се  молят  за
езичниците;  даже  самите  езичници,  по  желание,  могли да  се  молят  заедно с
юдеите (ср. 3 Цар. 8:41-43; 1 Ездр. 6:10).

Част 1-ва.
Разкаяние на народа

и молитва за неговото помилване.
Гл. 1:15-3:8.

Тук  пророкът  излага  скръбното  признание  на  юдейските  пленници  в
това, че те били наказани чрез плена за своите собствени грехове и греховете на
прадедите; чрез бедствията на плена Бог изпълнил онова проклятие, с което ги
застрашавал чрез Моисей (ср. Второз. 28:15-68), задето не слушали пророците и
служели  на  идолите  (1:15-22).  Бедствията,  предсказани  от  пророците,  ги
постигнали, но те не се вразумили нито чрез наставленията, нито чрез заплахите
на  пророците  (2:1-10).  Те  сега  искрено  се  каят  за  своите  минали  грехове,
признават в своите бедствия проявата на строгия, но справедлив Божий съд, за
който им говорели пророците, и молят Бог, да отдалечи от тях Своята ярост, да
им даде благодат (милост, благоволение) пред лицето на покорителите, не заради
тях самите, а за прославяне на Своето име сред езичниците, за изпълнение на
Своите  обещания относно завръщане  на евреите  в  татковината  им,  ако те  се
отвърнат от беззаконния път, и за свързване с тях вечен завет (3:1-8).

Част 2-ра.
Учение за премъдростта и пророчеството

за въплътяването на Сина Божи.
Гл. 3:9-4:8.

В  тази  част  пророкът  говори  от  свое  име  и  иска  народът  да  научи
заповедите на живота и да усвои
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мъдростта.  Той  обяснява,  че  народът  се  намира  в  плен  вследствие  на
оставяне Източника на премъдростта, която дава мир и дълголетие (3:9-
14). Тази мъдрост не могли да постигнат нито силните и Богати земни
царе,  нито  известните  със  своята  мъдрост  древни  народи  (15-20).  Тя
зависи единствено от Бог; нея Той не открил даже на могъщите друвни
исполини, и никой от хората сам от себе си не могъл да я намери, защото
никой от тях няма достъп до небето (24-31). Само всеведещият и създал
всичко  Бог  я  намерил  със  Своя  разум и  я  подарил  на  Своя  народ  –
Израил, след което Сам се явил на земята и живял между хората (32-38).
В настозище време учението за тази премъдрост се намира в книгата на
Божиите  повеления,  т.е.  в  закона  на  Моисей,  разяснен  от  пророците;
всички придържащи се към тази книга ще бъдат живи, а оставящите я ще
загинат; ето защо, Израил трябва да върви по указания в нея светъл път и
да не дава своята слава на езичниците (4:1-4). Понеже Израил добре знае
Божията воля, той не трябва да пада в униние. От книгата на закона му е
известно, че той е продаден на народите не за окончателно загиване (не
на  погубу),  а  за  своето  изправяне  и  очистване  от  греховете,  защото
оскърбил Бог и опечалил възпиталия го Йерусалим (5-8).

Гл.  3:36-38.  Сей  Бог  наш –  Този  е  или  “такъв  е  (всеведещ  и
всемогъщ,  както  е  той  изобразен  по-горе,  в  32-35 ст.)  нашият  Бог,  не
може  да  се  сравни  (не  вменится)  никой  друг  с  Него;  Той  намери,
постигна  (изобрете)  всички  пътища  на  мъдростта  (хитрости),  която
откри на Своя възлюбен Израил, а после и Сам се яви на земята и живя
между хората”. Под премъдрост, която Бог дарил на израелския народ и
от която в древно време били лишени всички езически народи, трябва да
се разбира  откровеният  синайски  закон,  даден  от  Бог  на  евреите  чрез
Моисей. Но Бог не се ограничил само с такова посредствено предаване на
Своята  премъдрост:  след  време  Сам  слязъл  на  земята,  въплътил  се  и
живял  между  хората,  като  им  преподавал  лично  уроци  от  Своята
Божествена премъдрост. Пророк Варух за въплътяването на Бог на земята
говори в минало време, но това не значи, че събитието вече било станало
в негово време,
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понеже пророците и бъдещите събития съзерцавали като извършени;  в
дадения  случай  е  употребено  минало  историческо  време  за
заствидетелстване несъмнеността на събитието. Че това място от книгата
на Варух е пророчество за въплътяване на Сина Божий, това се оправдава
от гласа на Църквата, която до сега възпява Христовото въплътяване с
думите на пророка: “Царь Небесный за человеколюбие на земли явися и с
человеки поживе” (Богород. Воскр.  на Вел. веч. гл.  8);  “Сей Бог наш,
емуже  никтоже  подобен,  праведный  всяк  путь  изобрет,  даде
возлюбленному Исраилю, по сих же с человеки поживе явлься” (кан.  в
нед. Ваия, п. 9, троп. 2) и чете като паримия Вар. 3:36-4:4 в навечерието
на  Рождество  Христово  на  3-ия  час  и  на  вечернята,  понеже  вижда  в
празнуването  събитие  изпълнение  на  пророчеството,  изложено  в
паримийното четиво.

Част 3-та.
Съвети към пленниците от името на Йерусалим.

Гл. 4:9-29.

Пророкът  олицетворява Йерусалим и го представя под образ на
вдовица, която се обръща с реч към своите деца, откарани в плен. В речта
си тя най-напред с най-голяма скръб изказва оплакване от поведението на
своите деца, за което Бог докарал от далече народ безсрамен да й отнеме
синовете и  да  я  лиши от  дъщерите;  с  плач  и  ридание  тя  е  изпратила
онези,  що  възпитала  с  радост  (9-16).  След  това  тя  говори  за  своето
безсилие да им помогне и за увереността, че Сам Бог ще ги избави от
робството, поради което тя ги отпуска в плен с надежда, а сама обещава в
жалейка да моли Бог за тях (17-20). Най-после тя съветва откараните в
плен  да  бъдат  мъжествени,  да  искат  подкрепа  в  молитвата  към  Бог,
търпеливо да пренасят плена, който скоро щял да свърши, и да усилят
десет  пъти  (десятижды)  своите  молитви;  тогава  Господ  ще  им  дари
вечно спасение (25-29).

Част 4-та.
Утешаване на Йерусалим от пророка.

Гл. 4:30-5:8.
Пророкът възвестява на Йерусалим за гибелта на неговите врагове

и за завръщането от всички страни на
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неговите деца (4:30-37). Предвид на предстозищото славно събитие, той
приканва Йерусалим да се приготви към него; да снеме жалейните дрехи,
които са знак на скръб и огорчение (озлобления), и да се облече в дреха на
слава и оправдание,  защото на него ще бъде дадено за  вечни времена
името “мир правды” и “слава благочестези”. Представяйки завръщането
на  евреите  от  плена  като  настозищо  събитие,  пророкът  съветва
Йерусалим а се изкачи на висока планина и да се понарадва на своите
деца, които се връщат начело с Бог (5:1-9).

В последните две речи пророкът утешава народа с предсказание за
скоро връщане на евреите от плена; това завръщане той представя като
радостно и славно събитие,  което  се извършва без всякакви усилия от
страна на юдеите, единствено от Божията воля. Но заедно с това той има
предвид  и  друго  по-отдалечено,  по-радостно  и  по-славно  събитие  –
избавянето  от  греховния  плен,  което  прославило  Йерусалим  с  вечна
слава, и събирането на разсеяните Божий деца в едно стадо – църквата
Христова. Това ясно се вижда от сравняването настозищото пророчество
с други подобни при Исая (Ис. 40:3-5, 10-11; 49:9-11; 60:1-4; 61:10-11;
62:2-4) и от изразите на пророка: “наведет  (Бог)  вам вечное веселие со
спасением вашим” (4:29), “облецыся в лепоту славы... от Бог във век, ..., в
одежду правды... имя твое во веки мир правды и слава благочестези” (5,
1,  2,  4),  “сыны  царства”  (ст.  6).  Св.  Йоан  Дамаскин,  съставител  на
пасхалния канон, при написване 2 троп. от 8 пес.: “Возведи откресть очи
твои, Сионе”, навярно, имал предвид Варух 4:36; 5:5 и Ис. 60:4.

Общ смисъл на пророк Варуховата книга.

Книгата на прор. Варух, служеща като допълнение или прибавка
към  книгата  на  прор.  Йеремия,  съдържа  в  себе  си  историческо
доказателство  за  точното  изпълнение  на  пророчествата  на  последния.
Пророк Йеремия, както знаем, предсказал на евреите, че пленът за тях ще
бъде  не  само  наказание  за  нечестието,  но  и  средство  за  тяхното
нравствено изправяне, че те в плена ще съзнаят своята виновност пред
Бог, ще се разкаят за своите предишни грехове и ще се обърнат към Бог с
молитва за помилване, което и ще получат. Книгата на пророк Варух
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представя фактическо  свидетелство за  тази велика нравствена промяна
към добро при евреите във Вавилон, както предсказал прор. Йеремия, и
оправдава пътищата на божествения Промисъл, който в чужбина с бича
на покорителите достигнал изправянето на евреите, станали недостъпни в
отечеството  за  увещанията  и  наставленията  на  пророците.  Във
вавилонския  плен  евреите  съзнали,  че  изгубили  своето  отечество  по
собствена  вина  и  че  избавянето  от  този  плен  е  възможно  само  чрез
покаяние  и  изправяне;  те  захванали  да  молят  Бог  за  милост,  като
подканяли  към  такава  молитва  и  останалите  в  татковината
съотечественици.  Чрез  сърдечно  разкаяние  те  станали  достойни  за
Божиите милости, поради което получили обещание за освобождение от
плена и за нови още по-велики милости,  когато Сам Бог ще се яви на
земята, ще поживее между хората, ще ги избави от греховете, ще основе
Своето вечно царство и ще ги приеме в него като синове.

182



Книга на пророк Йезекиил

Сведения за пророка.

Пророк Йезекиил (от евр. Божия помощ) бил син на свещенинк
Вузий (1:3). На 25 годишна възраст той бил откаран пленник във Вавилон
заедно с цар Иехонези, в числото на 10-те хиляди юдеи (4 Цар. 22), и бил
заселен  в  Месопотамия,  на  река Ховар,  приток на Тигър,  където били
пръснати пленниците евреи от Израилското царство. На 30-та година, т.е.
в  5-та  година  от  своето  пленение,  той  бил  повикан  на  пророческо
служение,  като се удостоил да види “подобието на Господната слава”;
понеже последно откровение,  както сам свидетелства (Йез.  29:17),  той
получил в 27 година от пленението на Йехоний, то неговото пророческо
служение се продължавало не по-малко от 22 години, т.е. приблизително
от 595 до 573 год. преди Р. Хр. Макар да е живял в Месопотамия, но със
своя пророчески дух той се пренасял понзикога в Йерусалим (8:1-3): от
Месопотамия подробно видял обсадата на Йерусалим от Навуходоносора
(24:1-27),  вземането  на  Седекия  в  плен  (12:1-20;  4:1-13)  и  предавал
всичко това на пленниците, които се интересували от съдбата на своите
еднородци.  Месопотамските  преселници,  откарани  тук  веднага  след
разрушение  на  10  колянното  Израилско  царство,  вече  130  години
оставали без ръководител и затова в нравствено отношение заприличали
на тръновник и скорпион. Имайки предвид това нравствено състояние на
пленниците,  пророк  Йезекиил  с  всичка  строгост  изобличава  тяхното
пристрастие  към  езическите  обичаи,  тяхното  лицемерие  и  развала.
Особено  строго  изобличавал  пророкът  жителите  на  Юдея  и  на
Йерусалим,  като  им  предсказвал  скорошен  плен  на  царството  и
разрушение  на  храма  и  на  Йерусалим.  Целта  на  пророка  е  била  –  да
доведе и едните, и другите до съзнаване своите грехове и правотата на
Божия съд, да ги подбуди към разкайване за греховете и изправяне на
своя живот. За по-силно
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въздействане на народа и подигане на неговия дух, пророкът предскавал
за свършването на плена и за настъпването на спасението. От неговата
книга  се  вижда,  че  той  имал  жена,  която  умряла  по-рано  от  него,  по
особено  Божие  определение,  за  което  той  получил  откровение  в
навечерието на нейната смърт (24:15-24).

За  по-нататъшната  съдба  на  пророк  Йезекиил  в  неговата  книга
няма  никакви  указания.  Преданието  говори,  че  той  бил  съдия  при
преселниците, спасил веднъж пленници евреи от халдейски разбойници,
като провел първите през  река Ховар по сухо, в безплодна година със
своите  молитви  умножавал  храните  и  че,  за  ревностното  и  силно
изобличаване стареите в идолопоклонство, бил подложен на насилствена
смърт. От една църковна песен се вижда, че той бил “люте истязаем,
предписуя  хотящее  честнаго  ради  креста,  быти  миру  спасение  и
избавление” (Стих. на прор. 2).

Паметта на св. пророк Йезекиил Църквата празнува на 21 юли.

Особености в изложението на книгата.

От страна на изложението и езика книгата на пророк Йезекиил се
отличава със следните особености:

1) С изобилието на символични видения и действия тя надминава
всички  книги  на  Св.  Писание,  освен  Откровение.  Символизмът  и
притъчният  характер  на  речта  правят  самата  реч  тъмна  и
трудноразбираема, против което се оплаквали даже познавачите на евр.
език, например, блаж. Йероним.

2) В нея се излагат  дълбоки тайни, които само от  съвършени в
духовния  живот  хора  могат  безопасно  да  бъдат  съзерцавани.  Такава,
именно, тайна представя изобразеното в първите три глави  видение на
Господната слава и описаното в последните 8 глави благоустройство на
храма и града Божий. На човеци, недостигнали 30 годишна вързраст, в
старозаветната църква се забранявало да четат такива отдели.

3) Тази книга се отличава от другите пророчески книги и с тази
особеност,  че  в  нея  пророк  Йезекиил  Бог  нарича  Адонай-Саваот или
Господ Бог на воинствата,  еврейския народ –  Израил,  дом Израилев,  а
самия  себе  си  –  син  човешки. С  името  Адонай-Саваот пророкът,
вероятно,
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указва  превъзходството  на  Йехова  пред  халдейските  божества,  които,
както вярвали в Месопотамия, живеели на звездите и съставяли военни
отряди  за  охраняване  на  земята;  Израил  и  дом  Израилев изтъкват
Богоборството  на  евреите  и  тяхното  противене  на  Божия  закон;  а
смиреното наименование – син човешки, говори за робското състояние на
пророка и неговия народ.

Деление на книгата по съдържание.

Книгата на пророк Йезекиил по съдържание се дели на 3 части. В
първата  част  (1-3  гл.)  се  излага  видението  на  Господната  слава  и
повикването на Йезекииля към пророческо служение. Във втората (4-32
гл.)  са  изложени  изобличителните  речи  на  пророка  към  юдеите  и
езичниците, произнесени от него преди разрушението на Йерусалим. В
третата част (33-48 гл.) се съдържат утешителни речи за същите народи,
произнесени от пророка след разрушението на Йерусалим.

По-важни  места  от  книгата  на  пророк  Йезекиил  за  особено
обяснение.

Видение на Господната слава.
Глава 1:1-2:1.

В тази  глава пророк Йезекиил  описва таинственото  съзерцаване
образа или подобието на Божията слава, на което той се удостоил пред
своето повикване на пророческо служение.

В петата  година от пленението на пророка,  когато той бил при
река Ховар, над него се отворило небето, и той видял  видения Божия.
Идещ от север вятър носел със себе си голям светъл облак, в който, след
приближаването му, пророкът различил четири животни: човек, лъв, теле
и  орел.  Но  тези  животни  били  помежду си  съединени  и,  като  че  ли,
премешани,  защото  всяко  едно  от  тях  имало  всички  четири  лица,  т.е.
лице  на  човек,  лъв,  теле  и  орел.  Техният  външен  вид  приличал  на
разтопен  метал  (илектра)  или  на  разгорели  въглени  (яко  углия  огня
горящаго). Всяко едно от тях имало по четири крила, две ръце, две нозе и
по едно колело, обсипано от
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двете  страни  с  очи.  Намирайки  се  в  постозинно  движение,  животните
блестели  като  зорница  и  като  светкавица.  Над  главите  на  животните
имало кристален свод, на който е стоял сапфирен престол. На престола е
седял някой подобен, по външния вид на горната си част, като че ли на
човек (подобие якоже вид человече сверху). От престола е излизало и се
разпространявало по всички страни такова сияние, каквото е сиянието на
дъгата в дъждовен ден (Йез. 1:1-28). “Това видение, завършва пророкът, е
подобие на славата Господна”, т.е. в такъв достъпен образ се явила нему
недостъпната  Божия  слава;  проникнат  от  дълбоко  благоговение  пред
Божието величие, пророкът, при вида на Божията слава, паднал на земята
(2:1).

Ст.  1-2.  Тук  се  посочват  две  дати  за  определяне  времето  на
видението: 1) 30-та година, според едни, от живота на пророка, според
други, от възцаряването на Набополасар, Навуходоносоровия баща, който
основал  самостозителна  вавилонска  монархия,  и  2)  5-та  година  от
пленяването на Йоаким; понеже цар Йоаким не е бил пленяван, то трябва
да се чете Йоахим или Йехоний. Видението, по такъв начин, е било в 595
год. до Р. Хр., защото тази дата е 30-та година от ерата на Набополасара,
който се възцарил в 626 год.

Ст. 4-28. Описва се самото видение.  Нямайки възможност да го
предаде с  пълна  точност,  пророкът  в  описанието  си служи повече със
сравнения:  яко, яко видение, яко подобие, подобие, вид.  Ст. 7.  голени –
нозе. Ст. 14. Думата везеково, по обяснение на блаж. Йероним, е еврейска
и  значи  светкавица.  Под  животни трябва  да  разбираме  херувими –
безплътни сили, принадлежащи към първия чин от небесната йерархия.
Думата  херувим,  по  обяснение  на  блаж.  Теодорит,  значи,  -  пълен  със
знания.  В  знак  на  многообемното  знание  на  херувимите,  те  са
представени с четири лица; ръцете и нозете показват тяхната готовност
да  изпълняват  Божията  воля,  а  крилата  –  на  способността  за  бързото
нейно изпълнение. Ст. 16. Тарсис или топаз – драгоценен камък, доставян
от Испания. Ст. 22. Небесният свод (твердь) се уподобява на кристал, по
своята необикновена чистота и прозрачност. Ст. 26. Сапфир – драгоценен
камък с небесно син, лазурен цвят, добиван в Етиопия и Индия.
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Гл.  2:1.  Пророкът,  обяснява,  че  на  него  била  показана  образно
славата на Господ. Отбелязвайки в началото, че това видение е било в
Месопотамия,  на  река  Ховар,  той имал за цел по-силно да  затвърди в
съзнанието на евреите мисълта за Божието всемогъщество и вездесъщие,
защото те пресеелни в страната на плена, да не помислят, че са излязли из
под  властта  на  Йехова  и  са  минали  под  покровителството  на
вавилонските  Богове,  но  да  бъдат  убедени,  че  владичеството  на
Всемогъщия Бог не се ограничава от никакви предели, че Той и тук, в
плена, за тях е такъв Бог, както в Палестина, и само Нему те са длъжни да
служат. Във видението ясно са изброени Божиите свойства, черз които се
открива  славата  Господна.  Така,  дъгата  напомня  Божията  милост;  тя
служи като знак, че след бедите и наказанията ще последва помилване.
Властта и всемогъществото на Бог са изразени чрез седене на престола и
управляване цялата вселена; честото повтаряне числото 4 посочва именно
на това, че Бог владее цялата вселена. С изобразяването на това Божие
свойство,  на  пленените  евреи  се  давало  да  разберат,  че  те  бивайки
пръснати  между  езичниците,  не  трябва  да  усвояват  тяхното  лъжливо
убеждение,  че във всяка страна има свой Бог,  комуто и  са длъжни да
служат  живеещите  в  нея;  езичниците  вярвали,  че  боговете  живеят  на
планетите и от там управляват света, а във видението е ясно изобразено,
че вселената управлява единственият,  всемогъщият Бог, Комуто всичко
се подчинява. Бурята, облакът, светлината и огънят най-ясно изобразяват
Бог като  страшен съдия  на нечестивите;  а  това  е  имало твърде важно
значение  за  евреите,  които   страхът  пред  Божия  съд  удържал  от
беззаконези и ги разполагал към покаяние на греховете.

Св. Църква под Седящ на престола и приличащ на човек разбира
Божия  Син,  Който  в  човешки  образ  седи  от  дясната  страна  на  Отец.
“Божий явился еси пророк, Йезекииле чудне, воплощение Господне всем
провозвестил  еси,  сего  Агнца  и  Зиждителя  Сына  Божия явльшося во
веки”  (конд.  на  прор.).  Сходството  на  това  видение  с  онова  св.  Йоан
Богослов в  Откровение  напълно  потвърждава  това  разбиране.  Чудната
колесница означава Пресвета Дева, която в църковните песни се нарича
“колесница  Солнца  умнаго”,  “огнеобразная  колесница  Слова”;  а
херувимите изобразяват апостолите, които са възвестили и възвестяват
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за Христовото спасение. Въз  основа на  това Църквата още от първите
векове е усвоила четириличните образи на херувимите като символични
образи  на  евангелистите:  човешкото лице  е  образ  на Матей,  започващ
своето  еваннгелие  с  родословието  на  Иисус  Христос  по  човечество;
лъвското лице – на Марко,  повествуващ в началото на  Евангелието за
гласа  на  викащия  като  лъв  в  пустинята,  т.е.  за  проповедта  на  Йоан
Кръстител в пустинята, където обикновено живеят лъвовете; телешкото
лице – на Лука, чието евангелие започва с повествование за служението
на  свещеник  Захарий,  към  длъжностите  на  когото  се  отнасяло  и
принасянето  в  жертва  телци;  лицето  на  орел  е  образ  на  Йоан,  който,
подобно  на  високо  летящ  орел,  започва  Евангелието  с  възвишено
богословстване за божеството на Иисус Христос.

Забележка. Йезек. 1:1-20 се чете като паримия на Велики Понеделник на 6-ия час, а
1:2-2:1 на Велики Вторник на същия час, въз основа на това, че  херувимските лица,
както казахме, изобразяват евангелистите, чиито евангелия е определено да се прочитат
в първите три дни на Страстна седмица.



Повикване Йезекиил на пророческо служение.

(Гл. 2:2-3:27)

Смирено съзнавайки своето недостоинство пред Бог пророкът при
вида на Господната слава, паднал “ниц”, но божествена сила го издига и
той, след като става, се удостява да слуша Самия Бог. Господ му открил,
че го назначава за пророк и го праща да иде с проповед при пленниците,
станали  още  по  упорити  на  чужбина,  отколкото  каквито  били  в
отечеството  си,  като  го  ободрява  да  не се  страхува  от  тези
жестокосърдечни хора.  След това пророкът  получава заповед да  изяде
предлагания му свитък, от двете страни на който били написани жалните
думи: рыдание, жалость и горе (тъга) (2:1-10), и обещание за божествена
помощ и покровителство.  Стоейки  така при  река Ховар, пророкът  бил
осенен и дигнат от Св. Дух и поставен сред пленниците, на които той бил
длъжен да проповядва (3:1-15). След седемдневно прекарване между тях,
той  получил  ново  откровение,  в  което  Бог  му  съобщавал,  че  както
изобличаването  на  грешника,  така  и  вразумяването  на  съгрешаващия
праведник, той, пророкът, трябва да предава точно, както му бъде казано
от
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Бог;  иначе,  пророкът  ще  подлежи  на  отговорност  за  тяхната  духовна
смърт (3:1-21). След това той бил изведен на полето, където се удостоил
още веднъж да види Господната слава (3:22-27).

Гл. 2.2.  Дух - третото лице на Св. Троица, което се вижда от по-
нататъшните думи: слышах Его, глаголюша ко мне.

Ст. 4. Жестоколичнии - хора с грубо лице, упорити.
Ст. 5.  аще убо услышат или убоятся  - може би ще чуят (твоята

проповед) и ще се убоят (от своето нечестие и от наказанието за него).
Така Бог се изразява и у пророк Йеремия: негли (може би) послушают и
отвратятся  кийждо  от  путя  своего  злаго  и  почию  от  зол,  яже
помышляю сотворити им злых ради начинаний их (Йер. 26:3: ср.  18:8;
Йон.  3:10;  Йоил.  2:13).  Пращайки  Своите  пророци  да  подканят
грешниците  към  покаяние,  Бог  по  Своето  предведение  знае  -  дали
грешниците ще послушат гласа на Неговите пророци и ще се разкаят, или
не.  По обяснението на  блаж. Иероним, “Бог понзикога  нерешително и
като че ли с някакво колебание говори за онова, що Му е известно, с цел
да  покаже,  че  волята  на  човека  е  свободна  и  че  Бог  вследствие  на
предузнаване бъдещето, - добро или лошо, - не прави неизменно онова,
което Той знае и има да стане. Макар Бог да предузнава бъдещето, но ние
не  сме  поставени  в  необходимост  да  вършим  онова,  което  той
предвижда”.

Ст.  10.  Символичното  действие  (изписаният  от  двете  страни
книжен свитък) изяснява характера на проповедта: пророкът е длъжен да
проповядва  за  страдания  и  бедствия;  сладостта  от  изядения  свитък
означава  очистване  от  греховете,  вследствие,  на  което  той  станал
способен  да  възприема  божествени  откровения,  както  Исая  -  след
докосване до устата му на горящия въглен (Ис. 6:6-7), и Йеремия - след
докосване  до  устата  му на  Божията  ръка  (Йер.  1:9).  “Данный  твоим
устам из руки Господни свиток, изрядне, сердце твое услади и пророка
божествена совериш” (Кан. на прор. 4 п. 3 тр.).

Гл.  3:5-6.  В  проповедта  си  пророк  Йезекиил  няма  да  срещне
особени затруднения, защото той е изпращан не към хора с неразбираема
реч  (глубокоречивым)  и  с  труден  език  (косНойзычным),  но  към
Израилевия
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дом, към един народ, а не към многото народи, говорещи на разни езици (
иНойзычним), и наречия (иноречивым) и имащи труден за разбиране език
(тяжким языком сущым). Ст. 10-11. Преди да проповядва, пророкът сам
е длъжен да усвои Божието откровение и да се проникне с готовност към
неговото  изпълнение.  Ст.  14.  Под  въздействието  на  Св.  Дух  (и  Дух
воздвиже мя)  в  пророка  се  извършил  подем на  неговия  собствен  дух
(поидох вознесен во устремлении духа моего); преди той се колебаел да
иде на проповед, а сега отишъл, увличан, при Божието съдействие, и от
стремежа на своя дух. Ст. 24-27. Символичните действия - затварянето на
пророка вкъщи,  слагането му в окови и неговото временно онемяване -
показвали на предстоящите бедствия при обсадата на Йерусалим.

Забележка. 2:3-3:3  служи  за  паримия  в  Страстна  сряда  на  6  час,  като
продължение от Йез. 1:1-2:2.

Длъжности на пастирите.

Гл. 33:1-20.

Тук пророк Йезекиил излага длъжностите на пророците и, въобще
-  на  църковните  пастири  по  отношение  към  своите  пасоми.  Тези
длъжности се сравняват с длъжностите на стражаря по отношение към
ония, които той пази.

Както  стражарят,  поставен  на  градската  стена,  е  задължен  да
известява за приближадване на неприятеля,  иначе,  ще бъде виновен за
смъртта на гражданите, погиващи от неприятелския меч, така и пророкът
е  длъжен  точно  и  на  време  да  открива  Божията  воля  и  да  предпазва
хората  от  ония  приближаващи  се  опасности,  които  те  си  навличат  с
нарушение  на  Божия  закон;  ако  предупреждението е  направено,
грешниците сами са виновни за своята смърт;  ако пък не е направено,
пророкът носи отговорност за тяхната погибел (38:1-9). От тези думи е
ясно,  че  грешният  човек,  ако  се  възползва  от  предупреждението на
пророка, може да спаси себе си от гибел;  но пленените израилтяни не
така разбрали пророческите думи и в своето отчаяние мислели, че те не
могат да изменят своята участ - да се избавят от плена и да се върнат в
отечеството. Пророкът получава заповед от Бог да им каже да се изправят
и да престанат да грешат защото - 
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както  праведникът,  отклонил  се  от  добродетелния  път  и  започнал  да
върши беззаконие, ще понесе наказание за това последното и няма да му
се  зачете  предишната  праведност,  така  и  грешникът,  отказал  се  от
порочния живот и започнал да изпълнява закона, за такова изправяне ще
получи живота, а предишните беззакония няма да му се спомнят. Такъв е
законът на Божията правда, неправилно порицаван от пленените евреи
(10-20).

Ст. 7. Стражари в древно време поставяли на кулите по градските
стени с цел, всеки път, когато забелязват прибилижаване на неприятеля,
чрез тръбен звук да предупреждават гражданите за тази опасност и да им
дават  възможност  да  вземат  предпазни  мерки.  Така  също и  пророкът,
както и всеки църковен пастир, е длъжен да предпазва своите пасоми от
всички  опасности,  застрашаващи тяхното  спасение,  като  помни,  че  за
погибелта  на  някои  от  пасомите,  поради  непредупреждаване,
отговорността пада на самия пастир; напротив, ако пастирът е изпълнил
своя  дълг,  предупреждавал  погиналия  грешник  от  опасността,  а
последният не обърнал внимание на неговите думи и погинал в своето
нечестие,  то  само  грешникът  е  виновен  в  тази  погибел,  а  пастирът  е
свободен  от  всяка  отговорност.  Но  в  първия  случай, когато  пастирът,
поради  неизпълняване  своята  длъжност,  е  виновен  за  смъртта  на
грешника,  последният  загива  не  поради немаливостта  на  пастира,  а  за
своите собствени грехове: който не е заслужил по Божия съд гибел, той
няма да загине поради небрежността на пастира, а заслужилият това няма
да бъде спасен и от най-бдителния пастир.

Ст. 10-11. Израилтяните,  поради многото свои грехове, за които
попаднали в плен, не хранели никаква надежда за освобождение от този
плен  и  мислели,  че  сега  разкайването  за  предишните  грехове  и
нравственото  изправяне,  към  което  подканя  пророкът,  е  късно  и,
следователно, безполезно. Но пророкът от Божие име ги вразумява, като
им казва, че постигналото ги нещастие - пленът - е изпратено от Бог не за
тяхна погибел,  а за тяхно изправяне:  не хощу Аз смерти грешника, но
еже обратитися нечестивому от пути своего, - и затова ги подканя да
не отлагат своето изправяне. Тези Божии думи са приложими и към всеки
грешник.
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Ст. 12-16. Тук Бог чрез устата на пророка предпазва праведниците
от излишна самонадеяност, а на грешниците дава надежда за спасение.
Праведният човек трябва да помни, че неговата праведност няма да го
спаси от заблуждения и, затова, той винаги трябва да бъде внимателен и
предпазлив.  а  грешният  човек  никога  не  трябва  да  губи  надежда  за
спасение,  като  знае,  че  искреното  каене  за  греховете  заглажда  самите
грехове и отваря пътя към спасение.

Съд над немарливите израилски пастири и
спасение чрез Пастира от Давидовия дом

Гл. 34.

Пророкът  получава  заповед  от  Бог  да  изобличи  израилските
пастири, задето с небрежното изпълняване на своите длъжности довели
овците до разпиляване в плена (1-6). Бог обявява, че Той е против тези
небрежни пастири и ще изтръгне Своите овци от техните уста, защото те
гледали да пасат сами себе си и чрез това погубили Божиите овци (7-10).
Разсеяните  овци  Сам Бог,  като  грижлив  пастир,  ще  събере  от  всички
страни, където са пръстнати, ще ги възвърне в татковината и ще ги пасе
по планината  и  долините,  като  направи участници във великите  блага
само  достойните  от  тях  (11-22).  След  това  ще  им  постави  Пастир  от
Давидовия дом, чрез когото ще сключи нов завет с Израил (23-31).

Ст. 3-4. Пророкът уподобява израилските свещеници и управители
на овчари, а самите израилтяни - на овци, като с това иска да покаже, че
свещениците  и  управителите,  получавайки,  като  овчарите,  всичко
необходимо за своето издържане от поверения им народ, длъжни били да
се  грижат  за  народа  така,  както  овчарът  се  грижи  за  своето  стадо.
Израилските пастири, обаче, забравили своите длъжности към народа и
за нищо друго не се грижели, освен да получат онова, което могло да се
получи  от  пасомите.  Изнемогшаго  не  подясте  -  слабия  във  вярата
неподкрепихте;  болящаго  не  уврачевасте  -  болния  душевно  от  разни
религиозни  колебания  и  съмнения,  от  разни  страсти  и  пороци  не
излечихте;  сокрушеннаго  не  обязасте -  изранения  не  превързахте,  т.е.
човека с разбито сърце и падащ

192



в  отчаяние  не  ободрихте;  заблуждающаго -  отклонилия  се  от
добродетелния път;  крепкое оскорбисте трудом - на нравствено силния
човек  и  способния  към  подвизи  възложихте  трудно  изпълними
задължения (ср. Мат. 23:4); властию наказасте я и наруганием - вместо с
кротост и ласкавост, с насилие и жестокост вразумявахте.

Ст. 5.  Зверем селеньим - на полските  зверове, т.е. на езическите
народи. Ст. 6.  По всем горам и холмом - израилският народ започнал да
служи на идолите по височините на всички планини и хълмове. Ст. 11.
Присещу - внимателно ще разгледам. Ст. 12 и 13. День мглян, облачен, и
примрачен - денят на пленението.

Ст. 23. Това пророчество за Пастира от Давидовия дом, отнасящо
се към Иисус Христос, чрез Когото Бог щял да свърже нов мирен завет с
Израил, буквално се съдържа и у пророците: Йеремия (23:5-6; 33:15-16),
Амос (9:11-12) и Осий (3:5). Иисус Христос Сам благоволил да нарича
Себе Си  пастир  (Йоан 10:11),  така  наричали  Него и  апостолите  (Евр.
13:20).  Ст.  25-28. Благата,  обещани на израилския народ,  са духовните
благодатни дарове, що се дават на всеки верующ в Христос. Ст. 29. Под
възстановяване  на  сад  мирный се  разбира  възстановяването  на  онова
блажено състояние, в което се намиали първите човеци Адам и Ева в рая
и което праведниците ще достигнат в царството на славата.

Връщане на Израил от плен и неговото
нравствено обновяване.

Гл. 36.

Когато израилският народ, поради своите големи грехове, изгубил
отечеството си и се намирал в плен, езичниците, които и по-рано гледали
със завист на неговото благоденствие, злорадно се смеели над неговото
унижение и мислели, че Обетованата земя, опустошена от тях, завинаги
ще си остане под тяхна власт и че Йехова не е в сила да спаси Своя народ
от  техните  ръце.  Пророк  Йезекиил,  в  отговор  на  това  злорадство  на
езичниците, произнася, по Божия заповед, пророчество за връщането на
Израил от плен, като казва, че за Израилевите планини ще се прекрати
позорът: те ще се покрият с растителност,
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ще бъдат населени от многочислен народ и ще се считат благословени
планини  (1-22).  Бог,  за  прославяне  на  Своето  свято  име  пред  всички
народи ще освободи Своя народ от плена, ще му възвърне земята, ще го
очисти от греховете и ще прероди неговото сърце, като му изпрати Своя
Дух, вследствие на което той ще изпълнява Божиите заповеди и ще бъде
Божий народ. Господ ще изпраща изобилни блага и ще умножава Своя
народ; израилтяните ще напълнят всички градове така, Йерусалим бива
изпълнен  със  стада  свещени  овци  през  празниците.  Езичниците,  като
видят всичко това, ще прославят името на Йехова (23-38).

Ст.  17.  По  нечистоте  месячная  имущия  бысть  путь  их -
постъптките  им пред  Моето  лице  бяха  като  нечистотата  на  жена  във
време на месечното й очистване. Ст. 20.,  Оскверниша имя Мое святое -
езичниците, сред които били разсеяни евреите, мислели, че Бог не е в
сила  да  освободи  Своя  избран  народ  от  тяхното  иго  и  че  езическите
богове,  поради това,  са по-силни от Него. Ст.  25-26.  Воскроплю на вы
воду чисту.  Тук се предсказва,  че Бог чрез поръсване с чиста вода ще
очисти евреите от идолопоклонството и от съединените с него пророци.
Под чиста вода се разбира благодатта на Св. Дух, очистващата душите от
всякакви  грехове:  за  даряването  на  тази  благодат  Давид  молел  Бог:
окропиши мя иссопом и очищуся. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и
дух прав обнови во утробе моей  (Псал.  50,  9-12). Но това действие на
благодатта Божия в стария завет било само предизобразяване на нейните
новозаветни  действия  в  тайнствата,  особено  в  тайнство  Кръщение,  с
чиято вода се омиват нашите грехове. Ст. 26. И дам вам сердце ново. Да
се  даде  на  човек  ново  сърце,  значи  да  се  направи  коренен  преврат  в
неговата нравствена природа,  защото  сърцето,  по  учението на  словото
Божие,  е  средоточие на  духовния живот,  източник  на  всички помисли
(Прит.  4,  23;  Мат.  9,  4;  15,  19).  И отиму сердце  каменное  от плоти
вашея, и дам вам сердце плотяно. Господ не веднъж изобличавал юдеите
в жестокост, в упорно противоборство на Неговата воля. На тази именно
жестокост се указва с израза “каменно сърце”. Вместо каменно сърце -
кораво, грубо, студено, нечувствително, Бог обещава да даде на човеците
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сърце  плотяное -  меко,  чувствително  (ср  Йерем.  32:39),  способно  да
приеме в себе си божествената благодат. Дух Мой дам в вас - ще излея от
моя  Дух  (Йоил.  2:28).  Ст.  38.  Яко  овцы Йерусалимли  в  праздниках  -
според 2 Парал. 35:7,  цар  Йосий на празник Пасха дал 30 000 овци за
принасяне в жертва.

Това  пророчество  започнало  отчасти  да  се  изпълнява  след
връщане на евреите от асиро-вавилонския плен при Зоровавел и Ездра: в
плена израилският народ съзнал своите грехове и, след връщане от него,
се  отказал  от  грубото  идолопклонство  и  започнал  да  изпълнява
Мойсеевия закон. Но това изпълнение на пророчеството е било само слаб
предобраз на неговото изпълнение в бъдеще: пълно събрание на евреите
в  Обетованата  земя  не  е  имало,  прераждане  на  сърцето  чрез  даване
даровете на Св.  Дух  тогава не е последвало, и материалните блага, по
свидетелството на прор. Агей (1:6-11), далече не се изпращали в такова
изобилие, както е посочено тук в самото пророчество. Ето защо, самото
пророчество трябва да се отнесе към новозаветните времена, и неговото
изпълнение  да  се  вижда над  духовния Израил,  т.е.  над  повярвалите  в
Христос  юдеи  и  езичници;  то  започнало  да  се  изпълнява  от  деня
Петдесятница,  когато  Дух  Св.  слязъл  над  апостолите  и  чрез  тях  в
тайнствата  се  давал  на  вярващите.  Благодатта  на  Св.  Дух  е,  която
произвела  и  произвежда  коренен  преврат  в  нравствената  природа  на
човечеството; чрез нея вярващите се очистват от всички грехове, стават
нова твар о Христе (2 Кор. 5:17; Гал. 6:15) и Божии деца (Йоан. 1:12).
Окончателно ще се изпълни пророчеството, след като всички езичници
влязат в Христовата църква и след като се обръне към Бог целия Израил.

Забележка. 36:24-28 служи за паримия в празник Петдесятница,
понеже предсказаното в ст. 26-27 започнало да се изпълнява от деня, в
който Духа Св. слязъл на апостолите, т.е. от Петдесятница.

Възкресяване на Израил за нов живот
и неговото обединение.

Гл. 37.

В  тази  глава  пророк  Йезекиил  чрез  тайнствено  видение  узнава
волята Божия за предстозищото завръщане на
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еврейския народ от плена и за възстановяване на неговата политическа
самостоятелност.  Пророкът,  при  въздействие  на  Божията  ръка,  бил
изведен  на  поле,  покрито  с  изсъхнали  вече  човешки  кости.  Тук  той
получил  заповед  от  Бог  да  каже  на  костите  да  оживеят.  Още  с
произнасяне на  това  пророчество,  се вдигнал се  шум,  станало някакво
раздвижване, и костите взели да се съединяват една с друга, след което
пророкът  видял,  как  се  появили  жили,  израстнала  плът,  отгоре  се
обтегнала кожа и, най-после, в сглобените кости влязал дух, те оживели,
застанали на нозете си и образували многочислено събрание (1-10). След
това Бог обяснява на пророка, че костите означават израилския народ (11-
14). Нататък пророкът, по заповед от Бог съединява два жезъла с надпис -
на  единия  Юда,  а  на  другия  Йосиф  -  и  изобазява  съеднението  на
Юдейското  и  Израилското  царства  в  едно  господарство,  под
владичеството на цар Давид, който ще бъде вечен техен началник и чрез
когото Бог ще свърже вечен съюз със Своя избран народ (15-28).

Ст. 3. Въз основа на предшествуващите пророчества (Пс. 15 и Ис.
26),  на  прор.  Йезекиил  била  известна  истината  за  възкресението  на
праведниците,  но  той  не  знаел  какви  кости  има  пред  себе  си  -  на
праведници или на грешници (Ис. 26:14), затова и отговорил на Бог: “Ти
знаеш това”.

Ст. 11-14. Тълкува се самото видение. Съдбата на еврейския народ
е била най-печалната, сухи кости нашя, - казвали израилтяните, - погибе
надежда  наша,  убиени  быхом,  т.е.  ние  сме  лишени  от  политически
живот, от държавна самостоятелност, престанахме да съществуваме като
отделен  самостозителен  народ,  нямаме  надежда,  доведени  сме  до
невъзможноста  да  си  възвърнем  предишния  граждански  живот,  да
получим предишната свобода: политическата смърт е вечна наша участ;
бивайки  разсеяни  по  лицето  на  земята,  подобно  на  разхвърляните  по
полето кости, ние не можем да се съединим отново, както не могат да се
съединят в предишния организъм разхвърляните кости. За разсейване на
такива мрачни, гибелни мисли и за ободряване на отчайващите се, Бог
чрез  устата  на  пророка  говори,  че  ако  израилтяните  действително
дойдоха до такова безнадеждно състояние да представяха от себе си 
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едни сухи и безжизнени кости, то и тогава Той би ги оживил; ако те даже
действително бяха погинала и лежеха в гробовете, Той би отворил самите
им гробове, би ги извел от там и би ги  заселил в отечеството им. “Ако,
казва Бог, педставящото се за вас по-трудно (т.е. оживяването на сухите
кости)  е  извършено  от  Мене,  както  показах  Аз,  твърде  леко,  то  без
всякакъв труд и с голяма леснина Аз ще направя това и, като че ли от
някакви  гробове,  ще  ви  изведа  от  оковите  на  плена,  ще  ви  върна  в
собственото  ви  отечество”  (Бл.  Теодорит).  -  Това  пророчество  за
политическото възкресяване на Израил отчасти се изпълнило  при Кир,
персийския цар, когато евреите получили свобода да се върнат в своята
родина (1 Езд. 1:1). Но станалото при Кир било само предобраз на онова
избавяне и възкресяване на цялото човечество, което било извършено от
Иисус Христос.  До  идването  на  Спасителя  в  света  всички  хора  били
мъртви и като че ли се намирали в гробове, но, с идването на Христос,
всички оживяли и станали Божии деца. Вярващите в Христос живеят тук
на земята и умират  телесно,  но с надежда,  че ще дойде време,  когато
техните мъртви тела отново ще оживеят (Йоан. 5:25-28; 1 Кор. 15:35-55),
и тогава за тях ще настъпи нов вечен живот. Тази надежда за всеобщо
възкресение се и възвестява тук под образа на оживяване сухите кости.
Отците  на  Църквата  и  повечето  от  тълкувателите  считат  изложеното
видение  класическо  място  в  учението  за  всеобщото  възкресение  на
мъртвите. Действително, тук с поразителна ясност е прокарана мисълта
за възкресение на двучастно същество - по тяло и душа. Ето защо, това
място  е  положено  да  се  чете  като  паримия  на  Велика  събота,  след
заобикаляне с плащаницата около църквата; Св. Църква ни учи, че и ние
ще  възкръснем,  след  като  възкръснал  Иисус Христос,  ще  възкръснем
подобно на възкръсналите сухи кости.

Ст.  15-17.  При Соломоновия  син  Ровоам еврейското  царство  се
разделило на две: десет колена, начело с коляното на Ефрема, Йосифовия
син,  се  отделили  от  законния  цар  Ровоам  и,  като  си  избрали  за  цар
Йеровоам  I,  Натановия  син,  образували  ново  царство,  наречено
Израилско; двете пък колена - Юдиното и Вениаминовото, към които се
присъединила по-голямата част от левити, останали верни на Ровоам и
обазували Юдейско царство (3 Цар. 11:16-20).
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Бъдещото съединение на тези именно две царства, както се обяснява по-
нататък, и изобразява пророкът в символично действие, описано в тези
стихове.  Това  пророчество  започнало  да  се  изпълнява  във  време  на
връщането на евреите от плена, когато те действително се съединили под
властта на Зоровавел и повече не се делили на две царства. Но то напълно
се осъществява в  новозветните времена,  и  неговото  изпълнение  ще се
завърши с настъпване на царството на славата. Обединението на евреите
е обединение на всички верующи в Христовата църква с един Пастир -
Иисус Христос, Давидовия син.

Бъдещо гражданско и църковно благоустройство
на юдеите (40-48 гл.) и пророчество за

заключените врата на храма (43:27-44:4).

В  25-та  година  от  пленяването  и  в  14-та  от  разрушението  на
Йерусалим Дух Божий пренесъл пророка в родната земя и го поставил на
една  висока  планина,  откъдето  пред  очите  на  пророка  се  открил
величествен план на града и храма. Тук му се явил тайнствен мъж със
зидарска връв и измерителна тръстика в ръка, и пред очите му измерил и
показал  всички  здания,  принадлежащи  на  храма,  и  самия  храм  (40:1-
42:20).  След  това  пророкът  видял  как  Божията  слава  влязла  през
източните врата в този нов храм, и получил заповед да предаде всичко
видяно  на  Израил  (43:1-12).  След  това  на  пророка  бил  показан
жертвеникът  и  били  изложени  правилата  за  неговото  освещенеие.
Жертвеникът щял да се освещава в продължение на седем дни,  и това
освещение  щяло  да  се  състои,  главно,  в  извършване  на  разни
жертвоприношения  (43:13-25),  и  само  след  минаване  на  7-те  дни  -  от
осмия ден - жреците щели да наченат да извършват на него обикновените
жертвоприношения  от  народа  за  умилостивяване на Бог.  След  всичко
това тайнственият мъж поставали пророка при външните източни врата
на храма, които били заключени.  Тук Сам Бог обяснил на пророка,  че
тези врати ще бъдат заключени и никой няма да мине през тях, понеже
Сам Господ Бог Израилев впоследствие ще мине през тях, поради което
те завинаги ще си останат заключени (43:27-44:4). След това пророкът,
като узнал правилата и длъжностите на служещите
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при жертвеника, получил заповед за разделението на Обетованата земя на
три участъка: Божий, царски и народен (44:5-46:24). Накрай проводникът
показал  на  пророка  поток,  който  течал  изпод  храма  и  оживотворявал
водите на Мъртво море, благодарение на което последното изобилвало с
риба (47:1-12).  При разделяне  на  народния  участък, пророкът  получил
заповед да се раздели земята между евреите, но и иноземците, живеещи
между тях не трябвало да останат без дял (47:13-48:28).  В заключение
тайнственият мъж измерил  окръжността  на  свещения  град Йерусалим,
преброил неговите 12 порти, по имената на 12-те колена, и дал на самия
град ново име “Господ тамо” (48:29-35).

Преди да разясним отделно пророчеството за заключените врата,
трябва да забележим, че тайнственото видение, което се съдържа в 40-48
глава, никак не можем да разбираме в буквален смисъл, т.е. не можем да
гледаме на него като на такова, в което се говори за устойството на храма
след  връщане на  евреите от  плена  и  за  разделянето  Обетованата  земя
между тях. От книгите на Ездра и Неемия виждаме, че храмът и градът не
били построени по изложения от пророка план, а земята отново не били
разделяна, и всеки израилтянин, след връщане от плена, получил своята
наследствена  земя;  всеки  царски  дял  е  бил  излишен,  тъй  като
теократични царе, след връщане от плена, евреите не са имали. Не можем
да разбираме буквално и пророчеството за извора изпод храма, понеже е
невъзможно  да  се  устрои  извор  с  такива  свойства.  Значи,  това
пророчество има символичен смисъл. Неговото значение е такова.

Планините в Св. Писание често пъти означават царства (Пс. 2:67;
Ис. 2; Мих. 4; Йезек. 17); и тук планината е образ на Божието царство,
както това се вижда от названието на Йерусалим “Господ тамо” (48:35).
На планината пророкът  съзерцавал храм,  който  е  знак  на  общение  на
хората с Бог. По такъв начин, планината и храмът указват на Божието
царство  и  на  общението  на  Бог  с  вярващите.  Но  това  царство  не  е
старозаветното, понеже е всемирно, състозищо се не само от израилтяни,
но и от иноземци (47:22-23), вечно, понеже Бог вечно ще пребъдва в този
храм (43:7) и спасително, защото от храма
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ще  тече  извор,  който  ще  поддържа  живота  и  ще  изцерява  всякакви
болести  (47:1-12).  Такова  царство  е  месианското,  новозаветното.  Под
извор,  оживотворяващ  Мъртво  море,  тълкувателите  разбират  -
истинското  боговедение  и  благодатта  на  Св.  Духа,  които  превръщат
морето на езическия свят в света църква, изобилваща с добродетели. Това
пророчество  започнало  да  се  изпълнява  от  време  на  основаването  на
Христовата църква, а окончателно ще се изпълни в царството на славата.
И св.  Йоан Богослов,  подобно  на  прор.  Йезекиил,  описва  прославения
Йерусалим и неговото измерение (Откр. гл. 21), а така също и реката с
вода на живота (ср. Откр. 22:1-2 и Йезек. 47:1-12).

Обяснение на пророчеството за заключените врата
на храма.

Гл. 43:27. Тук тайнствено се предуказва, че чак от 8-я ден, т.е. от
деня на Христовото възкресение (Иисус Христос възкръснал в първия ден
на  седмицата,  след  седмия,  т.е.  на  8-я),  когато  се  извършило  нашето
примиряване с  Бог, ние сме получили вярно и спасително средство да
умилостивяваме Бог чрез принасяне на истинска примиителна жертва в
тайнство Евхаристези.

Гл.  44,  1.  Вратъ  святых  внешних,  зрящих  на  востока.
Йерусалимският  храм  е  бил  обкръжен  от  вътрешен  двор,  който  бил
заграден  с  пояс  от  притвори  (тремове);  самите  притвори  пък  били
обиколени  от  друг  външен  двор.  Двата  двора,  по  такъв  начин,  били
концентрични, имали един център - храма. Във вътрешния двор, срещу
източните  врата  на  храма,  се  е  намирал  жертвеникът,  а  зад  него  се
намирали  източните  притворни  врата,  водещи във  вътрешния  двор  на
храма,  а  тези  последните  -  срещу другите източни  (притворни)  врата,
които водели на външния двор и поради което се наричали външни. При
тези именно външни източни врата пророкът бил доведен от тайнствения
мъж, и тук, той получил откровение от Бог, че тези врата никога няма да
се отворят.

Ст. 2-3. Тези врата ще бъдат заключени, защото след време през
тях ще мине (внидет) Сам Господ - Старейшината, за да яде хляб пред
Бог.  -  Старейшината,  който  ще  мине  през  тях,  това  е  Христос-
Старейшината, за Чието идване в света предсказали пророците Даниил
(9:25) и Михей (5:2). По обяснение на Спасителя, “ясти
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хлеб” за Него значи “да върши волята на Пратилия Го” (Йоан. 4:34), а
тази  воля  се  състояла  в  изкупуването от  Него  на  човешкия  род  чрез
кръстни страдания (Йоан. 3:16; Рим. 8:32). Но за последното на Него Му
било нужно да стане Син човешки, да се въчеловечи в утробата на Дева
Мария.  Това  именно  въчеловечаване на  Божия  Син  от  Пресвета  Дева
Мария и е представено на пророка под образ на заключени врата. Тези
врата, както до Неговото преминаване, така и после, ще бъдат заключени
за  ознаменуване  приснодевството  на  Богоматер,  която  поради  това  в
много църковни песнопения се нарича “двер”, “врата”. “Весь просвещен,
к  во  током  многопетую  обращенную  дверь  пророчествуеши  Деву,
богодохновенно” (Кан. на прор. пес. 1, Богород.). “Божественный зряше
тя дверь  Иезекиль,  еюже нам  возсия Светодавец и  Господь”  (Пес.  5,
Богород.).

Съобразно  с  обяснението,  пророчеството,  което  се  заключава  в
43:27-44:4, може да се изложи така: за спасение на човешкия род Месия
ще се въплоти от Дева (ср. 7:14; Мих. 5:3), която ще пребъде винаги Дева
(Приснодева),  ще  извърши  изкупителното  дело  и  след  Своето
възкресение  (от  осмаго  дне)  ще  даде  възможност  на  хората  да
умилостивявят Бог и да се примиряват с Него.

Забележка.  Този  отдел  (43:27-44:4)  съставя  паримия  на  Богородичните
празници, като пророчество за раждането на Спасителя от Пресвета Дева и за нейното
приснодевство.

Общ смисъл на Йезекиилевите пророчества.

Пророк Йезекиил встъпил на пророческо служение във време на
асиро-вавилонския плен, поради това неговата главна длъжност била да
обясни  причините  на  това  пленяване и  да  разкрие  -  какво  могъл
еврейският народ да очаква в бъдеще. Това било толкова по необходимо,
че една част от народа обяснявала плена с греховете на бащите и дедите,
които били нечестиви и заставили да страдат невинните свои синове и
внуци; на устата у тези винаги е била пословицата: “бащите ядоха кисело
грозде,  на  децата  зъбите  скоминясаха”  (18:2);  други  пък  от  евреите
мислели, че с изгубване на своята политическа самостоятелност, тяхното
положение е безнадеждно - Обетованата земя за тях е завинаги изгубена,
и че всяко разкайване и нравствено изправяне
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е  безцелно  (33:10;  37:11).  И  едното  и  другото  мнение  били  еднакво
гибелни за народа.

За  разсейване  на  първото  заблуждение,  пророкът  разкрива  тази
истина, че юдеите страдат за собственото си нечестие (гл. 7, 9, 18, 24, 36)
и че ако Бог наказва децата за греховете на бащите до трета и четвърта
рода  (Изх.  20:6),  то  това  бива  само  в  онзи  случай,  когато  децата
подражават на своите прадеди в нечестието, когато греховете на бащите и
дедите стават зараза и се разпространяват  на децата, и по такъв начин и
последните стават виновни за тях (гл. 18). За да покаже по-нагледно, че
евреите  страдат  за  собствените  си  грехове,  пророкът  преброява  най-
тежките  от  тях:  1)  проливането  невинна  кръв  (7:23;  11:6-7  и  др.);  2)
упадъка  на  вярата  в  истинския  Бог  (8:12;  9:9);  3)  разните  видове
идолопоклонство и съединените с него неприличия (16:26-28), достигащи
до принасяне в жертва на идолите синовете и дъщерите (16:19-21) и 4)
въобще крайното  и  всеобщо нечестие,  което  превишава нечестието  на
Содом  и  Самария  (16:46-52),  така  че,  няма  ни  един  праведен  (22:30),
стареите са като лъвове, князете - като вълци (22:25-27), а и жреците не са
по-добри от народа (22:26). Всичко това показва, че народът, отстъпил
веднъж от Обетованата земя (Втор. 28:1-14) и че, поради това, Божият
съд, който наказал народа с плен, е спаведлив.

Против  второто,  разпространило  се  между  народа,  мнение
пророкът разкрива мисълта, че Бог праща наказание на грешниците не за
да ги погуби, а да ги спаси, да ги застави да се разкаят за онова, заради
което са наказани, и да се изправят (гл. 18 и 33). Ето защо, евреите не
трябва да гледат на плена като на своя гибел, а като на средство за своето
изправяне и  спасение;  те  трябва  да  се  разкаят  за  своите  грехове,  да
оставят своя нечестив образ на мисли и живот (14:6; 18:30-31; 33:11), и
тогава отново ще си възвърнат всички Божии милости и ще станат Божий
народ  (7:9;  12:15-20;  14:10-11;  16:60-63  и  др).  Във  възможността  на
своето  връщане  в  отечеството  и  освобождение  от  плена  те  никок  не
трябва да се съмняват: ако Бог е силен да оживи даже и мъртвите кости,
толкоз повече ще е в сила да възъвърне тях в отечеството им (37:1-22).
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За утешение на евреите, които в своето тежко положение злорадно
бивали  осмивани  от  езичниците,  пророкът  предсказва  на  последните
окончателно политическо загиване (гл. 25:32). А избраният Божий народ
има  бъдеще.  След  като  се  обнови  нравствено,  Бог  ще  го  възвърне  от
плена, ще рзмножи потомството му, ще постави Единия Пастир Давид,
ще сключи с Него вечен завет  на мир и безопасност.  Този Пастир ще
упасе всички народи и ще им достави щастие, мир и блаженство. За да
направи това утешение по-осезателно, пророкът изобразява устройството
на това ново царство под образ на възстановяване града и храма.
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Книга на пророк Даниил.

Сведения за пророка.

Пророк  Даниил  (от  евр.  Божий  съд)  произлязъл  от  Юдиното
коляно,  от  знатно  семейство,  може  би,  даже  от  царски  род,  тъй  като
Навуходоносор,  след  завоюване  на  Йерусалим  в  4-та  година  от
царуването  на  Йоаким  (607  г.  до  Р.  Хр.),  заповядал  на  началника  на
евнусите - Асфанез, да избере от царски и княжески род здрави и красиви
еврейски момчета, които се отличавали с умствени способности, с цел,
като изучат халдейския език и получат образование, да се приготвят за
служба  при  двора  на  вавилонския  цар;  в  числото  на  избраните  бил  и
Даниил (1:1-4). Началникът Асфанез дал на Даниил и на трите негови
другари - Ананий, Азарий и Мисаил - халдейски имена: на Даниил дал
име Валтасар, в чест на Бог Вил, на Ананий - Седрах, което значи царски
на Азарий - Авденаго, в чест на бога Него и на Мисаил – Мисах в чест на
бога на слънцето. Но с приемане езически имена, те не станали езичници;
напротив,  от  страх  да  не  нарушат  Мойсеевия  закон,  те,  през
тригодишното си обучение в царския двор, хранели се само с растителна
храна, за да не се осквернят от ония ястиета, които им се отпускали от
царската трапеза (1:5-16). За тази тяхна любов към въздържанието Бог ги
възнаградил с успех в науките и с разбиране всяка книжна премъдрост, а
на Даниил, освен това, дарил способност да разбира видения и сънища.
След тригодишно обучение момците били представени на царя за изпит,
и той ги намерил десет пъти по мъдри от всички влъхви (мъдреци) във
вавилонското  царство.  След  това  Даниил  с  тримата  си  другари  бил
назначен  на  служба  в  царския  двор  и  останал  в  званието  придворен
сановник  през  всичкото  време  на  царуването  на  Навуходоносор  и
неговите  приемници  до  падане  на  Вавилонското  царство  и  известно
време след
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това - при Дарий и Кир (1:17-21). Някои събития от живота на пророка в
царуването  на  Навуходоносор,  Валтасар,  Дарий Мидянина  и  Кир  са
изложени в неговата книга.

За  последната  съдба  на  пророк  Даниил  достоверно  нищо  не  е
известно. При издаване на указа от Кир за освобождение на евреите от
плена пророкът не се върнал в своето отечество и продължавал да стои в
двора на персийския  цар.  Навярно,  Кировият указ за  освобождение на
евреите не засягал, ония от тях, които заемали държавна служба, или пък,
може би, сам пророк Даниил предпочел да остане в своето високо звание
при двора, за да бъде повече полезен от своите сънародници,  както на
ония, които останали в плена, така и на ония, като се върнали в родината
и  продължавали  да  остават  под  върховната  власт  на  персийците.
Пророкът умрял в дълбока старост, но за времето на смъртта и мястото на
погребението му така също нищо не е известно. По своите добродетели
Даниил в книгата на впророк Йезекиил се постави наред с Ной и Йов
(Йезек. 14:14-20), а по мъдрост се смята недосегаем образец (Йез. 28:3).

Паметта  на  св.  прор.  Даниил  се  празнува  от  Църквата  на  17
декември.

Състояние на съвременното на пророк Даниил
езичество и юдейство.

Съвременното  на  пророк  Даниил  езичество  се  характеризира  с
мъртвост и безжизненост на своя култ. По-преди езичниците се кланяли
на  истуканите  по  привичка  и  по  предание  и,  смятайки  ги  за  богове,
чувствали  пред  тях  страх  и  благоговение,  поради  което  и  езическата
религия имала сдържващо, обуздаващо значение за нравствеността.  Но
във времето на пророк Даниил тя изгубила и това значение. Смяната на
всемирните владичестващи монархии подровила у езичниците  вярата в
техните богове: езичниците смятали истински онзи бог, чийто народ е по-
силен, затова те служели на боговете на своите победители, които на реда
си  били  побеждавани  от  други  народи  (напр.  асирийците  -  от
вавилонзините, вавилонзините от мидийците и персийците); явявали се
случаи да се менят
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боговете,  а  чрез  това  се  е  подравяло  доверието  към  тяхната  сила  и
могъщество.  На  това  още  повече  способствал  произволът  на  царете,
които поставяли себе си по-горе от боговете. Така напр.,  Навуходоносор
си издигнал  грамадна  златна статуя и  искал всички  поданици  да  й  се
покланят.  Дарий Мидянин  обявил  себе  си  за  бог  и  издал  заповед  -  в
течение на 30 дни хората да не се молят и покланят на никакъв друг бог,
освен на царя. И най-малоразвитият езичник ясно виждал, че в религията
няма нищо трайно  и  устойчиво. Подравянето  на вярата,  съмнението  у
езичниците в истинността на своите богове и религия и опасяването за
бъдещето - всичко това подготдвяло благоприятна почва за възприемане
истинската религия и признаване всемогъщия Бог, управляващ съдбините
на всички народи и на всеки човек. Такава задача имал да постига пророк
Даниил сред езичниците.

Що се касае до евреите, то пленът за тях бил очистителна епоха.
Те се намирали под великия Божи гняв, били вън от Обетованата земя,
без  храм,  без  жертви,  търпели  всевъзмжно  притеснения  от  страна  на
поробителите (Йер. 30:67), яли хляб със сълзи и приличали на самотна
птица,  изгубила  своето  родно  гнездо  (Пс.  101).  Всичко  това  ги  е
пробудило от  духовната  заспалост;  те  плачели  за  СЙон,  седейки  край
вавилонските  реки  (Пс.  136);  плачели  за  своите  грехове,  за  своето
отечество  и  храм,  които  се  намирали  в  развалини;  плачейки  за
Йерусалим,  те  се  кълняли  да  го  не  забравят  и  жадували за  неговото
възраждане (Пс.  136:5 и  101:14-15).  Те напълно съзнали,  че вината на
всички тези беди са те самите, и устремили своите молитвени погледи
към Бог (Дан. 3:26-33), като изразявали при това искрено разкаяние за
предишното нечестие и готовност да се изправят (Дан. 3:41).

Това разкаяние на евреите ги е привело към нетърпеливо очакване
изпълнението  на  утешителните  пророчества  за  новия  живот,  за
възвръщането от плена. С това възвръщане у пророците (особено у Исая,
Йеремия и Йезекиил) тясно били съединени и даже слети обещанията за
месианското царство, за новия, вечния завет на народа с Бог. А явяването
на  Месия  и  откриването  на  Неговото  царство,  по  плана  на  Божието
домостроителство за спасение на хората, щяло да настъпи след повече от
5 столетия след плена. Срокът на вавилонския плен във време на
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пророк Даниил вече се завършвал, а народът не виждал даже признаци за
това:  паднала  вавилонската  монархия,  а  настъпила  мидо-персийската,
против кято народът не бил в сила нищо да предприеме. Нужно било да
се поддържа у този народ вярата в неизменността на Божиите обещания,
да му се разясни, че освобождението от плена и обетованите благодатни
времена  ще  настъпят  не  едновременно,  и  точно  да  му  се  укажат
признаците за настъпване на последните. Такава задача имал да изпълни
сред еврейския народ пророк Даниил.

Съдържание на книгата

Книгата на ророк Даниил се състои от 14 глави, от които първите
12 са канонически, а последните две глави и 3, 24-90 са неканонически и
са  запазени  само  в  превода  на  70-те.  Първите  шест  глави  съставят
историческата част на книгата, в която се указва, как във време на плена
се е  разпространявала славата на  Йехова сред юдеите и  езичниците,  а
останалите  шест  канонически  глави  (7-12)  -  пророческата,  съдържаща
видения за  бъдещата съдба на езическите народи,  сред които живеели
юдеите, и за съдбата на Божието царство.

Съновидение на Навуходоносор.

Гл. 2.

Във  втората  година  от  своето  царуване  Навуходоносор  имал
страшно съновидение и от страх забравил неговото съдържание. Царят
незабавно  свикал  всички  свои  мъдреци  и  поискал  да  му  разкажат
забравения сън, като обещал награда за изпълнението и застрашил със
смърт за неизпълнението  на това свое необикновено и странно искане
(2:1-5). Повиканите тайноведци обявили,  че искането на царя могат да
изпълнят  само  боговете,  които  не  живеят  между  хората  (2:7-11),  но
разяреният Навуходоносор заповядал да накажат всички тях със смърт.
Изпълнителите  на  царската  заповед,  избивайки  мъдреците,  имали
намерение да убият и Даниил и тримата негови другари. Даниил, обаче,
изходатайствал от царя отсрочка на наказанието; след това в молитва със
своите другари измолил от Бог откровение на тайната и се явил пред
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царя  (2:12-25).  Навуходоносор,  удивен,  вероятно,  от  младостта  на
представения му мъдрец, с някакво недоверие го попитал: можеш ли ти
да ми разкажеш съня, що видях и да ми го обясниш? Даниил отговорил,
че тайната, за която пита царят, превишава човешките сили, но има Бог
на небето, откриващ тайните, Който и открил на Даниил тайната, за да я
съобщи  на  Навуходоносор.  След  това  пророкът  обстойно  разкрил  на
царя, каква мисъл го е занимавала, когато той легнал да спи, и какво му
се е  присънило,  а именно,  на  Навуходоносор дошло на ум:  “какво ще
бъде след това”, т.е.  бляскаво начало на неговото царуване? В отговор на
този занимаващ го въпрос, той видял насън грамадна и страшна статуя,
главата  на  която  била  златна,  ръцете  и  гърдите  сребърни,  коремът  и
бедрата  медни,  нозете  желязни,  а  стъпалата  отчасти  желязни,  отчасти
глинени. След това от планината само от себе си се токрътил камък и
ударил в нозете статуята: последната рухнала, обърнала се в прах, който
бил  разнесен  от  вятъра,  а  самият  камък  пораснал,  преобърнал  се  в
планина и напълнил цялата земя (2:26-35). Такова било съновидението на
царя.  По  обяснението  на  Даниил,  то  означавало  последователното
появяване  на  четири  велики  царства  и,  най-после,  утвърждаването  на
вечното и неразрушимо Божие царство на земята. В това съновидение,
завършил Даниил,  Бог е  отговорил на царя - какво ще бъде след това
(2:36-45).  Поразен  от  точното  възпроизвеждане  на  съня  и  от  неговот
чудно разтълкуване, Навуходоносор забравил своята гордост и величие и
се поклонил на Даниил доземи;  след това го наградил с Богти дарове,
направил го началник  на  цялата  вавилонска  страна и  глава  на  всички
мъдреци.  Но  Даниил  измолил  царя  -  управлението  на  страната  да
възложи на тримата му другари, а сам той останал на служба при царския
двор (46-49).

Ст.  1.  Даниил  се явил  да  разясни  съня  на  Навуходоносор след
издържане  на  изпита,  т.е.  след  тригодишното  обучение;  ако
съновидението  било  до  завършване  курса  на  образованието,  тогава
Даниил  нямало  защо  и  да  прави  изпит,  и  царският  указ  за  избиване
халдейските мъдреци не би засегнал него и другарите му, като такива,
които  не  били  завършили  курса  на  науките,  а  поради  това,  и
непринадлежали още към числото на вавилонските мъдреци. Но
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по какъв начин Даниил и тримата негови другари във втората година от
царуването  на  Навуходонсора  успели да  свършат курса  на  науките,  за
който изрично се казва, че се е продължавал три години (Дан. 1:5)? Това
лесно се обяснява с обстозителството, че, когато Навуходоносор победил
Иоакима в 4-та година от царуването на последния, той още не бил цар, а
само  наследник  на  престола,  а  Даниил  със  своите  другари  могъл  да
постъпи в училище преди неговото възкачване на престола.

Ст.  2.  Обаятели -  тайноведци,  прорицатели,  тълкуватели  на
съновидения;  волхвы - гадатели, халдейски философи, които изяснявали
чудесните видения и предсказания на оракулите; чародеи - хора, които се
занимавали  с  баене,  гадаели  и  извиквали  духове на  умрели;  халдеи -
жреци, които се занимавали с астрономически наблюдения и изчисления
и предсказвали съдбата на човека по течението на звездите и по деня на
неговото раждане. В 27 ст. се споменава 5 клас мъдреци -  газарины  (от
персийската дума “газа” - сила), които гадаели по небесните светила, по
вътрешността  на  животните,  по  хвърченето  на  птиците  и по  тяхното
грачене. Ст. 4  Сказание - обяснение. Ст. 11. Мъдреците признали,  че у
тях няма божествено знание и че са обикновени хора.

Ст. 14.  Отвеща совет - обърна се за съвет. Ст. 35.  И място не
обретеся им - и следа не остана от тях.

Ст.  36-45.  Пророк  Даниил  обяснява  на  Навуходоносор,  че
съновидението е отговор на неговото замисляне за собствената съдба и за
съдбата  на  цял  свят.  Като  покорил  всички  области  от  Ефрат  до  Нил,
Навуходоносор допускал възможността да се завоюва цял свят и да се
основе едно царство на  земята,  н  ще ли  удържат неговите  приемници
властта в ръцете? Чрез сън му е открито, че някога Сам Бог ще основе на
земята всемирно и вечно царство; това последното ще унищожи четирите
световни царства, които едно след друго съществуват до него. Кои са тези
царства?

Първото царство е вавилонското;  за него пророкът е дал такива
обяснения  на  Навуходоносор:  “ты  еси  глава  златази”.  Понеже  под
частите на истукана се разбират царства, но не царувания и царе, то и под
“глава  златази”  се  разбира  не  само  Навуходоносор,  но  и  цялото
вавилонско царство, всички негови царе. Това, че вавилонското царство
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се уподобява на глава, и при това златна, показва, че то в реда на 4-те
световни монархии  е първо по време и  превъзхожда  другите  със своя
блясък, Богатство и разкош.
 Второто царство е мидо-персийското, основано от Кир. Пророкът
не  нарича  това  царство  по  име,  но  за  него  казва,  че  то  ще  се  повяи
(востанет)  след  вавилонското.  Персийското  царство,  действително,
отстъпвало  в  много  отношения  на  вавилонското  и  затова,  когато
последното се уподобявало на злато, то се уподобявало на сребро.

Третото царство е  македонското; за него пророкът говори, че то
ще  победи  и  покори  (соодолеет)  цялата  земя  (ср.  1  Мак.  1:3).  Това
царство,  макар и  да отстъпвало в  блясъка  на  предидните,  както  медта
отстъпва  на  златото  и  среброто,  но  превъзхождало  тях  със  сила,  до
колкото медта е по-твърда от златото и среброто.

Четвъртото царство е римското.  Пророк Даниил говори,  че във
време на това царство ще настъпи Божието царство; това ясно посочва на
Римската  империя.  Последната  обединила  под  своята  власт  цялата
вселена,  поради  което  и  се  нарича  крепка  “аки  желязо”,  но  била
съставена  от  разни  народности,  които  не  се  сливали  (не  будут
прилепляющеся) една с друга в един народ, поради това тя била заедно с
това лесно съкрушима, като глината.

На мястото на всички тези временни царства, които се явявали по
естествен път и се сменяли едно с друго, Небесният Бог ще издигне ново,
вечно  всесветско  царство,  което  ще  съкруши  всички  царства.  Това
царство  е  -  месианското,  Христовата  църква,  която  била  основана  на
земята  в  дните  на  римските  царе,  която  съкрушава със  своята  вечна
нравствена  сила  грубата  сила  на  световните  царства.  Камъкът,  който
разрушил статуята,  е Месия;  както на  пророка,  тъй и на евреите,  този
символ  е  бил  понзитен,  понеже  в  Псал.  117:22  и  у  Ис.  28:16  се
предсказвало за Месия под образ  на камък. Това, че камъкът сам от себе
си се отвалил,  означавало безсеменното раждане на Иисус Христос от
Дева;  затова  отделът  -  Дан.  2:31-36  и  44-45  се  чете  като  паримия  на
празник Рождество Христово. “Каменя тя без руки отсечена, Слове, от
горы  зрит  Девы  Богородицы  Даниил  пророк”  (Кан.  на  прор.,  4  пес.,
Богород.).

Ст. 46. Тук се говори, че Навуходоносор се поклонил на Даниил;
но думите, с които след това той се
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обърнал към пророка - поистине Бог ваш, Той есть Бог богов, не оставят
никакво съмнение че, в лицето на Даниил, той се поклонил на Бог.
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Чудесното спасяване на трите момци
във вавилонската пещ.

Гл. 3:1-24:91-97.

В  18-та  година  от  царуването  си,  Навуходоносор  поставил  на
полето  Деир  грамаден  златен  кумир, при  откриването  (обновление)  на
който заповядал да се съберат всички началници и управители, за да се
поклонят  на  новия  бог.  Царската  воля  била  изпълнена  от  всички
началници,  с  изключение  на  Данииловите  другари: Ананий,  Азарий  и
Мисаил.  Враговете  им  ги  наклеветили  пред  царя  в  непокорство  и  в
презиране неговите разпоредби, като потдвърдили своите думи с факта,
че те не се поклонили на поставения от царя златен истукан. Царят, след
като  проверил  истинността  на  това  обвинение,  разярил  се  силно  и
заповядал  да  хвърлят  трите  момци  в  нагорещената  извънредно  силно
пещ. Заповедта му веднага била изпълнена: трите момци, оковани, били
хвърлени  в  огнената  пещ;  но  те  останали  живи,  и  Навуходоносор  в
изумление ги видял, свободни от оковите, да ходят всред огъня безвредно
и да възпяват Бог (3:1-24) и, при това, с тях бил още четвърти, подобен на
Божий Син. Тогава царят ги повикал да излязат от пещта; след прегледа,
който им бил направен, се оказало, че дрехите и космите на главата не
били  опърлени  и  даже  миризма  на  изгоряло  не  издавали  (3:91-94).
Поразеният от това чудо Навуходоносор изповядал Бог на Седрах, Мисах
и Адвенаго за истински Бог и, под страх на смъртно наказание, забранил
на всички поданици да хулят този Бог, а самите три момци, за награда,
направил началници на вавилонската страна (95-97).

Ст. 1. Хронологичната дата лето осмонадесятое е само в превода
на  70-те,  а  в  еврейския  текст  отсъства.  Тя  посочва  18-та  година  от
царуването на Навуходоносор по официалното халдейско броене;  но в
действителност  това е била 19-та година от неговото царуване. В тази
година, според 4 Цар. 52:12, станало окончателното
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разрушение на  Юдейското царство,  изгарянето  на  Йерусалим и храма.
Според мнението на Св. Златоуст и блаж. Йероним, това е постлужило на
възгорделия се от своите победи Навхудоносор да въобрази себе си за
Бог,  да  постави  златен  истукан  и  да  иска  божествено  почитание.
Забележката  в  12,  14  и  18  стихове  напълно  потвърждава  това,  че
Навуходоносор искал не само да се покланят на неговата статуя, но и да й
се  покланят  като  на  Бог.  Тяло  злато –  статуя,  истукан,  обкован  със
златни  листове.  Истуканът бил  60  лакти  височина и  6  лакти  ширина;
трябва да допуснем, че значителна част от статуята заемал пиедесталът,
иначе,  ще се получи несъразмерност между височината и  широчината.
Деир – долина около Вавилон.

Ст.  2.  Ипаты –  сатрапи, управители на отделни  области,  които
съединявали в себе си военната и гражданската власт; воеводы – военни
областни  началници,  подчинени  на  сатрапите;  местоначальники  –
наместници;  вожды – върховни съдии;  мучители – деспоти, присвоили
си неограничена власт в своята област.

Ст. 5. Труба – духов инструмент, направен от рог и издаващ чист и
силен звук,  свирель – малка тръба, пищялка,  издаваща високи звукове;
самвики – триъгълен струнен музикален инструмент, приличащ на арфа;
псалтирь – струнен музикален инструмент, направен от празно ковчеже,
на  което се обтегвали до  10 и повече струни;  согласия (симфонези)  –
дървено или металическо сандъче, което, когато го потръсвали в ръцете,
издавало  хармонична  система  от  звукове;  всякаго  рода  мусакийска –
други  музикални  инструменти  от  всякакъв  род.  Ст.  8.  Оболгаша –
направили донос, обвинили. Неизвестно е – по какви причини Даниил не
присъствал на тържеството. Ст.  21.  Оковани – свързани;  с гащами – в
долни дрехи; покрывалы – с шапки.

Ст.  92 и  95.  За избавяне  момците от  смърт, Бог изпратил  Своя
ангел,  който,  по  признанието  на  Навуходоносор,  приличал  на  Сина
Божий.  Под  ангел  някои  от  Отците  разбират  Спасителя,  както  това  е
изразено и в църковните песни: “Пойте снисшедшее Слово и огнь в росу
претворшее” (8 ирм. на Въздвиж.); а други разбират в буквален смисъл
ангел:  този  ангел,  със  своето  слизане  в  пещта  и  избавяне  момците,
предобразувал Иисус Христос,  Който  слязъл  в  ада  и  избавил  от  него
вярващите. Освен това, в чудесното спасение на момците Църквата вижда
образ на Христовото
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въплътяване:  “Да  рождество,  Владыко,  из  девствевующаго  телесе
покажеши  нам,  спасеши  в  пещи  девствувющия  телеса” (Кан.  3  п.
Богор.).

Ст. 97. Трите момци по-рано били, вероятно, само заместници на
Даниил  в  управлението  на  страната,  а  сега,  след  чудесното  свое
прославяне от Бог, станали самостозителни началници.

Забележка. 3:1-88  служи  за  паримия  на  Велика  Събота,  когато  се
възпоменава слизането на Иисус Христос в ада.

Манифест на Навуходоносор по повод
на неговата болест и оздравяване.

Глава 3:98-4:1-34.

Навуходоносор чрез указ известява на  всички свои поданици за
своето  временно  низвеждане  в  скотско  състояние  и  за  величието  на
небесния Бог.

В мирното време на своето царуване, когато след покоряване под
своята власт на всички известни народи,  се занимавал с украсяване на
своята  столица,  Навуходоносор  видял  в  съня  си  високо,  отрупано  с
плодове дърво,  под което полските  зверове намирали сянка,  небесните
птици виели гнезда в клоновете му, а от плодовете му се хранели всички
хора. След това той видял, как от небето слязъл Бодрият и заповядал да
отсекат това дърво, като му оставят пъна; а за него (за Навуходоносор)
казал: “нека той във вериги железни и медни сред полската трева да се
напоява с небесна роса и се храни с трева; човешкото сърце ще се отнеме
от  него  и  ще  му  се  даде  зверско  сърце  за  седем  времена”  (4:1-14).
Мъдреците  се  отказали  да  разтълкуват  съня,  а  Даниил  обяснил  на
Навуходоносор,  че  той  ще  бъде  низведен  в  скотско  състояние,  и  го
съветвал да предотврати небесния гняв с милосърдни дела (15-25). След
една година, коагото Навуходоносор се любувал на Вавилон като на свое
дело и се гордеел с него, над него се извършил Божият съд, както било
предсказано в съня:  той бил изгонен  от човешкото общество, ял трева
като вол, израстнали му косми като на лъв, и нокти като на птица. След
изтичане на определеното време му бил възвърнат разумът, той смирено
изповядал своето нищожество и тново заел царския престол. Поради това
той превъзнася Бог Небесен,
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истински и правосъден цар, Който може да смири горделивите (26-34).
Гл. 4. ст. 30. В медицината още от древни времена е известна една

душевна болест под името “ликантропия”. Заболелите от тази болест си
въобразяват,  че  са  се  преобърнали  на  вълци,  бикове,  кучета  и  други
животни,  и,  съобразно  с  това,  живеят  и  вършат  онова,  което  вършат
обикновено тези животни:  престават да говорят, а вместо това – вият,
мучат, лаят, хранят се с трева, с лешове, ходят с крака и ръце, странят от
хората, бягат в полетата, в горите. Тази болест е излечима. По мнението
на някои, Навуходоносор бил наказан с такава боест; той си въобразил,
че  е  бик,  поради  което  неговата  болест  наричат  “тавронтропия”  или
“боантропия”. Но текстът ни дава да разберем, че Навуходоносор не само
въобразил  себе  си  за  животно,  но  и  в  действителност  се  обърнал  на
такова: всички негови душевни сили приели чисто животински характер
и с течение на времето изменили и неговия външен вид (власы ему яко
льву  возрастоша  и  ногти  ему  аки  птицам).  Тези  промени  у
Навуходоносор  са  дивни,  непостижими  и  с  никакви  природни  сили
необясними, защото всичко ставало по присъда от небето, по Божия глас.

Ст. 31.  По скончании тех дней (т.е.  седемь времен) – след три и
половина години.

Пирът на Валтасар.

Глава 5.

Валтасар,  правнук  на  Навуходоносор,  при  обсаждането  на
Вавилон от Кировите войски, устроил за пълководците от своята войска
пир, на който присъствували и царските жени и наложници. В желанието
си да унизи еврейския  Бог,  Който  предсказал чрез  пророк Йеремия за
свършване  на  плена  след  изтичане  на  70  години,  какъвто  срок  вече
изтичал,  и  да  осмее  надеждите  на  юдеите,  които  в  обсаждането  на
Вавилон  от  Кир  виждали  зората  на  своята  свобода,  разгорещеният  от
вино  цар  заповядал  да  донесат  взетите  от  Навуходоносор  от
Йерусалимския  храм  съдове  и  в  тях  да  подават  вино  на  всички
присъствуващи, като в същото време пеят
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песни  в  чест  на  езическите  богове.  Такова  богохулство  веднага  било
наказано:  на  предната  стена  в  пиршествената  зала,  срещу  царя,  се
показала  човешка  ръка,  която  написала  на  стената  някакви  думи.
Изплашеният  цар още същия час повикал мъдреците и обещал големи
награди на онзи от тях, който прочете и разясни написаното,  но те не
могли  и  се  отказали  (5:1-9).  Тогава  царицата  напомнила  за  Даниил.
Повиканият  Даниил  обяснил  на  царя,  как  Йехова  наказал  за  гордост
Навуходоносор, от примера на когото Валтасар трябвало да се научи да
благоговее пред еврейския Бог, а той сам пил от посветените Нему съдове
и другите угощавал, за което и е пратена от Него човешка ръка да напише
на  стената.  Даниил  прочел  написаното  така:  “мани,  текел,  фарес”  и
обяснил неговото значение – “Бог измери твоето царство, сложи му край,
раздели  го  и  го  даде  на  мидяни  и  перси”  (10-28).  Без  да  гледа  на
неприятното  изтълкуване,  Валтасар  заповядал  да  дадат  на  Даниил
обещаната награда. В същата нощ Вавилон бил превзет от войските на
Кир; Валтасар бил убит, а се вазцърил вуйчото и тъстът на Кир – Киаксар
(син  на  мидийския  цар  Астиаг),  наричан  в  свещените  книги  Дарий
Мидянин  (29-31),  и,  по  такъв  начин,  се  изпълнило  Данииловото
обяснение.

Това станало в 539 година преди Рождество Христово.

Спасяване на Даниил в лъвската яма.

Глава 6.

Дарий  Мидянин  (Киаксар),  който  встъпил  на  престола  62
годишен,  разделил  своето  царство  на  120  окръзи,  като  поставил  за
управление  на  всеки  окръг  отделен  сатрап.  За  свое  улеснение  той
назначил трима князе, на които били подчинени сатрапите и които знаел
важните  дела  в  държавата.  Един  от  тези  последните  бил  Даниил.
Пророкът  особено  се  отличил  между другарите  си,  и  Дарий,  комуто,
вероятно,  била  известна  неговата  мъдрост,  проявена  през  нощта  на
Валтасаровия пир, имал намерение да го постави пълновластен управител
на цялото царство. Това възбудило завист у другите князе, които, знаейки
привързаността на Даниил към своята вяра, решили да се възползват от
нея, за да го погубят. С тази цел, те заедно
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със  сатрапите  предложили  на  царя  да  издаде  указ,  така  че  никой,  в
течение на 30 дни, да не се моли на някакъв бог или човек, освен на царя,
защото,  иначе,  ще  бъде  хвърлен  в  лъвската  яма  (6:1-8).  Старецът,
поласкан  от  определението  за  своето  причисляване  към  безсмъртните
богове и неподозирайки никакво коварство, подписал и издал желания
указ.  След  това  враговете  на  Даниил,  вероятно  чрез  подкупване  на
прислугата, савирили го на молитва, която той извършвал три пъти в ден
пред отворен прозорец, обърнат към Йерусалим, и го обвинили пред царя
в  неизпълняване  на  указа,  като  настозително  искали  прилагането  над
него на определеното наказание. Дарий се опитал да спаси Даниил, но, по
своята слабохарактерност, отстъпил на искането на князете и сатрапите и
им  дал  пророка  да  го  хвърлят  на  лъвовете,  като  изразил  вяра  в
безграничното  могъщство  на  Бог,  Комуто  Даниил  служел,  и  като
запечатал входа  в лъвската яма.  След това царят  легналда спи,  без  да
вечеря, но през цялата нощ не могълда се успокои и да заспи (9-18). На
другия  ден  още  рано  сутринта  той  отишал  при  лъвската  яма  и,  като
намерил Даниил жив и неповреден, веднага го освободил и заповядал да
хвърлят  там неговите врагове със семействата им,  които веднага били
разкъсани от лъвовете (19-24). След това Дарий издал повеля, в неговото
царство всички да треперят и благоговеят пред Данииловия Бог, понеже
Той  е  Бог  жив  и  пребъдващ  вечно,  царството  Му е  несъкрушимо  и
владичеството Му е безкрайно. Това чудо още повече възвисило Даниил:
той благоуспявал през цялото царуване на Дарий и в царуването на Кир
Персийски (24-28).

Повелението на Дарий, макар да възвестявало на всички народи от
неговото  царство  за  всемогъществото  на  израилския  Бог  и  ги
задължавало да благоговеят и треперят пред Него, не обявявало,обаче,
Него за единственият истински Бог и не унищожавало съществуването,
наред с него, и на други богове.
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Видение на четирите звяра и
откриване вечното царство на Сина Човешки.

Глава 7.

В първата година от царуването на Валтасар пророкът видя насън,
че  от едно голямо,  развълнувано море излизат  един  след друг четири
звяра (7:1-3). Първият звяр бил подобен на лъв с орлини криле, които по-
късно били оскубани, и тогава той се повдигнал, застанал на два крата
като човек и получил човешко сърце. Вторият звяр приличал на мечка
(медведице)  и  имал  три  ребра  в  устата  си  между зъбите;  нему  било
казано:  воспани  яждь  плоти  многи.  Третият  звяр  приличал  на  рис
(леопард)  и  имал  четири  крила  и  четири  глави;  нему  било  дадено
владичество.  Четвъртият  звяр  бил  страшен  и  твърде  силен,  с  големи
железни зъби и с десет рога; вглеждайки се в роговете на звяра, пророкът
забелязъл нов един рог, който се появил сред десетте и, като съборил три
от  предишните,  получил  очи  и  уста  човешки  и  взел  да  говори
високомерно  (4-8).  След  това  настанало  време  за  строго  правосъдие:
Ветхий денми, (старият по дни), в бели като сняг дрехи и обкръжен от
десетки хиляди  (тми тем)  ангели,  седнал на  огнения престол.  Когато
съдиите (судище) седнали и книгите били разтворени, пророкът видял, че
за надменните думи, които произнасял рогът, четвъртезит звяр бил убит
и предаден на изгаряне; другите зверове били лишени от власт, и само
животът им бил запазен за известно време. След това пророкът видял, как
на облаците небесни се явил като че ли Син Човешки, Който дошъл до
Ветхий денми и получил царска власт над всички народи (9-14). Бивайки
обзет  от  страх  при  вида  на  всичко  това,  пророкът  помолил  един  от
предстоящите – да му разясни видението, и получил такова обяснение, че
четирите  звяра  означават четири  царства,  които  поред  ще се явята  на
земята и после ще загинат, след което ще се яви вечното Божие царство
(15-27). Накрая пророкът  забелязва за впечатлението,  което изнесъл от
видяното (ст. 28).

Това  видение  на  Даниил  е  сходно  със  съновидението  на
Навуходоносор (гл. 2); отличава се само по своя образ. Навуходоносор,
като езичник, видял под образ на метали
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предимствено външната страна на земните царства, понеже само това и
могъл да разбере, а Божието царство с неговия Основател той съзерцавал
под  образ  на  прост  камък,  така  като  в  негови  дни  то  се  намирало  в
унижено състояние.  Пророкът пък в своето видение вижда и разкрива
вътрешния характер на тези царства, и то под образ на зверове, в знак на
това,  че  езичниците изгубили  Божия образ  и  станали  звероподобни,  а
Основателят на Божието царство съзерцава под образ на Син Човешки.
Частно,  под  море  се  разбира  езическият  свят,  под  чиято  власт  се
намирала цялата вселена.

Първото царство, представено под образ на лъв, е  вавилонското.
Крилете показват на неговото превъзходство над другите царства. А че
този лъв се лишава от своите криле, застава на човешки крака и получава
човешко  сърце  –  това означава  постепенният  упадък на  вавилонското
царство,  което в началото, като летящ орел, високо стояло над всички
други, а накрая станало подобно на другите, с обикновени, свойствени на
човешкото сърце слабости.

Второто  царство,  изобразено  с  мечка,  е  мидо-персийското.
Характерните особености на мечката – груба сила, лакомство, бавност в
движенията  и  отсъствие  на  лукавство,  са  напълно  приложими  към
персийците:  те  проявили  ненаситна  алчност  към  завоеванията  и
действали  с  груба  сила,  без  да  прибягват  до  хитрост;  трите  ребра
показват на трите царства, завоювани и погълнати от тях: асирийското,
вавилонското и мидийското.

Третото царство, символ на което служи кръвожаден рис с четири
крила  и  четири  глави,  е  гръко-македонското,  което  при  Александър
Македонски се разпространило до край земя. Четирите крила и четирите
глави  означават  разделянето  на  Александровата  монархия  на  четири
главни области,  по-късно обърнати на царства (македонско, тракийско,
сирийско  и  египетско),  под  началството  на  4-те  главни  управители:
Касандър, Лизимах, Селевк и Птолемей.

Четвъртото царство, представено под образ на най-страшен звяр, е
сирийско-египетското.  Десетте  рога  на  този  звяр,  по  обяснението  на
ангела, означават 10 царе, а единадесетият рог означава също така цар,
който със своята злоба ще надмине всички предишни, ще унизи трима
царе, ще говори високомерно против Всевишния,
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ще угнетява светиите на Вишния и ще иска да отмени у тях празничните
времена  и  закона.  Всички  тълкуватели  в  последния  рог  виждат
изображението  на  сирийския  цар  Антиох  Епифан,  който  най-много
угнетявал и мъчел юдеите. Жестокостта на този цар по отношение към
юдеите нямала граници: веднъж той самолично погубил в течение само
на  три  дни  80  хиляди  юдеи  и  40  хиляди  продал  в  робство,  и  през
всичкото време на своето господство над юдеите постозинно ги подлагал
на всякакъв род мъчения за вярата в истинския Бог, така че самото име
юдеин било забранено (гл. 1 Мак. 1:20-24; 2 Мак. 5:11-21), докато най-
после  бил  поразен  от  невидимата  Божия  сила.  Със  своята  безмерна
гордост,  достигаща  до  боготворене  на  себе  си,  и  със  своята  безумна
вражда против Бог и Неговия закон,  Антиох  напомня онзи  беззаконен
човек и гибелен син, който ще се яви напоследък, при свършека на света.
Ето  защо,  всички  църковни  Отци  считат  Антиох  предобраз  на
Антихрист.  И ап.  Павел,  предсказвайки  за  появяването  на  Антихрист,
изобразява последния с такива черти (2 Сол. 2:4), с каквито е представен
у пророк Даниил (8:9-12; 11:28-45).

Когато, в лицето на сирийския цар Антиох Епифан, гордостта и
боговраждебността на човешките царства стигнали до крайни предели,
тогава  се  явил  Старият  денми на  съд,  след  извършване  на  който  се
открило  Божието царство на земята.  Основателят на  това царство е
Син Човешки.  “Ветхий денми”   (ст.  9) е название на Бог Отца,  което
посочва на Неговата вечност; белите дрехи означават Неговата святост;
престолът  и  огнения  пламък  –  Неговия  съд;  а  разтворените  книги  –
Неговото  всеведение.  Човешки  Син  е  Месия,  който  Сам  отнесъл  към
Себе Си думите от Дан. 7, 13 ст. (Мт. 24, 30 и 26, 64). Единственото име,
с което Спасителят най-вече обичал да назовава Себе Си през време на
Своята  земна  проповед,  това  е  името  –Човешки  Син.  Под  святым
Вышнаго в  21 ст.  се разбират  юдеите,  но  в 27 ст.  под същото име се
разбират всички вярващи в Иисус Христос, които ще съставят царството
Божие или църквата Христова на земята.
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Видение на овена и козела.

Гл. 8.

В трета година от царуването на Валтасар Даниил бил в Суза и
тук, на брега на река Увал, имал ново видение Той видял двурог овен,
който бодял на всички страни и поражавал всички зверове (8:1-4); след
това от запад (в слав. Библия неправилно е поставено от  лива – от юг)
извънредно  бързо  (не  прикасаяся  земли)  се  затекъл  еднорог  козел,
поразил  овена,  счупил  двата  му рога  и  го  стъпкал.  Но в  това  същото
време  и  на  възгорделия  се  козел  се  счупил  рогът,  вместо  който
израстнали  четири рога;  от  единия  от  тях  излязъл  неголям рог,  който
нарастнал твърде много по насока към юг, изток и прекрасната страна
(слав.  к силе),  издигнал се до небето, съборил част от небесните звезди и
ги потъпкал, посегнал даже върху Вожда на небсните воинства (в слав.
Библ.  неправилно  е  преведено:  “дондеже  архистратиг  избавит
пленники” – ст. 11), отнел Му всекидневната жертва, светилището, самата
правда захвърлил на земята и във всичко имал успех (8:5-12). След това
пророкът  чул,  как  един  светези  обяснявал  на  друг,  че  беззаконната
дейност на този рог ще се продължи в течение на 2300 денонощия (6
години и 4 месеца приблизително). По обяснението на архангел Гавриил,
това  видение  се  отнася  на  последок  гнева,  т.е.  изобразява  последния
Божий гняв над юдеите (13-19). Двурогият овен означава мидийския и
персийския  царе,  а  козелът  –  македоно-елинския  цар;  единият  рог  на
козела  означава  единовластието  на  първия  цар  от  това  царство,  а
четирите рога, израстнали след него – четирите държави, на които ще се
раздели  това  царство.  Към  края  на  съществуването на  тези  държави,
когато отстъпниците ще препълнят мярката на своите беззаконези, ще се
яви безсрамен и коварен цар, който ще погуби мнозина и ще възстане
против Царя на царете, но ще бъде съкрушен без помощта на човешка
ръка (20-27), т.е. чрез необикновено болест (в слав. Библ. 25 стих стои
малко иначе).

Изпълнението на това видение виждаме в историята. Поражението
на всички животни от овена посочва завоеванията,
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извършени  от  Кир  и  неговите  приемници,  на  запад  (мало-азиатските
държави и градове, Сирия, Вавилон и др.), на север (скитските народи) и
на юг (Египет). Тяхното могъщество било съкрушено от единия рог на
козела  –  Александър  Македонски,  който  победил  Дарий  Кодоман  и
сложил край на мидо-персийската монархия. Четирите рога на козела са
4-те  военачалници  на  Александър,  които  разделили  царството  му  на
четири  държави:  египетска  (Египет,  Ливия,  Арабия  и  Палестина),
сирийска (Сирия, Вавилон и Персия), македонска (Македония и Гърция)
и тракийска (Тракия, Витиния и азиатските владения край Хелеспонт и
Босфора). Силният рог, излязъл от единия от 4-е, означава сирийския цар
Антиох Епифан; боденето на рога показва на походите на Антиох против
Египет,  Персия,  Вавилон и  Йерусалим. Той мечтаел  да  се  докосне  до
небесните звезди (2 Мак. 9:10), ограбил Йерусалимския храм, довел го до
запустяване,  осквернил  жертвеника,  забранил  да  принасят  жертви  на
Йехова,  да  изпълняват  Мойсеевия  закон,  принуждавал  да  служат  на
езическите богове и подлагал на жестоки мъчения равнителите на закона.
Неговите  боговраждебни  действия  започнали  в  143  година  по
Селевкидовата ера (1 Мак. 1:20-24), а се завиршили с неговата смърт в
149 год. (1 Мак. 6:16). Той умрял от страшна и мъчителна болест, която
сам признал за наказание от Йехова.

За седемдесетте седмици.

Глава 9.

В  първата  година  от  царуването  на  Дарий  Мидянин  Даниил
прочел в пророк Йеремия, че вавилонският плен ще продължи 70 години.
Краят на този плен бил вече близък. Имайки предвид неразкаяността на
юдейския  народ  и  опсявайки  се,  да  не  би  пленът  поради  това  се
продължи,  пророк  Даниил се обърнал с  пламенна  молитва  към Бог и,
подчертавайки на греховността на народа и на плачевното състояние на
града и  на  храма,  умолявал Го милостивно да погледне  на запустелия
свещен  град  и  да  постъпи  с  юдейския  народ  по  Своето  безмерно
милосърдие  (9:1-19).  Архангел  Гавриил  открива  на  Даниил,  че
седемдесет седмици са определени от Бог за еврейския народ и за град
Йерусалим,
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след което време всяко прегрешение ще изгуби сила (яко да обетшает),
ще се унищожи първородният грях (скончается грех), и всички грехове
ще бъдат забравени (запечатаются греси) ще се заглади неправдата и ще
омият беззаконезита, ще се въдвори или ще настане (приведется) вечното
оправдание, ще се потвърдят, ще се изпълнят (запечатается) виденията
и пророчествата и ще се помаже Светезита на светиите (20-24). Начало на
този период седмици ще служи указът за съграждаване на Йерусалим. От
появяването  на  този  указ  до  Христос  Старейшина  ще  минат  седем
седмици и шестедесет и  две,  т.е.  всичко 69 седмици. В първите седем
седмици, при трудни обстозителства, ще бъде съграден Йерусалим. След
това, след 62 седмици, ще убият Месия, за което еврейският народ ще
бъде отхвърлен от Него, град Йерусалим и храмът ще бъдат унищожени
от войските на вожда, а народът през време на войната ще бъде погубен.
Последната (70-та) седмица е назначена за сключване на завет с мнозина;
в  средата  на  тази  седмица  старозаветното  богослужение  (жертва  и
возлияние) ще изгуби значение. Възстановеният след плена храм и град
Йерусалим,  по  Божия  съд,  обречени  са  на  разорение;  те  ще  бъдат
унищожени  заедно  с  прекратяване  църковно  политическото
съществуване на еврейския народ (25-27).

Ст.  Разумех –  обърнах  особено  внимание  на  Йеремиевото
пророчество за 70 годишния вавилонски плен (Йерем. 25:11-13; 29:10),
произнесено в 4-та година на юдейския цар Йоаким, т.е. в годината на
първото преселение във Вавилон (в 607 год. до Р. Хр.), което се счита
начало  на  плена.  Размишлявайки  върху  това  пророчество  в  първата
година на Дарий Мидянин, т.е. в 539 год. до Р. Хр., пророк Даниил ясно
виждал,  че предсказаният от пророк  Йеремия 70 годишен плен след 2
години ще се свърши. В това повече го уверявало друго пророчество на
Йеремия, че, при свършване на 70 годишния плен, ще настъпи страшният
Божий  съд  над  Вавилон  (25:12),  и  пророчеството  на  Исая  за  Кир,
освободителя на евреите от плена (44:28-45:6). Пророк Даниил сам бил
очевидец  на  разрушаване  вавилонското  царство  и  падане  на
могъществената Навуходоносоровата династия, а Кир вече се готвел да
стане вавилонски цар, понеже Дарий Мидянин бил в преклонни години и
нямал други наследници, освен
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Кир. Пророкът само недоумявал – по какъв начин народът, неизправил се
в плена ще се окаже достоен за онези милости, които в пророчествата се
съединявали  със  завършване  на  плена  и  щели  да  се  осъществят  в
царството на Месия.

Ст.  14.  Убудися  Господь  на  злобу  нашу,  и  наведе  сия  на  ны –
настана  край  на  Божието  дълготърпение;  Бог,  Който  до  сега  не
наказваше, като че ли се пробуди от сън и ни прати всички тези бедствия.
Божието дълготърпение в Св. Писание често се представя под образ на
покой  или  сън,  в  проявата  на  праведния  Божий  съд  се  уподобява  на
пробуждане.

Ст. 21. Аки в чась жертвы вечерния – около онова време, когато,
при съществуване на храма, се принасяла вечерната жертва, предписана
от закона. Ст. 22.  Устроити тебе разум – да те вразумя. Ст. 23.  Изыде
слово – излезеот Бог откровение за 70-те седмици: муж желаний – угоден
Богу,  поради  което  нему именно  и  се  дава  откровението;  разумей  в
явлении –разбери видението. Ст. 24. Сократишася – точно са определени.
Благата,  които  ще  настъпят  след  70-те  седмици,  са:  обетшает
согрешение –  ще  остарее  грехът,  ще  изгуби  своята  сила  и  власт  над
хората; запечатаются греси – греховете ще бъдат забравени; загладятся
неправды и очистятся беззаконези е двояк превод на еврейския израз,
означаващ  изкупване  на  вина  чрез  поръсване  с  кръв  очистилището;
значи, ще бъде принесена изкупителна жертва; приведется правда вечная
– ще настане вечно оправдание, което Бог предопределил от вечност и
което ще се продължава вечно;  запечатается видение и пророк – ще се
потвърдят, както документите се потвърждават с печат, ще се изпълнят
всички пророчества; помажется Святый Святых – ще стане помазаник
(Христос) Онзи, Който е най-свят от всички светии.

Ст. 25. Относително времето, от което трябва да се започва броят
на 70-те седмици, архангел Гавриил говори на пророка: “знай и разбери –
от  издаване  на  повелението  (от  исхода  словесе)  за  завръщане  (еже
отвещати,  -  ср.  по-долу  –и  возвратится)  и  за  възстановяване
(соградити, -  ср.  по-долу  –  и  соградится)  на  Йерусалим  до  Христос
Вожда  (старейшины –  ср.  Йезек.  44:3  и  Мих.  5:2)  ще  минат  седем
седмици  и  шестедесет  две  седмици,  т.е.  всичко  69  седмици;  и
возвратится – Йерусалим в предишното състояние или отново ще бъде
построен; стогна – улици,
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стъгди  (площади);  забрала –  стени,  укрепления или  градски  окопи;  и
истощатся лета – от евр. “но в усилни времена”. Ст. 26.  Потребится
помазание – ще бъде убит Месия; суд не будет в нем – без съд, без вина
от Негова страна;  град (Йерусалим) и святое (храмът)  разсыплется (ще
бъдат  разрушени)  со старейшиною грядущим, (от евр. –  от  народа, от
войските на вожда, който ще дойде), - тук  старейшина се отличава то
Месия, Който ще бъде убит до идването на първия; и потребится аки в
потоп и до конца рати сокращенныя чином погибельми – и ще загинат
(градът заедно с народа и храмът), както във време на потоп, постепенно
съкратявайки се или намалявайки се по число от разни видове бедствия
(погибельми) до края на войната. Тук се загатва за страшните бедствия
при разрушение на Йерусалим от римляните, когато много юдеи загинали
(ср. Мат. 24:7; 21-22).

Ст.  27.  В течение  напоследната  седмица ще се  утвърди новият
завет;  в  половината  на  тази  седмица  ще  се  отменят  старозаветните
жертви, вследствие на което старозаветното светилище ще се подхвърли
на запустяване, и това запустяване ще продължи до свършека на света:
“край (скончание)  на това запустяване (на опустение)  ще бъде сложен
(дастся) чак при свършека на света (даже до скончания)”.

За да се посочи изпълнението на пророчеството и чрез това още
по-ясно да се разбере неговият смисъл, е нужно 1) да се определи – що е
седмица,  2) от кога седмиците трябва да се броят и 3) да се определи
времето на събитията, за които се говори в откровението.
Евреите различавали трирода седмици:  седмица от  дни,  отговаряща на
нашата  седмица  (Втор.  16:9;  Дан.  10:2),  седмица  от  години,  обхваща
период  от  7  години,  при  което  последната  (седмата)  година  била
празнична и се наричала съботна (гл. Бит. 29:27; Лев. 25:3-5), и седмица
от  съботни години,  обхващата  период  от  49 (7х7)  години,  след които
настъпвала юбилейната (50-та) година (Лев. 25:8, 10-11). Тук не можем да
подразбираме първия род седмици, т.е. от дни, понеже немислимо е, в
течение  на  70  седмици  или  490  дни  да  се  извършат  указаните  в
откровението събития. Също така под седмица не можем да разбираме и
период от 49 години, защото в такъв случай изпълнението на настоящото
пророчество би трябвало да отнасяме към далекото бъдеще, когато път
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действителността  показва,  че  всичко,  предсказано  от  пророк  Даниил,
вече се изпълнило. Остава да приемем седмици в смисъл на седмолетие
(70х7=490 години), и това се оправдава от историята.
Броят  на  седмиците  трябва да  се  започне  “от исхода словесе”  или  от
издаване на повеление за съграждане на Йерусалим. Укази или повеления
били издавани от разни царе и в разни времена. Така, напр., Кир издал
указ в първата година от своето царуване, или в 536 година до Р. Хр. (2
Пар.  36:23;  1  Ездр.  1:2-4),  Дарий Истасп издал  във втората  година  от
своето царуване или в 520 год. (1 Ездр. 6:3-5), а Артаксеркс издал два
указа: един на името на Ездра в 7-та година от своето царуване (1 Ездр.
7:13-24),  а други на  името  на  Неемия в  20-та  година  (Неем. 2:1-8).  С
указите на Кир и Дарий се разрешавала постройката на храма, а не на
града; указът на Артаксеркс, даден на Ездра, така също нищо не говори за
постройката на Йерусалим. Само с указа, даден на Неемия в 20-та година
от царуването на Артаксеркс, се разрешавало да се построят стените на
Йерусалим,  и  те  действително  били  построени  от  Неемия,  както
свидетелства  неговата  книга.  На  това  основание  повечето  от
тълкувателите  броят  седмиците  от  20-та  година  на  Артаксерксовото
царуване или от 453 до Р. Хр.

В  откровение  е  казано,  че,  от  издаване  на  указа  (от  исхода
словесе)  до идването на Христос-Старейшина като проповедник  между
народа,  ще изминат  69  седмици  или 483 години:  така  действително и
било (от издаване на указа до рождението на Христос се изминали 453
години; от рождението до идването Му на Йордан при Йоан – 30 години,
всичко  483  години).  През  първите  седем  седмици,  т.е.  в  течение  на
7х7=49 години след издаване на указа от Артаксеркс ще се възобнови
Йерусалим и  ще се  приведе  в  предишното  състояние,  в  което  той  се
намирал до плена. След изтичане още на 62 седмици, т.е. 434 години след
възобновяване  на Йерусалим, ще последва  смъртта на  Иисус Христос.
Последната, т.е. 70-та, седмица е назначена за свързване на нов завет с
мнозина от евреите. Така и станало. Повече от 3 години Иисус Христос
приготвял евреите да встъпят в църквата; същото правели в останалото
време  от  тази  седмица  и  неговите  апостоли,  които,  до  убиване  на
архидякон Стефан с камъни, не проповядвали
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между  езичниците.  Пренасянето  на  проповедта  от  юдеите  към
езичниците  може  да  се  счита  за  край  на  70-та  седмица,  когато
оправданието се явило за всички – за юдеи и за езичници.

След всичко това щяло да настъпи запустяване на старозаветното
светилище и разрушение на града от войските на вожда. В 70 година след
Р. Хр. римският пълководец Тит при разрушение на града заповядал на
войниците  да  пощадят храма.  Но войниците,  във  всичко  послушни на
своя любим вожд, този път не изпълнили неговата заповед: храмът бил
изгорен. От Йерусалим не останал камък на камък.

Послепленна съдба на еврейския народ
във връзка с историята на езическите народи.

Глави 10, 11 и 12-та.

Изложеното  в посочените  три глави пророчество се отнася  към
числото  на  най-бележитите  по  своите  подробности  откровения,  които
впоследствие  с  пълна  точност  са  оправдани  от  историята.  В  него  не
достигат  само  собствени  имена,  за  да  получи то  точност  и  ясност  на
историческото повествование.

В 3-та година от царуването на Кир,  Даниил, след триседмичен
пост,  в  24-я  ден  на  първия  месец  бил  на  брега  на  река  Тигър  и  се
удостоил със следното видение.  Пророкът видял ангел,  пред когото от
страх паднал на земята (10:2-9), но явилият се го дигнал и му обяснил, че
той  закъснял  три  седмици,  защото  бил  задържан  от  княза  (от  ангела
хранителя) на персийското царство, против когото сега останал Михаил,
архангела  на  юдейския  народ,  а  сам той  дошъл да  открие на  Даниил,
какво  ще  се  случи  с  неговия  народ  в  бъдеще  (10:10-14).  След  като
ободрил още веднъж пророка със своите грижи за благото на юдейския
народ и със застъпничеството на архангел Михаил (10:15-21), явилият се
открил на Даниил, че в Персия, под владичеството на която се намират
всички юдеи, след Кир ще се явят още трима царе (Камбиз, Лъжесмердис
и Дарий Истасп), при които делата ще си вървят както по-рано, а след тях
ще се яви четвърти цар (Ксеркс), който ще
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надмине  всички  със  своето  Богатство и  ще  възстане против  гръцките
цраства (11:1-2). От последните пък ще излезе храбър и могъществен цар
(Александър Македонски), който ще действа по своя воля, но скоро ще
падне; царството му ще бъде разделено на четири части (между неговите
четирима  пълководци)  и  (следователно)  ще  мине  не  на  неговото
потомство (11:3-4). От военачалниците на гръцкия цар южният владетел
(египетският) ще бъде силен, но другият или северният (сирийският) ще
бъде още по-силен (тук е  думата за египетския  цар Птоломей І Лаг и
сирийския Селевк І Никатор, които помежду си постозинно воювали за
първенство, и Палестина, която лежала между тях, преминавала от едни
ръце  в  други,  -  от  Сирия  към  Египет  и  обратно).  След  едно  взаимно
неизносно съперничане египетският и сирийският царе ще се опитат да
свържат съюз посредством роднински  връзки:  дъщерята на южния цар
(Вероника, дъщеря на Птоломей Филаделф) ще бъде омъжена за северния
цар  (Антиох  Теос);  това,  обаче,  не  ще докара  мир,защото  Антиох  ще
изгони  Вероника,  и  южният  цар  отново  ще  започне  война  против
северния, като ще има отначало успех (11:5-8). Но след това северният
цар ще възтържествува, и войната ще продължава с голямо ожесточение
и променливо щастие при техните приемници, като ще засяга от време на
време  и  Юдея  (11:9-20),  докато,  най-после,  на  сирийския  престол  се
възкачи незаконен наследник и презрян грабител (Антиох Епифан); той
ще действа коварно и злобно, при това с небивал до тогава успех (11:21-
24). Ще възстане той против южния цар, който ще го посрещне с голяма
войска и не ще може да му противостои (11:25-26). Тогава те двамата ще
наченат да интригуват един против другиго; северният цар ще победи и с
голяма плячка ще се върне в отечеството си; след това отново ще отиде
против южния цар, но, като дойдат китийците (римската флота), той ще
се  убои  и  ще  се  върне  в  своята  земя  (11:27-30).  В  порива  на  своята
свирепост, той ще се обърне срещу съставящите светези съюз (юдеите):
ще освкерни тяхното светилище, ще прекрати обикновените всекидневни
жертви, ще постави в него идоли и ще скланя вярващите да отстъпят от
Бог: Подпомогнати от други (от братята Макавеи), няма да се поддадат
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и храбро ще се защитават, макар и да паднат под меч (11:31-35). В своето
нечестие и городст северният цар ще стигне до там, че, от презрение към
истинския Бог и своите собствени богове, ще обяви себе си за бог (11:36-
39). В последно време той отново ще започне война: ще завладее и Юдея,
ще ограби Египет, но слухове от изток и север (слухове за въстание и
измяна в неговите северни и източни области) ще го заставят да се върне,
и тогава той ще умре (11:40-45). Сред всички тези бедствия, избраният
Божий народ ще бъде подложен на тежко изпитание и даже на голяма
опасност – съвсем да загине, но архангел Михаил, пазител на юдейския
народ,  ще  защити  своите  хора  и  сред  тези  нечувани  и  никога  преди
небивали преврати и бедствия, от които праведниците още по-добре ще
се очистят (12:1-3). След това пророкът получава повеление да запише
това откровение в книга и да го запечата, т.е. да го остави без обяснения,
така  като  за  благомислещите  (праведниците,  които  ще  се  очистят
посредством изпитанията) всичко в него ще бъде ясно в свое време при
настъпване  на  онова  време,  избраният  Божий  народ  ще  се  подложи
отпърво на тежко, макар и на непродължително (1290 дни), изпитание, а
следтова няколко време (1335 дни) ще види по-благополучни дни (12:11-
12).  Накрая  пророкът  получава ново  разяснение  относно  онова,  че  до
пълното  осъществуване на  полученото от него откровение,  ще измине
много време, така че, пророкът не ще доживее до настъпването на това
време; но,  при свършека на света, той ще оживее, за да получи своята
награда (12:13).

Цялото  това  откровение  за  свой  близък  предмет  има
послепленната история на старозаветния Израил, но то е важно, освен с
историческото си значение, и по отношение към новозаветните времена,
понеже  събитията  от  историята  на  Израил  служат  за  предобрази  на
новозаветните събития. От това гледище, настоящето откровение има за
свой  предмет  бъдещата  съдба  на  Христовата  църква,  идването  на
Антихрист, възкресението на мъртвите, блаженството на праветдниците
и мъчението на грешниците.
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Гл.  10,  ст.  5.  Явилият  се  на  пророка  мъж,  като  се  съди  по
сходството  на  чертите  му  в  пророка  с  чертите  на  Човешкия  Син  в
Откровението (1:16-18) и по това, че той с клетва заверявал истинността
на  възвестените  отнего  Божии  определения  (Дан.  12:7),  е  Ангелът  на
завета,  който се явил на  Даниил и  по-рано в  образ  на  Човешкия Син
(7:13-14).

Ст. 13. Персийският и гръцкият князе и юдейският княз Михаил,
за които тук говори Ангелът на завета, не са земни князе, понеже никакъв
княз Михаил у юдеите не е имало във време на пророка, и борбата става
не  на  земята,  а  на  небето.  Очевидно  е,  че  тези  князе  са  от  горните
воинства,  ангелите  на  царствата  и  народите.  Борбата  им трябва  да  се
разбира  в  смисъл  на  ходатайство  пред  престола  на  Всевишния  за
покровителствания от всекиго от тях народ. В дадения случай князът на
персийското царство и князът на гръцкото ходатайствали за подчиняване
на евреите на персийците и гърците, понеже това подчинение могло да
принесе полза на езическите народи, които от евреите щели да се научат
на  истиниско  боговедение и  чрез  това да  се подготвят  за  встъпване в
царството на Месия. Така че, от 10-та глава ние узнаваме, че в световните
събития взимат участие и небожителите и че всеки народ има свой ангел
хранител, грижещ се за неговото благо (Второз. 32:8; Пс. 90:11-12; Евр.
1:14).

Гл. 11, ст. 21. И в предидните откровения на пророк Даниил (7:8-
11; 9-10) подробно се изобразява Антиох Епифан, този най-зъл враг на
Божия народ; в дадения случай това изобразяване е особено подробно, и
има тази особеност,  че не всички подробности точно се изпълнили  на
Антиох. И това е съвършено понзитно. Антиох Епифан, по своята голяма
омраза към Божия народ и откровената религия, както е забелязано по-
рано, предобразувал Антихрист, който ще се яви на земята при свършека
на новозаветните времена. Затова, изъплението на някои черти от това
пророчество трябва да се очаква на Антихрист.

Гл. 12, 1-3. Бедствията на Божия народ във време на Антиоховите
гонения били най-ужасни, подобни на които не е имало от създаването на
човека.  Ако  не  всички  юдеи  загинали  сред  тези  бедствия,  то
благодарение на това, че
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Сам Бог охранявал Своите избраници чрез ръката на архангел Михаила:
загинали само онези, които заслужавали тази участ, а всички, записани в
книгата на живота, се спасили. Тези последните, след смъртта на Антиох
Епифан,  като  че ли внезапно се  събудили от  земния  прах,  като  че  ли
възкръснали  от  мъртвите  и  продължавалида  благоденстват,  а
отстъпниците се подложили на вечен срам и позор. Но всичко, станало
във времето на Антиох, било само сянка или предобраз на онова, което
ще бъде пред свършека на света, във времето на Антихрист. Бедствията в
онова време, по свидетелството на Св. Писание, ще бъдат безпримерни,
каквито не е имало от създаване на света и няма да има до онова време, и
ще се прекратят те само с Божията сила зарад избраните; Антихрист ще
бъде поразен от духа на Христовите уста (Мат. 24:21-22; 2 Сол. 2:8). След
това  ще  бъде  възкресението  на  мъртвите  и  откриването  царството  на
славата.  Трябва да забележим,  че при  прор.  Йезекиил  (37:1-14) ясно е
изразено учението за възкресението на човеците в двучастен състав – по
тяло и душа; а тук се говори, че това възкресение ще бъде всеобщо: ще
възкръснат не само праведниците, което било известно и до Даниил (Пс.
15  и  Ис.  26),  но  и  грешниците  (ср.  Ис.  26:11).  Наистина,  пророкът
употребява израза “мнози от спящих”, но в Св. Писание думата “мнози”
се употребява по някога вместо  “вси” (ср. Рим. 15:5). Показана е тук и
участта на  хората след възкресението:  праведниците ще възкръснат  за
блаженство, а грешниците за мъчение (Мат. 25:46; 13:43).

Общ смисъл на пророк Данииловата книга.

Пленът за еврейския народ, по Божия съд, бил мярка за наказание
и  изправяне  на  самия Израил,  а  за  езичниците  служел средство да  се
научат те на истинско боговедение и да се разпространи Божията слава
по цял свят. За такова, именно, разпространяване славата на истинския
бог  сред  езичниците  и  служели знаменателните  събития,  изложени  в
първите шест глави на прор. Данииловата книга. Езичниците, виждайки
Израил разсеян в плена,  намирали в това повод да му се присмиват и,
даже, да хулят Бог и да Го считат по-долу от своите богове. От описаните
в книгата събития, извършени пред тяхните
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очи или потвърдени с царски укази, те трябвало да се убедят, че Йехова е
Бог на боговете и владика на царете (2:47), а Неговото царство е вечно и
владичеството Му безкрайно (3:33; 6:26), че Той е източник на истинско
знание  или  мъдрост  (гл.  1,  2,  4,  5)  и  чудесно  охранява  и  прославя
нелицемерно  служещите  Му  (3  и  6  гл.);  Своите  горди  и  упорити
противници, напротив, Той смирява и наказва (гл. 4 и 5); поради това –
всички  трябва  да  треперят  и  благоговеят  пред  Него  (6:26).  Така  чрез
чудесни събития се разсейвала езическата тъмнина, разпространявало се
и  изяснявало  истинското  учение  за  Бог  и  Неговото  отношение  към
хората.  От друга страна, виденията на пророка (7-12 гл.),  представящи
историята  на  всемирните  царства в тяхното отношение  към еврейския
народ до настъпване на месианските времена, точно посочващи времето
за  настъпване  на  Христовото  царство  и  изобразяващи  съдбата  му до
свършека на света, всекиму ясно говорели, че Божието царство на земята,
както в стария, така и в новия завет е несъкрушимо, че езичеството има
само временна сила и значение: то ще погине, а ще остане и вечно ще
съществува само Божието царство.

Такъв е общият смисъл на пророк Данииловата книга. Събитията
и пророчествата, изложени в тази книга, много са подготвили езичниците
за встъпването им в Христовата църква, което се доказва от историята на
бързото разпространение на Евангелието в източните области.

Неканонични места в книгата на
пророк Даниил.

В славянската, гръцката и латинската Библии книгата на пророк
Даниил  има,  в  сравнение  с  еврейската,  някои  допълнителни
повествования, съставящи неканоническа част на книгата. Те са: песента
на трите момци във вавилонската пещ (3:24-90), повестта за Сусана (13
гл.)  и  разказите  за  Вила,  змията  и  шестдневното  стоение  на  пророк
Даниил в лъвската яма (14 гл.).
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Песен на трите момци.

Гл. 3:24-90.

Хвърлените  в  огненената  пещ  три  момци  само  чрез  това
почувствали действието на необикновения  пламък,  че им се разтопили
веригите, и получили възможност да ходят сред пламъка. Под влияние на
това  необикновено  явление,  най-първо  Азарий,  по-възрастният  между
тях, изповядва справедливостта на Божия съд над избрания народ, който
със своите беззаконези  напълно заслужил унижението в плена (24-33);
той  моли,  заради славата  на Божието име и  завета с  Авраам,  Исаак и
Яков, на които е обещано многобройно потомство, щото Бог да се смили
над  Своя  народ,  унижен  до  там,  че  заедно  с  политическата  свобода
изгубил  и  утешението  в  богослужението  (34-38);  той  проси,  вместо
жертви,  Бог  да  приеме  тяхната  сърдечна  и  съкрушена  молитва  и,  за
посрамване на враговете и прославяне Своето име, да спаси тях от огъня
(39-45).  След  това,  трите  момци  вкупом  изповядват  непостижимото
Божие величие и слава, проявяващи се навсякъде – на небето и на земята
(52-56);  подканят  всички  да  възпяват  Господа  за  Неговото  безкрайно
милосърдие:  небесните  сили,  небето,  облаците  и  светлината,
величествените  природни  явления,  земята  и  всички  земни  елементи  и
организми,  всички  водни  ин  земни  същества,  накрай,  всички  въобще
хора,  частно  –  израилтяни,  свещеници,  праведници  (57-87);  възбуждат
сами  себе си  към прославяне  Бог,  задето  Той ги  избавил  от  смърт,  и
подканят към това всички, почитащи Бог (88-90).

Тази песен, като отсъствуваща в еврейския текст, не се признава
от мнозина за истинско произведение на пророка. Но нашата Църква я
поставя наред с боговдъхновените и  канонически песни ни я взима за
основа и образец на 7 и 8-та песни във всички канони. Църквата има за
това основания. Тя допуска, че песента на трите момци първоначално се
намирала  в  книгата  на  прор.  Даниил и  в  еврейската Библия,  което  се
вижда 1) от това, че нея я има във всички преводи и, главно, в превода на
Теодотион,  който  я  взел  от  еврейската  Библия,  и  2)  от  това,  че  в
сегашната еврейска Библия, където  я няма,  се забелязва някакъв  скок:
съвършено непонзитно е – от какво се смаял
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Навуходоносор (в слав. превод думите в 91 ст. “же слыша поющих их, и”
стават  излишни,  в  сравнение  с  еврейск.  текст),  по  какъв  начин  се
запазили трите момци в такъв пек и от къде се явил четвъртезит мъж.

Повест за Сусана.

Гл. 13.

Във  Вавилон  живял  някой  богат  човек  –  Йоаким,  в  чийто  дом
пленниците се събирали за молитва и съд. Двама старци съдии, които по
длъжност често отивали в дома на Йоаким, се съблазнили от красотата на
неговата жена Сусана и решили да се възползуват от нейното усамотение
в градината. Когато целомъдрената и богобоязлива Сусана взела да вика
за помощ, старците, за да спасят себе си, я обвинили в прелюбодеяние с
някакъв момък, който уж успял да се скрие. На другия ден, въз основа на
тяхното показание, тя била осъдена на смърт чрез убиване с камъни; тя
викала Бог за свидетел на своята невинност, но не и повярвали и я повели
да я накажат. Всред сърцераздирателните вопли на невинно обвинената и
на придружавалите я роднини,  отведнъж се разнесъл гласът на пророк
Даниил:  “чист  съм  от  нейната  кръв”,  т.е.  не  съм  съгласен  с  нейното
несправедливо  обвинение  (гл.  Второз.  21:7;  Деян.  18:6).  Пророкът
поискал отново да се разгледа делото. Като разделил съдиите-свидетели,
той  сам  направил  дознание,  под  какво  именно  дърво  я  видели  в
престъпление  с  момъка;  те  дали  различни  отговори  и  с  това  ясно
доказали  несправедливостта  на  своето  обвинение.  Сусана  била
оправдана, а лъжливите обвинители били, съгласно с Мойсеевия закон,
смъртно  наказани.  –  “Целомудренную  предбедствовавшую  спасл  еси
Сусанну” – възпява св. Църква (кан. на прор. 1 пес., 2 троп.).
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Разказ за Вил.

Гл. 14:1-22.

Във Вавилон е имало знаменит храм в чест на Бог Вил – “баща на
боговете”.  За  прославяне  на  този  бог  всекидневно  на  масата  пред
неговата  медна  статуя  поставяли  20  големи  мери  (слав.  артавас)
пшенично брашно, 40 овци и 6 мери вино. Всичко това на другия ден
някъде  си  изчезвало:  езичниците  вярвали,  че  самото  божество изяжда
тези  жертви.  Цар Кир всеки  ден  идвал  в  този  храм на  поклонение,  и
Даниил,  по служебна длъжност,  винаги придружавал царя.  Но веднъж
Кир забелязъл пророка: почто не покланяешися Вилу? Даниил отговорил,
че не може да се покланя на мъртви, бездушни кумири. В доказателство
на това, че Вил е жив и одушевен, Кир посочил на грамадното количество
жертви, всекидневно изяждани от него, но пророкът му заявил, че Вил не
е бог, а меден истукан, който не яде и не пие. Кир поискал от жреците да
докажат  божествеността  на  Вил,  т.е.  че  той,  а  не  друг някой  изяжда
поставяната  нему всекидневна храна,  като обещал,  в  случай на  успех,
смъртно  да  накаже  Даниил  за  богохулството  му.  Жреците,  въпреки
уверението на Даниил, предложили на царя да поставят трапеза на Вил,
да затвори и запечата вратите на храма, а сутринта да освидетелствува –
дали ще остане нещо от предложената жертва. Царят направил това, а
Даниил само в негово присъствие,  посипал с пепел пода на храма. На
другия ден, сутринта, царят и Даниил дошли и намерили печатите цели:
отворили  вратите,  и  Кир,  при  вида  на  пустата  трапеза,  в  благочестив
възторг извикал:  велик еси, Виле! Но Даниил го задържал при прага на
вратата и му указал на отпечатаните върху пода мъжки, женски и детски
стъпки.  Оказало  се,  че  през  нощта  70  жреци  от  този  храм  през  таен
подземен  вход  влязли  със  семействата  си  в  храма  и  изяли  и  изпили
всичко,  поставено пред Вил.  Жреците, след като показали тайния ход,
всички били избити, а медният Вил и неговият храм били разрушени.
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Разказ за змията.

Гл. 14:23-27.

Срещу храма на Вил се намирала твърде голяма змия, почитана
като бог от вавилоняните. Кир веднъж отбелязъл на Даниил, че за този
бог  не  може  да  се  каже,  че  той  е  мъртва  мед,  както  е  Вил.  Даниил
отговорил,  че и  против  този бог  е  готов да встъпи в борба без  меч и
тозига.  Като получил позволение от  царя,  Даниил  направил  от  смола,
сало и вълна една пита (гомолу) и я хвърлил в устата на змията, когато тя
се дигнала срещу него.  Змията изяла  питата и  се пръснала за  срам на
своите почитатели.  –  “Змия умертвил еси, пищу вверг” (Кан.  3  пес.,  2
троп.) и “тем разорил еси безбожных служение” (Седал. на кан.).

Разказ за шестдневното стоене на Даниил
в лъвската яма.

Гл. 14:28-42.

Вавилоняните,  крайно  възмутени  от  разрушението  на  храма  и
умъртвяването на змията, поискали от царя смъртно наказание на Даниил
за  неговите  страшни,  както  тем  се  показвало,  престъпления.  Кир  бил
принуден да отстъпи, и те хвърлили пророка в лъвската яма. Тук Даниил
прекарал 6 денонощия,  в течение на които лъвовете били оставени без
храна. В това време в Юдея пророк Авакум (не от числото на 12-те малки
пророци-писатели) носел чорба и хляб за своите жетвари. По пътя му се
явил ангел и му заповядал да отнесе този обед във Вавилон на Даниил,
който се намирал в лъвската яма. Авакум отговорил, че никога не е бил
във Вавилон и не знае пътя за лъвската яма. Тогава ангелът го пренесъл
във Вавилон, поставил го над ямата, откъдето и бил подаден обедът на
Даниил,  а после по същия начин го възвърнал в Юдея. В 7-я ден след
затварянето,  царят  дошъл  към  ямата  и,  като  намерил  Даниил  жив,
освободил  го,  а  виновниците  на  бунта  заповядал  да  хвърлят  в  ямата,
където те веднага били разкъсани.  –  “Вся ужасает твое чудо, якоже
пророку бо пророк тебе предста восхищен
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пищу нося тебе” (Кан. на прор. 7 пес., 2 троп.). “Внутрь рова затворен и
львом на снедь предложен спасся еси” (7 пес., 3 троп.).

За тези разкази трябва да се каже, че те, понеже отсъстват в еврейската
Библия,  нямат  каноническо  достоинство.  Но  нямаме  никакви
основателни  доводи  да  отричаме  както  тяхната  принадлежност  на
Даниил, така и историческия характер на описаните в тях събития. Те се
намират  във  всички  древни  преводи,  в  това  число  и  в  превода  на
евионитстващия  юдеин Теодотиеон.  От древно време те  се ползуват  с
уважение в христезинската църква, за което свидетелства Ориген; а блаж.
Йероним  говори,  че  те  се  четат  във  всички  църкви.  Св.  Ириней,
Тертулиан и Климент Александрийски от тези повествования привеждат
изречения като от писание, заслужаващо доверие и внимание.
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Книга на пророк Осия.

Сведения за пророка; място и време
на неговото служение.

Пророк  Осия  (от  евр.  Спасение)  бил  син  на  Веирий.  Той
пророчествал в Израилското царство. По собствено негово указание, той
пророчестувавл в дните на Озий (810-758), Йоатам (758-742), Ахаз (742-
727)  и  Езекия  (727-698),  юдейски  царе,  и  в  дните  на  Йеровоам  ІІ,
израилски цар (823-782). Понеже първата негова реч е произнесена в края
на царуването на Йеровоам ІІ (1, 4), то своето служение той започнал в
последните години на този цар, приблизително в 785 г. А така като в 14,
1, предсказвайки за разрушение на Израилското царство, станало в 722
год.  и  в 6-та  год.  от  царуването на  Езекия,  не говори,  че  това  негово
предсказание  се  е  изпълнило,  то  той  е  умрял малко  по-рано  от  това
събитие,  т.е.  приблизително  около  725  год.  В  такъв  случай неговото
пророческо служение се продължавало приблизително  60 години  (735-
725 г.). По свидетелството на св. Ефрем Сирин, пророк Озий произлизал
от Веелмот (град в Исахаровото коляно), мирно починал и бил погребан в
своята земя. Неговата памет Църквата празнува на 17 октомври.

Състояние на Израилското царство
във времето на пророк Осия.

Израилското  царство  във  времето  на  пророк  Осия  преживявало
последните години от своето съществуване; със смъртта на благополучно
царствалия Йеровоам ІІ за него се свършили щастиливите времена и се
започнали смутовете и безпорядъците.  В продължение  на 12 години  в
страната  царувала  анархия,  след  която  бил  избран  за  цар  синът  на
Йеровоам ІІ – Захарий. Но последният царувал
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само 6 месеца, понеже бил убит от някой си Селум, който, като царувал
един месец, също на свой ред бил убит от военачалника Манаим. При
царуването на Манаим минал по Израилската земя асирийският цар Фул,
когото сам Манаим повикал за поддръжка на клатещия се негов престол
и му заплатил 1000 таланта сребро. След смъртта на Манаима, царувал
всичко 10 години, безпорядъците на царския престол не се прекратявали.
Синът  на  Манаима,  Факий,  след  двегодишно  царуване,  бил  убит  в
двореца си от военачалника Факей, Ромелиев син. Но и Факей след 20
годишно  царуване  бил  убит  от  някой  си  Осия,  след  което  отново
настъпила анархия, която се продължавала 8 години. След това престола
заел Осия, убийцата на Факей, и царувал 9 години; но още в началото ан
своето  царуване  той  станал  васал  (данник)  на  асирийския  цар
Салманасар. А когато, с надежда за помощ от египтяните, той му изменил
Салманасар навлязъл в Израилската земя и, в 6-та година от царуването
на  юдейския  цар  Езекия,  сложил  край  на  Израилското  царство,  което
просъществувало около две столетия и половина (980-722), като оковал и
затворил  в  тъмница  Осия,  а  израилтяните  откарал  като  пленници  в
Асирия (4 Цар. 15; 17:6; 18:10).

Лесно  може  да  си  представи  човек,  какво  е  било  нравственото
състояние на народа, когато цареубийствата станали обикновено явление,
когато хората ставали все по-груби и по-жестоки. За изобразяване на това
състояние  пророк  Осия  не  жали  никакви  бои  и  употребява  най-силни
образи и изрази. “Бог ще накаже жителите на тази земя, провиква се той,
защото няма вече истина, няма добродетел, няма богопознание на земята.
Кълнат се и лъжат, убиват, крадат и прелюбодействат, буйстват и кръв
след кръв проливат. Блудът, виното и напитъците им отнели ума” (Ос.
4:1, 2, 11). Като главна причина на Божия гняв към израилтяните, като
начало и източник на тяхната развала и на всички техни пороци пророк
Осия представя тяхното блужение, т.е. идолослужение, което всъщност е
невярност на съюза с Бог, измяна, неблагодарност към Него. Отначало,
при Ахав и Иезавела, израилтяните се кланяли само на златните телци, но
по-късно,  във  времето  на  пророк  Осия,  те  усвоили  култа  на
финикийските богове, който, в по-голямата си част, бил удовлетворение
на чувствените
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стремежи  и  непосредствено  водел  към  разпътство.  Такова  е  било,
например, служението на Астарта (Венера) под сенчестите дървета (Ос.
4:13-14).  Израилският  народ,  преизпълнен  от  дух  на  блудстване,  по
думите на пророка, разсвирепял яко юница стрекалом стречема, т.е. като
телица, ухапана от щреклива муха (Ос. 4:16-18). Свещениците, служейки
оръдие  на  често  сменявалите  се  владетели  на  престола  –  които
същевременно  били  и  първосвещеници  –  грижели  се  за  спечелване
благоволението  на  своите  земни  повелители  и  нехаели  за  своите
длъжности – да бъдат ръководители на народа във вярата. А пък народът,
угнетяван  от  управниците,  презиран  от  свещениците,  предал  се  на
суеверия и  воде  настозищ  животински  живот,  като  тъпчел  основинте
начала  на  нравствеността  (Ос.  4:11-13;  5:11;  9:15;  14:9)  Йехова  и
Неговият закон се намирали в пълна забрава (4:1-6; 8:12; 9:6).

Предвид на това състояние на народа, задачата на пророка е била –
да  изобличи  сънародниците  си в  тяхното нечестие,  като  чрез  това  им
разясни причините за загиване на тяхното царство и справедливостта на
Божия съд. Това трябвало да отрезви по-добрата част от народа и да я
приведе  към покаяние.  Но  не  само  с  изобличителни  и  застрашителни
речи  пророкът  се  обръща  към  народа:  за  подкрепа  и  утеха  той  му
разяснява, че неговото наказание е дело нан Божията милост и любов към
самия него, че чрез плена той ще се очисти, и Бог отново ще го приближи
до Себе си.

Съдържание на книгата.

Главна  мисъл  на  книгата  е:  израилският  народ  за  нарушаване
завета с Бог и за нечестие ще се подложи на съд – царството му ще бъде
разрушено, и сам ще отиде пленник на Асирия; но в плена той ще съзнае
своите грехове и ще се обърне към Бог, а Бог след това ще го спаси и
отново ще встъпи с него в завет. По съдържание книгата може да бъде
разделена на две главни части: в 1-та влизат две символични действия
(1:1-3:5), а във 2-та – пет пророчески речи (4-14).
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По  важни  места  от  книгата  на  пророк  Осия  за  особено
обяснение.

Отстъпване на Израил от завета и неговото
наказание; разкайването му и Божията любов към

него.

Гл. 1-3.

За изобразяване духовното блудство на израилтяните пророк Осия
употребява символично действие. По Божие повеление, той взима жена
блудница и живее с нея. В имената на децата от този брак той изразява
съдбата на Израилското царство и отношенията на Бог към това царство.
Така, на първия син дава името   Иезраель (Божие разсеяние), в знак на
това,  че  скоро  Бог  ще  отмъсти  на  дома  на  Ииуя  (в  слав.  Библ.  по
погрешка – иудове) за Израел и ще сложи край на Израилското царство.
На родилата се след Израел дъщеря пророкът дава името  Непомилвана
(евр. Лорухама), понеже Бог няма вече да милва израилския народ. На
третото дете (син) дава името Не-мой-народ (евр. Лоам), в знак на това,
че Бог отхвърля израилския народ (1:1-9). Но отхвърлянето на Израил не
ще бъде вечно: след време израилтяните ще се размножат като морски
пясък, ще станат Божии синове, ще се съединят със синовете на Юда и,
като се върнат от плена, ще си поставят един управител, защото  “велик
день Иезраелев”, т.е. велик е онзи ден, в който ще бъде сложен край на
Израилското  царство  в Израелската долина (1:5),  важен е и  славен по
своите  последствия  за  Израил.  За  удостоверяване  несъмнеността  нан
Божието  обещание,  пророкът  говори,  че  израилтяните  тогава  ще
приветствуват един другиго с нови имена: братята ще се наричат Народ-
мой (Ами), а сестрите –  Помилвана (Рухама), като оставят предишните
имена  Лорухама и  Лоама,  дадени  за  богоотстъпничеството  на  тяхната
майка, т.е. на техните прадеди, от които Бог отнима Своите благодеяния
и опустошава земята им. Но това именно наказание ще послужи за добро
на израилския народ. Асирийският плен ще съдействува за изправяне на
народа така, както пустезинат при извеждане от Египет и долината Ахор
при завоюване на Ханаан (и в единия и
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в другия случай евреите се покаяли, научили се да се боят от Бог), т.е. във
време на плена народът ще се разкае за своите грехове, ще се обърне към
истинския Бог и ще го нарича: мъж мой, а не Ваали (господин мой). На
любовта  на  народа  Бог  ще отговори  със  Своята  любов  към  него,  ще
встъпи в нов, вечен завет с израилтяните, ще ги нарича Свой народ, а те
Него  –  свой  Бог  (1:10-2:23).  За  да  изобрази  по-ясно  покаянието  на
израилския народ в плена и Божията любов къ него, пророкът употребява
второ символично действие. По Божия заповед, той обиква жена, обичана
от  мъжа  си,  но  прелюбодействаща,  в  знак  на  това,  че  Бог  обича
израилтяните,  но  те  служат  на  чужди  богове.  Пророкът  я  наел  за
нищожна  заплата  (което  указва  на  жалкото  робско  състояние  на
израилския народ в плена), под условие, тя много дни да остане сама без
мъж  и  външен  посетител.  В  обяснение  на  това  символично  действие,
пророкът  говори,  че  така  също  и  Израилевите  синове  много  дни  ще
останат без цар, без княз, без жертви и жертвеник, без ефод и терафими
(в  слав.  Библ.  –  ниже  жречеству,  ниже  явлениям;  “ефод”  е  горна
първосвещеническа  одежда,  с  украшения, наречени  “урим и  тумим”, -
слав. явление  и истина, - посредством които Бог откривал Своята воля;
“терафими” – на слав. явления – това били украшения на ефода от рода на
“урим и  тумим”,  чрез  които  узнавали  бъдещето),  но  след  това  ще се
отвърнат от идолите, ще се обърнат и ще потърсят Господа и Давид, своя
цар, и ще благоговеят пред Бог в песледните дни (3:1-9). С това действие
се обяснява, че Бог, подобно на мъжа, обича израилския народ и е верен
нему, макар последният, подобно на жената, да Му е изменил. Любовта и
верността на Бог подбуждат Го да предаде народа в робство, щото там
той да се очисти и отново да се обърне към Бог.

Гл.  1:1.  Времето  на  своето  пророческо  служение  пророк  Осия
определя по юдейските царе, понеже само юдейските царе, на които било
утвърдено  обещанието  за  вечното  продължение  на  тяхната  власт,
пророците смятали законни управители на Божия народ. От израилските
царе пророкът споменава Йеровоам ІІ за по-точно указване началото на
своето служение.
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Ст. 4.  Иезраель или Ездрилон е бил град в Исахаровото коляно и
столица на израилския цар Ахав.  И самото поле или място, където  се
намирал  този  град,  се  наричало  Ездрилонска  долина.  Първият  син  на
пророк Осия трябвало да носи името Иезраел, за да изрази отмъщението
Божие на Ииуевия дом. Израилският цар Ииуй бил предназначен от Бог
да  изтреби  дома  на  нечестивия  Ахав  и  да  въведе  истинското
богослужение, но той,  вместо да направи това, заел царския престол и
сам продължавал да ходи по пътя на Ахав и да се покланя на златните
телци  (4  Цар.  10:29-31).  По  такъв  начин,  кръвта,  пролята  от  Ииуя  в
Ездрилонската  долина, не измила греховете на Израил и лежала върху
Ииуя  и  неговия  дом.  Тази  кръв  Бог  ще  измие  чрез  унищожение  на
Израилското царство. Така че, името Иезраел напомняло Ездраелонските
събития – Божието наказание за нечестие, Божиите благодеяния на Ииуя,
неблагодарността на неговите приемници и, заедно с това, загиването на
Израилското  царство.  Божият  съд  над  дома  на  Ииуя  започнал  да  се
изпълнява със смъртта на Йеровоам ІІ, а над народа се изпълнил в 722
год., когато било разрушено Израилското царство, и народът бил откаран
в асирийския плен.

Отношението на Бог към израилския народ и съюза на този народ
с Бог са представени под образ на брак, който пророкът свързал с “жена
блудница” (1:2)  и  “жена прелюбодейна”  (3:1).  Под “жена блудница” и
“жена прелюбодейна” трябва да разбираме едно и също лице – Гомер: в 1
гл., 2 ст. пророкът я нарекъл по име, а в 3 гл., 1 ст. това не направил. Ако
това бяха две различни жени, пророкът и двете би нарекъл по име. При
такова  разбиране  се  получава  съответствие  между  първообраза  и  от
образа: Израиль блудствува и в завета с Йехова – Гомер блудствува и в
брака с пророка;  Бог обича и прелюбодействащия Израиль – пророкът
обича и прелюбодействащата Гомер.

Как да се гледа на пророковия брак с Гомер – женил ли се е той
наистина за “жена блудница” и “жена прелюбодейна”? Божията заповед
не  пророка  да  се  ожени  за  блудница,  която  и  в  съпружеството  ще
прелюбодейства,  не  се  примирява  с  понятието  за  Божията  святост,  за
нравствеността,  та  и не  могло да има надлежащо значение в очите на
народа; последния, напротив, би сметнал
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такъв брак като доказателство за самозванството на Осия като пророк.
Ето защо, едни от тълкувателите гледат на това пророково повествование
за брака и децата от този брак като на притча, други – като на разказ за
събития, станали в пророческо съзерцание, а не в действителност, трети
допускат този брак като историческо събитие, но се стараят да отстранят
в  него всичко недостойно за  Бог  и  Неговия пророк.  Пророкът  никъде
нито с едно загатване не дава да се разбере, че това е само притча, а от
всичко  се  вижда,  че  той  излага  историческо  събитие.  Също  неговият
разказ  не може да се смята за  пророческо видение;  от примера на ап.
Петър, който се отказал във видението да яде нечисти животни (Деян.
10:11-14), можем да заключим, че прор. Осия и в екстаза си би считал
брака  с  блудницата  за  безнравствен.  Най-добре  ще  е,  съгласно  с
изложените в 1-3 гл. Мисли, под блудница да се разбира езичница. На
пророка се заповядва да “вземе жена блудница, понеже силно блудства
тази  земя”; връзката между заповедта и  причината  е  очевидна: жената
трябва да обозначава идолопоклонството на народа, а поради това нищо
не  ни  пречи  да  я  признаваме  заезичница,  идолопоклонка;  напротив,
контекстът  на  речта  изисква  това.  Под  “чада  блуженияо”  трябва  да
разбираме законните  деца на  пророка,  на  които  били  дадени имената:
Иезраель,  Лорухама  и  Лоама.  Законните  деца  са  наречени  “чеда  на
блуда”, очевидно, в такъв смисъл, в какъвто и тяхната майка, т.е., че те
отстъпили от истинския Бог. С приемане на това мнение, символичните
дейстивя на пророка стават за нас понзитни и се указват убедителни за
неговите съвременници. Неговата жена езичница, вярна отначало на своя
мъж и родила три деца, му изменя под влияние на езичеството, възпитава
в езичесски дух и децата и го напуска. Пророкът  все пак обича нея и
децата й. На последните той говори: “съдете се с вашата майка, съдете:
защото тя не е моя жена, и аз не съм неин мъж; нека тя отдалечи блуда от
лицето си и прелюбодеянието от своите гърди” (2:2). Той отново е готов
да я върне при себе си, съжалява и за своите деца. Гомер изпаднала в
бедност,  се  разочаровала  от  своите  любовници,  и  тогава,  именно,
пророкът се явява при нея, взима я в своята къща и я накарва да седи сама
дълго време, за да поразмисли за себе си. Какъв
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бил нейният край, пророкът ясно не говори, но от Божието обещание, в
което се променят имената на децата (2:1), и от значението на нейното
затваряне се вижда, че тя и децата й повярвали в истинския Бог. По такъв
начин, той брак на пророка се явява честен: пророкът обича своята жена
и деца и ги спасява от гибел. За свъременниците на пророка неговият
брак  служел  като  постозинен  изобличител  на  тяхното  певедение  по
отношение  към  Бог:  когато  поглеждали  на  пророка,  те  виждали  в
неговото  поведение  образа  на  Божията  любов  към  народа,  а  когато
поглеждали на жена му, изменила нему, вспомняли си за своята измяна.

1:10-2:1.  Обещанието  за  спасението  отчасти  се  изпълнило  при
завръщане на израилтяните в Палестина, по указа на Кир, когато те, като
се съединили с юдеите, признали над себе си властта на Давидовия дом, в
лицето на Зоровавел, и отново започнали да служат на истинския Бог; но
окончателното  изпълнение  на  това  обещание  трябва  да  се отнесе  към
месианските времена. Към новозаветните времена отнася изпълнението
на това пророчество ап. Павел. Думите на Осия 1:10 той привежда така:
“на онова място, където им е казано: “вие сте не Мой народ, там ще бъдат
наречени синове на живия Бог” (Рим. 9:26), и изпълнението им отнася
към повярвалите в Христос езичници, а не само към юдеите. Съвършено
ще се изпълни това пророчество пред второто пришествие, когато целият
Израил ще се спаси (Рим. 11:25-26).

2:18-23. Тук е думата за новия завет, който ще бъде мирен, вечен и
Богат с много духовни и материални блага. Това пророчество ап. Петър
отнася към християните (1 Пет. 2:10).

Изобличаване водителите на израилския народ;
разкайване на Израил в плена и обръщането му

към Бог.

Гл. 5-6.

Свещениците и царският дом били главни виновници за гибелта
на  народа.  Те  съблазнили  народа  и  по  едната  (Масифа,  слав.  Библ.
“стражбе”)  и  по  другата  (Тавор,  слав.  Библ.  “Итаврии”)  страна  на
Иордан, станали като
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примка (пругло) за него, въвлекли го в своите престъпления и гибелно
нечестие, поради което той дълбоко потънал в разпътство и не може вече
да се обърне към Бог. Във време на гибелната опсност Израил ще иска да
умилостиви  Йехова  с  жертви,  но  Бог  няма  да  му ги  приема,  понеже
Израил Му изменил и народил чужди чеда, т.е. ги възпитал с езически
понзитези  и  възгледи.  Съдът  е  близък,  “нека  разтръбят  навсякъде  за
тежкото наказание, от което Вениамин идва в трепет (т.е. Юдея трепери
за своето съществуване), а Ефрем (Изр. царство) ще се обърне на пустиня.
Вместо да се обърне към Бог, Ефрем ще прати за помощ от асирийския
цар,  но  последният  ще дойде  не  като  защитник,  а  като  опустошител,
защото Бог чрез него ще погуби израилтяните, както лъвовете погубват
животните, ще откара голяма част от тях в плена и няма да ги възвърне,
докато не съзнаят своята вина (гл. 5). Тук, в плена, израилтяните скоро
ще потърсят Господа и ще говорят един другиму: “да се върнем при Бог:
Той ни нарани, Той и ще ни изцери, порази ни и ще привърже нашите
рани;  ще ни  оживи  след два дена,  в  третия ден  ще възкръснем и  ще
живеем пред Него…” (6:1-3). Връщайки се към настоящото състояние на
народа,  Бог  пита  –  какво  да  направи  с  Ефрем,  когато  неговото
благочестие  и  добродетели  са  мимолетни  и  кратковременни  като
облаците  и  утрената  роса.  Бог  иска  милост  от  народа,  а  не  жертва,
принасяна  без  вътрешно,  сърдечно  разположение;  изпълнението  на
Неговите заповеди Той повече цени от всесъженията; а народът, подобно
на Адам ч слав.  яко человек), изменил на Бог и започнал да се кланя на
идолите.  Галаад,  например,  станал  град  на  нечестивците  и  убийците.
Свещениците,  вместо  да  разясняват  на  народа  Божия  закон,  убиват
богомолците,  отиващи  през  Сихем  (слав.  убиша  Сикиму)  към
Йерусалимския храм.  Въобще,  в  цялото Израилско  царство  се  вършат
ужаси; осквернил се и Юда, поради което и нему се готвят бедствия (6:4-
11).

6:1-3.  Това  пророчество,  отчасти,  може  да  се  отнесе  към
израилтяните в плена: те умрели политически, лишили се от земя, от цар,
станали мъртъвци – пленници. За тези, именно, нещастни пленници и се
възвестява, че в плена те ще съзнаят своята вина, ще се обърнат към
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Бог и ще изпълняват Неговата воля, а Той тогава скоро ще им помогне и
ще ги  избави от  плена (в  ден  третий воскреснем).  Но понеже тук се
говори не само за полотическото възкресение на Израил, а и за неговото
духовно възраждане, при което той ще стане способен да познае Бог, то
това пророчество изцяло може да бъде отнесено само към новозаветните
времена. Възкресението на Израил,  което ще стане след два дена – на
третия,  посочва на  тридневното  възкресение  на  Иисус Христос:  както
израилският народ ще се освободи от робство на третия ден (т.е. много
скоро),  така  в  новия  завет  спасението  на  хората  ще  се  извърши  чрез
страданията (исцелит ны=явою Его мы исцелехом – Ис. 53:5), смъртта и
възкресението  на  Иисус  Христос  в  третия  ден.  Основание  за  такова
разбиране служи онова, че Израил във важните моменти на своя живот
бил предобраз на Месия, поради което и се нарича “син Божий” (Изх.
4:22-23;  Ос.  11:1).  А  свидетелството  на  ап.  Павел,  че  Иисус Христос
“воста  в  третий  день  по  писанием” (1  Кор.  15:4),  още  по-ясно
потвърждава това мнение, толкова повече, че в книгите на стария завет,
освен  разглежданото  място  и  предобраза  на  Йониното  пребъдване  в
утробата на кита, никъде не се говори за възкресението на Спасителя в
третия ден.

Отечески грижи на Бог за Израил
и неблогодарността на последния;

Бог няма да погуби окончателно Ефрем
заради святези остатък.

Глава 11-та.

Твърде скоро, като утрената зора (т.е. както скоро минава утрото в
тропическите  страни),  -  говори  пророкът  от  лицето  на  Господа,  -
израилският народ и неговите царе се отхвърлят от Бог, без да гледат на
Неговото постозинно промишляване за тях. Още когато Израил бил млад,
Бог го извикал от Египет и го направил Свой син (Изх. 4:22-23); след това
Бог постозинно го викал при Себе Си, но той се отдалечавал: принасял
жертви  на  Ваал и  кадял  на  истуканите.  Като  грижлив  баща,  Бог учел
Ефрем да ходи (показвал му пътищата на живота), носел го на Своите
ръце (през време на стрънстване в пустинята на Обетованата земя), а той
не разбрал, че Господ промишлява за неговото благосъстояние (“исцелих
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я”); при застрашаваща гибел (“во истлении человечеств”) Той винаги му
показвал  любов,  като  му помагал  и  го  спасявал;  ако  го  наказвал,  то,
ласкаво,  както  баща наказва любимото  дете,  удрял го  по бузите, но в
същото време гледал на него с любов и му показвал помощ (“премогу”).
А сега Ефрем отива в робство (слав.  “во Египте”,  - Египет стои тук в
значение на робство) при асирийския цар, понеже не искал да се завърне
при Господа; но неговият меч ще отслабне и ще престане да действува в
ръцете;  вън  от  отечеството  животът  му ще  се  намира  в  опасност,  на
всичко скъпо (“честная” – идоли, Богатство) за него Бог се е прогневил.
Но  нима  Бог,  Който  по-рано  така  промишлявал  за  Израил,  не  ще  го
защити сега и ще постъпи с него, както със содомските градове Адам и
Севоим? Не, Господ ще се смили и няма да го изтреби! Бог не е човек,
т.е. верен е на Своите обещания, и сред самия Ефрем има още остатък от
светии (праведници); ето защо, Бог няма да влезне в градовете му, както
влязнал  в  Содом  за  изтребване  жителите.  При  всичкото  нечестие  на
Ефрем,  Бог  така  ще  въздейства  на  него,  че  той  напълно  ще  заслужи
думите: “позна я Бог, людие святи прозвашася Богови” (1-12).

Ст.  1.  В думите:  “из Египта воззвах сына Моего”,  отнасящи се
към  извеждането  на  евреите  от  египетското  робство,  св.  Евангелист
Матей вижда пророчество за завръщането на Иисус Христос от Египет
след смъртта на Ирод (Мат. 2:19). Евангелистът сближава двете събития
– излизането на Израил от Египет със завръщането на Иисус Христос от
там – и първото счита като предобраз на второто или като фактическо
пророчество за него.

Израилтяните може да защити само един Бог,
изоставен и забравен от тях.

Гл. 12-14.

Ефрем питае несбъдливи надежди, - говори пророкът от лицето на
Бог, - увлича се от суетни неща (гонзише зной – горещ източен вятър) и
само една вреда си нанася. Така например, той умножил в своята страна
идолите по хълмовете, встъпил в съюз с асирийците, но
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в същото време пращал масло (елей) и в Египет (намек на онова, че цар
Осий,  като  се  задължил  да  плаща  данък  на  асирийския  цар,  искал  с
помощта на Египет да се освободи от този данък). И над Юда ще бъде
произведен  съд,  така  че,  Бог  на  всички  Яковови потомци  ще  въздаде
според  делата.  Израилтяните  не  следват  примера  на  своя  отец  Яков.
Последният  още  в  утробата на  майка  си  се  е  стремил  към  достигане
първородство (първенство), държейки се за петата на брата си, а когато
вече бил мъж, борил се с ангела и надвил, понеже плакал и се молил (Бит.
33:27);  Бог  му  се  явил  във  Ветил  (дому  онове)  и  му  дал  Своето
благословение (35:10-12). Към този, именно, Бог Вседържител и трябвало
да се обръщат неговите потомци и да изпълняват Неговата воля, а не към
идолите.  Израилтяните  станали  настоящи хананеи  (значи  –  търговци):
служат си с  неверни теглилки,  обичат  да оскърбяват,  натрупали си по
нечестен  начин  Богатство  и  мислят  да  живеят  охолно  (обретох
прохлаждение).  Но не  ще се възползват  те  от  това Богатство: Йехова,
Който ги извел от Египет и ги направил Свой народ, отново ще ги посели
в шатри, ще ги лиши от земята и нейните блага; във време на пътяване
(от Палестина в плена) те ще си строят същите шатри, каквито строили в
празника  на  Колибите.  Бог  в  такъв  случай  ще  постъпи  много
справедливо,  защото  Той  ги  е  вразувал чрез  пророците,  говорел им в
притчи (слав. в руках пророческих уподобихся), но те не се вразумили, не
се  вразумяват и  сега,  когато  вече се  е  започнало наказанието.  Ако  не
съществува Галаад (т.е. народът не владее вече зад-Иорданската страна),
ако  идолите  не попречили  на асирийския цар  Теглатфеласар да плени
жителите на Галаад, то напразно князете им принасят жертва в Галгал:
техните  жертвеници  ще погинат,  както  погиват  костенурките на  суша
(“целизне польстей” – необработена земя). Израилтяните не подражавали
на  своя  отец  Яков.  Последният,  избягвайки  брака  с  нечестивите
хананеянки,  отишъл в Сирия и там станал пастир и работел за своите
жени  (Бит.  28:1-2;  29:20-30).  И  Бог  затова  го  възнаградил.  Той  чрез
пророка Моисей извел потомците му от Египет и чрез същия пророк ги е
съхранил (снабдеся), а израилтяните  сега, вместо благодарност за това,
постозинно прогневяват Бог (12:1-14), но затова ще бъдат наказани,

248



съответно с престъплението. Ефрем ще загине, защото установил в себе
си богослужебни закони в чест на Ваал, направил си златни и сребърни
идоли и им принасял жретви, даже човешки (на Молох), а забравил своя
Бог-Спасител от египетското робство, затова Бог ще прояви Своя гняв
към  него;  ще  бъде  като  пантера,  когато  асирийците  ще се  вмъкнат  в
неговите  предели,  и  като  мечка,  лишена  от  своите  деца,  т.е.  чрез
неприятелите ще им прати такива бедствия, каквито може да се очакват
само от кръвожадните зверове. Ефрем се надявал на човешка сила, като
искал  за  себе  си  цар  (се  подразбира  отделянето  на  10-те  колена  от
Давидовия дом и поставянето на Йеровоам І за цар), затова той ще бъде
лишен от цар. Ефрем е изпълнен с неправда и беззаконие, за което ще го
постигнат такива болести, каквито изпитва жената при раждане. Но Бог
след време ще гоизбави от мъките на ада и ще го изкупи от смъртта. Сега
у Него няма съжаление (утешение скрыся): Ефрем произвеждал раздори
(между братиами разлучит); горещ източен вятър ще изсуши неговите
извори,  ще развее неговите драгоценности, а столицата на царството –
Самария, ще загине (13:1-14:1). Пророкът убеждава народа да се обърне
към Господа с чистосърдечно разкаяние, а не с жертви, да се откаже от
идолите, от надеждата на асирийците и на своята конница. Тогава Бог ще
го изцери и ще му възвърне предишното благосъстояние. В заключение
на  своите  речи  пророкът,  имайки  предвид,  че  за  твърде  малцина  от
съвременниците  му бил  понзитен  техният  дълбок  смисъл,  възклицава:
кой  е  мъдър,  за  да  разбере  това  (всичко  казано  от  пророка)?  Кой  е
разумен,  за  да  познае  това?  Защото  прави  са  пътищата  Господни,
праведниците ходят по тях, а беззаконниците ще паднат на тях” (14:2-10).

Гл. 13, 14. От руки адовы избавлю я, и от смерти искуплю я: где
пря  (право)  твоя,  смерте?  Где  остен  твой  аде? В  тези  думи  се
съдържало утешително обещание за израилтяните, че Бог след време ще
ги освободи от политическа смърт, ще ги възкреси за нов живот, което
нещо  се  изпълнило  при  издаване  на  указ  от  Кир  (1  Ездр.  гл.  1)  за
освобождение  на  Божия народ от  робство.  Но пълното  изпълнение  на
това пророчество трябва да се дири в новия завет. По обяснението на ап.
Павел (1 Кор. 15:54-55),
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то ще се изпълни след всеобщото възкресение, когато ще се извърши от
Иисус Христос окончателната победа над смъртта и ада. Апостолът смята
асирийския плен като образ на духовния плен и на смъртта на хората, а
освобождението  на  израилтяните  от  него  и  възвръщането  им  в
отечеството  –  като  освобождение  на  хората  от  греха  и  смъртта  чрез
заслугите на Иисус Христос и възвръщането им към онзи блажен живот,
от  който  те  се  отдалечили  чрез  греха:  всичко  това  ще  стане  след
всеобщия съд.
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Книга на пророк Йоил.

Сведения за пророка и време на неговото служение.

Пророк Йоил (от евр. Йехова е Бог) в своята книга не дава почти
никакви  сведения  за  себе  си.  Той  посочва  само  това,  че  бил  син  на
Ватуил,  но  кой  бил  този  Ватуил –  е  неизвестно.  Според  едно  древно
старозаветно предание записано у св. Епифания, пророкът произлязъл от
Рувимово коляно,  от  гр.  Бетара.  Той пророчествал,  както  се  вижда от
съдържанието на книгата му, в Юдейското царство, а не в Израилското:
той иска събирането на народа в храма за покаяние (1:14; 2:17), говори за
Сион, Йерусалим и Юда и не споменава за Израилското царство. Паметта
му се празнува на 19 октомври.

Времето  на  пророческото  служение  на  Йоил  се  определя  чрез
сравняване  съдържанието  на  неговата  книга  с  онова  на  дуриге
старозаветни  книги.  Пророк  Амос,  който  пророчествал  в  Израилското
царство в дните на юдейския цар Озий и израилския Йеровоам ІІ (810-
783), започва и завършва своята книга с думите на Йоила:  “Господь от
Сион возглагола и от Йерусалима даде глас свой” (Ам. 1:2; Йоил 3:16); в
своята  книга  той  опровергава  неправилното  разбиране  от  неговите
съвременници  израилтяни  пророчеството  на  Йоил  за  месианския  съд.
Това показва, че пророк Йоил е живял много по-рано от пророк Амос и
юдейския цар Озий. Представяйки месианския съд под образ на съд над
народите, известни със своята вражда против Сион, пророк Йоил не слага
в тяхното число сирийците, които във втората половина от царуването на
Йоас опустошили Юдея,  заплашили Йерусалим, и когато само с голям
откуп от съкровищата на храма и царския двор Йоас сполучил да спаси
свещения град (4 Цар. 12:17-18; 2 Парал. 21:23-24). Ако пророк Йоил бе
знаел това важно събитие, той
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непременно в числото на Сионовите  врагове бипоставил и  сирийци,  а
щом това не прави, значи, той живял по-рано от втората половина на 40-
годишното Йоасово царуване (877-838). Понеже в своята книга пророк
Йоил  говори,  как  неприятелите  разграбили  Йерусалим,  пленили
съкровищата на храма, хвърлили си жребие върху евреите и продавали
последните на елините,  което нещо станало при Йорам, то животът на
пророка  съвпада  с  последните  години  от  царуването  на  Йорам  и  с
първата  половина  от  царуването на  Йоас.  А понеже,  от  друга страна,
пророкът в своята книга не укорява съвременниците си в идолослужение
и  груби пороци,  което  нещо  не  могло  да  бъде  при  Йорам,  Охозий  и
Готолия, и не споменава нито за цар, нито за велможи, а представя, че
свещениците  и  левитите  управляват  народа,  това  показва,  че  той
пророчествал  във  времето  на  малолетния  цар  Йоас,  когато  начело  на
управлението  стозил  ревнителят  на  благочестието  –  първосвещеник
Иодай.  По  такъв  начин,  пророк  Йоил  прекарал  своето  служение
приблизително от 875-858 год. До Р. Хр.

Състояние на Юдейското царство
във времето на пророк Йоил.

През  пророческото  служение  на  Йоил  в  Юдейското  царство
владеело мир и спокойствие. С възцаряването си Йоас (877 г. ) разрушил
храма на Ваал, изпочупил неговите истукани, съборил жертвениците и
възстановил  истинското  благочестие.  Първосвещеник  Йодай  привел
храмовото благослужение в такъв ред, какъвто бил установен от Давид (4
Цар.  11:14);  по-късно,  когато  усърдният  покровител  на  истинското
богослужение  –  Йоас,  станал  пълнолетен,  той  възобновил  храма.  До
колко  народът  бил  религиозен,  се  вижда  от  това,  че  не  броели  и  не
проверявали,  даже,  среброто,  давано  от  ръцете  на  работниците  по
поправки в Божия дом (4 Цар. 12:15). Ето защо, пророк Йоил никак не
изобличава  юдеите  в  идолопоклонство  и  груби  пророци.  Но  между
народа, след 15 годишно царуване на идолопоклонците – Йорам, Охозий
и  Готолия,  имало  и  лицемерци,  които  само  външно  изпълнявали
исканията на закона, а в сърцето си съчувствували на идолопоклонството;
религията Йехова не могла в скоро
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време  да  превъзпита  сърцето  у  всички  юдеи.  Поради  това  пророкът
внушава  на  народа  необходимостта  от  сърдечно  служене  Богу;
подканяйки съвременниците към покаяние, той им говори: “обърнете се
към Господа с всичкото си сърце … раздирайте сърцата си, а не дрехите
си (Йоил 2:12-13).

Какво дало на Йоил повод да пророчества.

Повод  за  пророчестване  на  Йоил  послужило опустошението  на
юдейската страна от скакалци и суша, което продължило няколко години
(2:25). Настанала такава оскъдност и бедност, че в Йерусалимския храм
се прекратили хлебните приношения и възлияния (1:9-13). Твърде тежко
било положението на юдеите, които нямали средства за прехрана и били
обкръжени  от  враждебни  народи,  винаги  готови  да  се  възползуват от
слабостта  на  съседа.  При  такова  едно  голямо  нещастие  не  само
малодушните и слабохарактерните, но и силните духом падали в униние.
Пророкът гледа на бедствието като на подбуда за народа да не отстъпва
от завета с Бог, сключен при възцаряването на Йоас, и да служи Нему от
всичкото  си  сърце,  поради  което  и  подканя  съвременниците  към
покаяние. Предвиждайки искреното народно покаяние, той, за утешение
и  ободряване,  предсказва  бъдещето  божествено  благословение  и
спасение.

Забележка. По Свидетелството на пътешествениците, скакалците
на изток се явяват в такова множество, че обхващат едно пространство от
30  килом.  дължина  и  20  килом.  широчина;  при  хвърченето  образуват
такъв  гъст  облак,  че  съвсем  заслонзиват  слънчевата  светлина;  с
движението на крилете си образуват шум като от водопад или от силен
вятър; като се спуснат на земята, и нивя, и градини, и ливади – всичко
покриват като с насип, от един аршин дебелина, а полетата и ливадите
отдалече  се  представят  движещи  се  като  развълнувано море.  Отделно
взето насекомото (от 7-10 сантим. Дълго и колкото един пръст дебело),
не представя от себе си някаква сила, но цяло стадо от такива насекоми,
по  своето  безчислено  множество,  произвежда  страшно  опустошение
(Изх. 10:13-15). Скакалците вървят всички наедно в ред като войска, и
нищо не може да ги спре – нито ровове, нито прегради, нито реки, нито
градове. Римляните изпращали против тях своите легиони, а източните
жители обявявали против тях всеобщо въоръжение или народна война, и
всеки,  който  не  възставал  против  скакалците,  се  смятал  изменник  на
отечеството.
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По-добре  е  и  по-леко,  казвали,  да  се води  борба против  най-дивите  и
необуздани  пълчища  бедуини,  отколкото  против  това  малко,  но
всеизтребващо насекомо.

Съдържание на книгата.
Главна  мисъл  на  книгата  е  –  постигналите  страната  бедствия

(скакалците и сушата) служат предвестници на великия съден ден, който,
може би, за юдеите ще бъде гибелен, ако не се покаят искрено за своите
грехове,  и  спасителен,  ако  принесат  достойни  плодове  на  покаяние.
Съдържанието  на  книгата  се състои от  две речи.  В първата (1:2-2:17),
като изобразява постигналите страната бедствия, пророкът показва, че те
са предвестници на бъдещия Господен съден ден, и подканя народа към
чистосърдечно покаяние; във втората (2:18-3:21), предсказва на разкаялия
се вече народ прекратяване набедствията и спасение във време на съда.

Описание на бедствието, постигнало Юдея,
и средствата за неговото отстранение.

Обърнете  внимание,  -  говори  пророкът  на  юдеите,  -  върху
постигналото ви бедствие, каквото не е било никога преди: разни родове
скакалци  унищожиха  всичко.  Време  е  да  се  вразумят  всички
невъздържани и разсеяни, защото на Юдея нападна силен, безчислен, с
лъвски зъби неприятел, опустоши лозята и обгриза смоквените дървета
(1:1-7).  Плачете  юдеи,  както  плаче  невяста  за  умрелия  свой  жених;
плачете  свещеници,  задето  в  Божия  дом  се  прекратиха  хлебните
приношения  и  жертвените  възлияния,  понеже запустяха полетата  и  се
прекрати всякаква жертва и събиране на плодове. Вместо в светли дрехи,
облечете се във вретища, назначете си пост и оплаквайте постигналото ви
нещастие. Домашните животни и полските зверове страдат и умират от
глад, защото всички храни са довършени, а ново плодородие няма (1:8-
20). С тръба известете на всички жители в юдейската земя за това велико
нещастие.  Както  утрената светлина  се  разпространява  навсякъде,  така
навлиза и той безпримерен, невиждан и, като огън, всеизтребващ народ
(скакалците); пред него земята е райска градина, а следе му – безплодна
пустиня; той е
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бърз като конница, вдъхва страх като въоръжените колесници, катери се
по  стените,  прониква  в  града  и  се  изкачва  в  домовете.  Покайте  се
чистосърдечно, - вика пророкът, - и многомилостивият Бог, може би, ще
отмени наказанието. Назначете пост, като не изключите и младенците, и
с  плач  молете  се  Богу:  пощади  Господи  люди  твоя  и  не  даждь
достозиния Твоего на укоризну, да не обладают ими языцы, да не рекут
во языцых: где есть Бог их? Пощади, Господи, народа Си и не предавай
наследието Си на поругание, та да го не завладеят народите, да не казват
между народите: де е техният Бог? (2:1-17).

Гл. 1, 4.  Гусеницы, прузи, мшицы, сиплеве – това са имена, които
указват или на четири периода в развитието на скакалците, или пък на
четири отделни рода скакалци.

Ст.  6.  Членовныя –  челюсти.  Ст.  8.  Ко  мне –  с  мене.  Муж
девственный –  жених  (годеник)  умрял до  встъпване в  брак;  пророкът
сравнява  скръбта  и  положението  на  юдейската  земя  със  скръбта  и
положението  на  сгодена  мома,  т.е.  положението  на  лишилата  се  от
плодове  земя,  преди  жителите  й  да  вкусят  от  тях,  е  подобно  на
положението  на  сгодена  мома,  чийто  годеник  внезапно  е  умрял  до
встъпването й в брак.

Ст. 9.  Извержеся – прекрати се. Ст. 11.  Обимание – събиране на
плодове,  жетва.  Ст.  12.  Шипки –  калинки  (нарове);  финикс –  палма,
финик;  посрамиша радость  сынове  человечи –  плодородието,  което  е
радост за всички, отнето е (посрами се) от хората.

Ст.  14.  Освятите –  отделете,  назначете;  проповедите  цельбу –
проповядвайте на народа за необходимостта да излечи своите душевни
недъзи с молитва и пост. Ст. 15. Бедствието, причинено от нашествието
на скакалците, е предвестник на страшния и велик ден, в който Бог ще
дойде да съди човечеството. Ст. 17.  Погибоша сокровища – унищожени
са  нашите  блага,  или  свършиха  се  запасните  храни.  Ст.  19.  Красная
пустыни – степните пасбища. Гл. 2, 4. Проженут – ще проскачат, ще се
прогонзит.

Ст. 13. Растрогните сердца – у юдеите имало обичай да раздират
дрехата  си  при  нещастие,  в  знак  на  силна  скръб  (4  Цар.  19:1).  Но
безчувственият  народ,  както  се  вижда  от  тук,  ограничавал  се  само  с
разкъсване
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на дрехата и, може би, с други външни знаци на покаяние, без всецяло
сърдечно  разкаяние,  каквото  изисква  Бог;  о  злобах –  за  нещастези,
бедствия.

В книгата на прор. Йоил се разбира двояка нашествие на скакалци:
в 1-ва глава за него се говори като за събитие, станало в дните на самия
пророк  (той  подканя  старците  да  разказват  на  идващите  поколения за
постигналите  страната  бедствия),  във  2-ра  глава  –  като  за  бъдещо
събитие,  като  за  приближаващ  се  ден  Господен  (ст.  1  и  1).  Понеже
скакалците у пророк Йоил се наричат народ (1:6; 2:2), полк, сила Божия
(2:11),  сравняват се с конница (2:4) и с храбри мъже (2:7), то явява се
въпрос, как да разбираме разказа на пророка – в буквален ли смисъл, като
за опустошаване страната от скакалци, или в преносен, като алегорично
изображение на друго бедствие – опустошаване страната от неприятелска
войска. Има защитници на едното и на другото разбиране. Но въз основа
на  подробностите  в  разказа,  които  са  приложими  към  действителни
скакалци, а не към неприятелска войска. Има защитници на едното и на
другото разбиране. Но въз основа на подробностите в разказа, които са
приложими към действителни скакалци,  а не към неприятелска войска,
самият разказ за опустошаване страната от скакалци трябва да се разбира
в буквален смисъл. Тези подробности са: 1) народът е въоръжен със зъби
и  челюсти,  подобно  на  лъвските  (1:6),  а  не  с  мечове  и  копия;  2)
бедствията, причинявани от страната, състозит в опустошаване нейната
растителност, а не в изтребване на нейните жители във време на война; 3)
народът се прогонва от Божията сила в Мъртво и Средиземно морета, и
от труповете му се разпространява гнил смрад и зараза (2:20); 4) шумът,
произвеждан от народа, извършващ поход против Юдея, се сравнява с
шума пак на народ, опълчващ се за война (2:5).

Обещание за прекратяване на бедствията
и за спасение във време на Божия съд.

Гл. 2:18-3:21.

Думите на  пророка  указали силно влияние  върху народа,  който
принесъл  чистосърдечно  разкаяние  и  молитва.  В  отговор  на  тази
всенародна молитва, пророкът обявява, че Бог се е смилил над Своите
хора  и ще даде на  земята необикновено  плодородие,  а  скакалците ще
бъдат изтребени – предният полк ще бъде потопен в първото
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или  източно  море  (Мъртво),  а  задният  полк  –  в  западното  море
(Средиземно).  Да  се радват  юдеите,  защото Бог  ще дарува  на  тяхната
земя  такова  особено  плодородие,  което  ще  ги  възнагради  за  всички
години, през които тя била опустошавана от скакалците. След това Бог
ще излее Своя Дух на човеците, вследствие на което те ще пророчестват
и ще се удостозит с видения и сънища (2:18-29). Но след това ще започне
денят на праведния Божи съд, който ще бъде страшен за беззаконниците.
Тогава ще се спасят само намиращите се на планина Сион и в Йерусалим
и призоваващите името Господно. В онова време в Йосафатоват долина
Бог  ще  събере  всички  езичници,  които  откарвали  евреите  в  плен,
отдавали ги, вместо пари, на блудниците и доставачите на вино, или пък
ги  продавали  като  роби  на  гърците,  и  ще  им  въздаде  според  делата.
Тогава всички ще видят, че Бог живее в Сион и че Йерусалим, който ще
бъде  непреоборим,  ще  ощастливи  цялото  човечество  и  ще  напои  със
здраво  учение  заглъхналия  от  тръни  езически  свят  (слав.  водотечь
Ситези – поток от тръни). Юдея вечно ще бъде населена, и Йерусалим
вечно ще съществува (2:30-3:21).

Гл. 2,18.  И возревнова – Бог се изпълни с ревност за спасение на
юдейската  земя от бедствията,  вследствие на всенародното покаяние и
молитва.  Ст.  20.  Сущаго от севера  –скакалците,  прилетели в Юдея от
север, от сирийската и палмирската пустиня;  яко возвеличи дела своя –
скакалците  ще  погинат,  защото  причинили  голямо  зло,  вреда.  Ст.  21.
Возвеличи Господь,  се подразбира – Своята милост към народа. Ст. 23.
Дождь ранний – в началото на зимата, от средата на октомври до края на
декември; позднии – в край на зимата, през март.

Ст. 28.  По сих – след настъпване на плодородните години, които
ще продължат вечно (ст. 26-27);  излию от Духа Моего на всяку плоть –
ще излея изобилно (подобно на дъжд или на изливащи се от извор водни
струи) даровете на Святия Дух на цялото човечество (ср. ст. 32 и Рим.
10:13), а не само на евреите. С даване даровете на Святия Дух хората ще
получат дарове на пророчество, на откриване Божията воля в сънища и
видения. Ст. 30. Чудеса - 
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знамения,  личби;  кровь – война. Ст. 32.  Благовествуемии – приелите с
вяра благовестието за спасението.

Даровете на Духа Свят се давали на хората и в стария завет. Така,
Духа Свят обитавал със Своята благодат в допотопния свят, и отнет бил
от людете вече не много преди потопа, когато Господ, наказвайки ги за
греховете, им произнесъл грозната присъда: “Моят Дух не ще пребъдва
завинаги в тези люде, защото са плът” (Бит. 6:3). След потопа до Моисей
и след Моисей, в подзаконните времена, благодатта на Св. Дух осенявала
избрания народ в лицето на неговите патриарси Авраам, Исаак и Яков
неговите вождове, съдии, царе, пророци и първосвещници. Но всекиму от
тях тази благодат се е  давала в  потребната за изпълнение  на неговото
предназначение мярка, а не изобилно. Даването благодатните дарове на
всички,  без  разлика  на  пол,  възраст  и  обществено  положение  –
благочестивите евреи само желаели и очаквали, а изпълнението на това
отнасяли към месианските времена (Пс. 50:12-14, 20-21; 71). Ето защо,
пророк  Йоил в  изобилното изливане  даровете на Духа Свят “на всяку
плоть” вижда настъпване на месианските времена и самото събитие смята
за предвестник на съда, чрез който Месия ще приведе в славно състояние
Божието царство (Пс. 71; Числ. 11:29). За това изобилното изливане на
Духа Свят  върху всички  въздишал  още  пророк  Моисей.  Така  той,  по
случай  изливане  дара  на  пророчество  върху  двама  мъже,  избрани  в
числото на 70-те  стареи,  бил недоволен от  тъжбата на  един ревнител,
защото  тези  двама мъже пророчествали вън от  събранието  на  другите
стареи при скинията, - и изказал желание: “О, да бяха всички от народа
Господен пророци, и да им пратеше Господ Своя Дух!” (Числ. 11:29).
Желанието  на  Моисея  не се  изпълнило в  старозаветната  църква.  Но в
новозаветната църква ще настъпи, рано или късно, време, когато дарът и
на  пророчество  и  на  необикновени  небесни  откровения  ще  стане
достозиние на всички вярващи съгласно с обещанието Божие, изричано
чрез пророк Йоил, когато всички по вдъхновение от Св. Дух, възторжено
ще прославят Господа, ще възвестяват Неговото величие, чудните дела на
Неговия промисъл и изкупление, а също така ще изричат предсказания и
наставления.

Апостол  Петър в  Деян.  2:16-21 отнася  изпълнението  на  цялото
Йоилево пророчество (ст. 28-32)
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към съшествието на Св.  Духа на  апостолите в  ден Петдесетница,  а на
всеки  верующ  в  таинствата  (Деян.  2:39).  Апостолът  отнася  към
новозаветните времена изъплнението  на пророчеството и за страшните
природни явления, предвестници на страшния Божий съд. По думите на
Спасителя, разрушението на Йерусалим от римляните било предшествано
от  “брани,  глади,  пагубы  и  труси  по  местом (Мат.  24:6-7),  а  по
свидетелството на Иосиф Флавий -–от личби на земята и небето. Според
пророчеството на Иисус Христос,  пред Неговото второ пришестиве на
земята  ще  станат  такива  също  изменения  в  природата  за  каквито
предсказва  и Йоил (Мат. 24:29-30).  Това показва,  че пророчеството на
Йоил  се  отнася  както  към  първото,  така  и  към  второто  Христово
пришествие на земята.

Гл.  3,  ст.  2.  Юдоль  Иосафатову –  долина  Иосафатова,  но  не
историческа,  а  идеална,  въображаема,  понеже  е  невъзможно  да  се
поместят всички народи в една долина за съд. Иосафат буквално значи –
съд Божий, от тук – Иосафатова долина – долина на Божия съд. Ст. 6.
Езическите  народи  (тиряни,  сидонзини,  филистимяни,  едомяни  и  др.)
продавали еврейските пленници на гърците. Вместо “сыном Елинскимь”,
в евр. Библ. стои – сыном Иовановым. Иован, четвъртезит син на Иафет,
се смята родоначалник на гърците-Йонзини  от  пелазгически  произход.
Св.  Пророк  Йезекиил  говори,  че  Йонзините  (в  слав.  Библ.  Елада)
търгували с Тир и “своите стоик разменявали с човешки души” (Йезек.
27:13). Това продаване е станало в дните на Зоровавел и след него, когато
юдеите били много притеснявани от езическите народи.

Понеже, като предсказва за великия съден ден Господен, пророкът
говори,  че  съдът  ще  бъде  всесветски,  защото  всички  народи  ще  се
съберат в Иосафатовата долина за него (3:2; 11-12, ср. 2:1), и спасението,
което ще бъде следствие от него, ще бъде съвършено и вечно (3:17-20), то
под  този  съд  трябва  да  разбираме  месианския.  За  него  пророк  Йоил
говори  типично,  образно.  Съдът  ще  бъде  произведен  над  тиряни,
сидонзини, филистимяни, египтяни и едомяни, т.е. над враждебните над
евреите  (на  Божието  царство)  народи;  но  тези  народи  служат  като
представители или типове на всички враждебни Богу народи, които ще
бъдат събрани за съдене в Йосафатовата долина. Следствие на съда ще
бъде спасението на “Юдините
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и Йерусалимовите синове” (3:2, 16, 20; 2:28); но в същото време пророкът
възвестява,  че  ще  бъдат  “и  благовестители,  ихже  Господь  призва”
(2:32),  т.е. ще се спасят и други, които Бог повика и които ще приемат
благовестието за спасението, така че, Юдините синове трябва да считаме
като образ на всички “призоваващи името Господне”, на които пророкът
от Божие лице обещава спасение в съдния ден. – Пророчеството на Йоил
за  тиряни,  сидонзини,  египтяни  и  др.  Отчасти  се  изпълнило  в
завоеванията на асирийци,  вавилонци,  персийци,  гърци и римляни. Но
понеже  спасението  на  юдеите   и  наказанието  на  техните  врагове  у
пророка служат образ на месианския съд, то окончателното изпълнение
на пророчеството трябва да отнесем към новозаветните времена – и към
първото, и към второто Христово пришествие на земята.

Забележка. От книгата на прор. Йоил се взимат три паримии за
четене при богослужението:  1) 2:12-26; 2) 2:23-33;  3)  3:12-21. Първата
паримия се чете в сряда на Сирна седмица, в преддверието на Великия
пост, за да се покаже – каква сила има всенордният пост, придружен със
сърдечно покаяние. Втората се чете в празник  Петдесетница,  понеже в
този  ден  се  изпълнило  заключаващото  се  в  паримията  пророчество за
изливане  на  даровете  на  Св.  Духа връху вярващите.  Третата  паримия,
както и 1-та, се чете в сряда на Сирна седмица, за да могат готвещите се
към  постни  подвизи  да  се  ободрят  с  надежда  за  изобилните  небесни
блага,  представяни  от  пророка  под  образ  на  мед,  мляко  и  извор  с
оживяваща вода, и да се разположат лекомислените към чистосърдечно
разкаяние за греховете чрез страх от последния съд.
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Книга на пророк Амос.

Сведения за пророка.

Пророк  Амос  (от  евр.  бреме),  както  сам  свидетелства  (1:1),
произлизал  от  град  Текуи,  който  се  намирал  в  Юдиното  коляно,  15
километра на юг от Йерусалим. Преди да бъде повикан на пророческо
служени,  той  бил  пастир  и  прехраната  си  изкарвал  от  пасене  стада  и
събиране диви смокини. Бог го взел от гората и го пратил да пророчества
във Ветил, център на езическото нечестие,  където бил златният телец и
главното негово капище. Нямайки възможност да се противи на Божието
повеление (3:8),  пророкът  се явил в  Израилското  царство,  но неговата
проповед  още  в  самото  начало  срещнала  силно  и  враждебно
противодействие от страна на жреците – служителите на златния телец.
Ветилският  жрец  Амасий  отпърво  наклеветил  пророка  пред  цар
Йеровоам  ІІ,  като  го  представил  за  човек  твърде  опасен  не  само  за
религията  (която  е  била  телцеслужение), но  и  за  благосъстоянието  на
царя и държавата, а после, като не успял в лъжливия донос, сам взел да
уговаря пророка да си отиде в своето отечество – Юдейското царство. Но
пророкът не послушал неговия хитър съвет и му предсказал безчестие и
погибел на цялото му семейство и смърт в плена (7:10-17). По предание,
записано  у  св.  Епифаний  Кипърски,  синът  на  Амасий  затова
предсказание така силно ударил пророка между веждите с тозига, че той
едва жив бил докаран у дома, в Текуи, където скоро и умрял. Паметта му
се празнува на 15 юни.

Времето на своето пророческо служение Амос  определя в надписа
на книгата си, където казва, че пророчествал в царуването на израилския
цар Йеровоам ІІ и юдейския Озий. Понеже в 9, 11 пророкът говори, че
Юдейското царство твърде много обедняло и заприличало на “паднала,
полуразрушена скиния”, а такова то било в първите
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години  от  царуването на  Осия,  до  победоносната  война с  Идумея, то
Амос пророчествал, приблизително, от 809-805 год. преди Р. Хр.

Състояние на Израилското царство
във времето на пророк Амос.

Израилското царство при Йеровоам ІІ в политическо отношение се
намирало  на  върха на  славата  и  могъществото.  Йеровоам ІІ, с  Божия
помощ, победил и подчинил на север сирийци, превзел тяхната столица
Дамаск, разпространил властта си върху народите от Ливан до Ефрат; на
северо-изток  владенията  му се  простирали  до  Емат,  на  юго-изток  до
Мъртво море. По думите на пророк Амос, Израилското царство в негово
време, по своето пространство и  политическо значение,  стозило много
по-горе от сирийското, персийското и филистимското царства (6:2).

В  противоположност  на  това  цъфтящо  политическо  състояние,
нравственото  и  религиозно  състояние  на  Израилското  царство  било
твърде  печално.  Военните  успехи,  като оБогатили  страната,  развили  в
народа  страст  към  разкош  и  чувствени  удоволствия.  Управителите  и
Богаташите прекарвали времето си в пиршества (6:12-15), построявали си
великолепни зимни и летни домове (3:12-15) и, за своето обогатяване, си
служели с  всевъзможни средства  –  притесняване  на  бедните,  насилие,
неправосъдие,  измамване  в  търговията  и  др.  (2:5-8;  5:11-12;  8:4-6).
Религията вече не могла да поддържа нравствеността на народа. Култът
на  телците,  незаконен  сам по  себе,  изгубил всякакъв  смисъл.  Жертви
принасяли,  празнували  съботите  и  другите  празници,  но  нравствения
закон не изпълнявали, тъпчели съд и правда. Наред с култа на телците
бил широко разпространен и чувственият култ на Ваал и Астарта, който
не  само  отговарял  на  склонността  на  народа  към  чувствените
удоволствия  и  наслади,  но  и  освещавал  тази  склонност,  възвеждайки
пиянството  и  разврата  в  степен  на  богослужебни действия.  Горди  от
победите,  израилтяните  приписвали  тях  не  на  Божията  помощ,  а  на
собствената си сила: “не крепостию ли нашею имами роги”, т.е. не сами
ли  си  придобихме  сила  и  могъщество?  –  казвали  те.  Йоилевото
пророчество за месианския съд те разбирали по своему: бедствията на
съда, мислели те, ще постигнат само езичниците,
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а тях очаква спасение, и  някои  от  тях желаели скорото настъпване на
“деня  Господен”  (9:10;  5:18-20).  На  Божиите  пророци,  които
възвестявали  съд  и  ги  изобличавали  в  грехове,  забранявали  да
пророчестват (2:12) и ги гонели от своето царство (7:10-13).

При  такива  условия  прекарал  своето  служение  пророк  Амос.
Облечен с божествена сила, той смело изобличавал пророците на народа,
говорел,  че  израилтяните  са  узрели  вече  за  съд,  и  разяснявал,  че
Йоилевото пророчество за настъпване на деня Господен се отнася и към
тях: и тях, като езичниците, ще постигнат бедствия.

Език на пророк Амосовата книга.

Книгата  на  пророк  Амос  се  отличава  от  другите  пророчески  и
свещени  книги  със  своя  прост,  безискуствен  и  простонароден  език.
Обикновено, всеки човек в езика си употребява изрази, заимствувани от
неговото  занятие.  Както  у  философите  на  устата  винаги  са  Сократ,
Платон,  Аристотел,  у  ораторите  –  Демостен,  Цицерон,  а  у  поетите  –
Хомер и  Вергилий,  така  и у прор.  Амос езиковите  обрати,  подобията,
сравненията и пословиците са заимствани от предишния негов овчарски
живот. Така, наприм., гласа на Бог той сравнява със страшния рев на лъва
(3:8), нещастието изобразява под вид на голяма суша, при която Кармил
изсъхва до върха си, и не остават никакви пасбища (1:2; 4:7); силата и
величието на народите представя под образ на грамадни кедри и дъбове
(2:9); изнежените и безнравствени израилски жени уподобява на буйни,
свирепи Васански крави (4:1); неотразимите бедствия представя под вид
на  неизбежна  среща  с  лъв  или  мечка  (5:19);  а  малобройността  на
спасяващите се от плена представя под вид на отнимане изядените крака
и долната част на ухото от челюстите на лъв (3:12). Изобщо, в речта си
пророк  Амос  е  оригинален,  неподражаемо  прост  и  в  същото  време
изящен, убедителен и силен.

Съдържание на книгата.

Главна  мисъл  на  книгата  е:  предсказаният  от  пророк  Йоил
месиански  съд  над  езичниците  ще  постигне  и  Израилското  царство.
Съдържанието  се  състои  от  три  части:  въведение  (1:1-2:5),
изобличителни речи (2:6-6:14) и пророческо-съзерцателни речи (7-9).
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Въведение.

Гл. 1:1-2:5.

Във въведението пророк Амос изброява съседните на Израилското
царство  народи,  които  ще  постигне  Божият  съд.  Те  са:  сирийци,
филистимяни,  тиряни,  идумеяни,  моавитяни,  амонитяни  и  юдеите.
Изпълнителите  на  този  Божий  съд,  както  показва  историята,  били
асирийци, вавилоняни и римляни.

Думите  на  първия  стих:  “словеса  Амосова,  яже  быша  в
Кариатиариме от Текуи”  са навярно преведени от еврейски; трябва да
се преведат:  “Думи на Амос,  който произлазял  от текуйските овчари”.
Вместо  “о  Йерусалиме”,  трябва,  съгласно  с  еврейския  текст  и
съдържанието на книгата, “о Исраиле”.

Изобличителни речи.

Гл. 2:6-6:14.

В изобличителните  речи пророк  Амос доказва несъмнеността  и
неизбежността на Божия съд над израилтяните.

За непрестанно умножаващите се беззаконези у израилтяните Бог
повече  няма  да  ги  търпи,  а  ще  ги  съди  (по  слав.:  за  три  нечестези
Исраиля, и за четыри не отварщуся). Те жестоко притесняват невинните
и бедните, безсрамно блудствуват, пиянстват и идолопоклонстват,  като
забравят, че за такова поведение бил изтребен могъщия аморейски народ.
Те забравили, че Бог ги е извел от Египет, дал им назореи (освященныя) и
пророци, а те първите опоявали с вино, на вторите пък забранявали да
пророчестват.  Затова Бог ще им даде такова голямо наказание,  ще им
наложи такова тежко бреме, че те ще се прегъват, ще стенат, ще издават
глас така, както се прегъва и издава глас (скърца) натоварената със снопи
кола  (2:6-14).  Както  лъв  реве,  когато  види  плячка,  така  и  Бог,  чрез
пророка,  като  лъв  реве,  виждайки  нечестието  на  израилтяните.  Както
птицеловецът  не  напразно  опъва  примката,  така  и  Бог  не  безцелно
резширил Своята мрежа – асирийския плен.  Страшният  глас на Бог за
опустошение на Самария се разнася вече навсякъде: овчарят сполучва от
челюстите на лъва да отнеме или две изядени нозе, или крайчец от ухо;
толкова ще уцелеят
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и  израилтяните  в  настъпващите  бедствия  (3:1-15).  Израилтяните  се
показали  нечувствителни  към  предишните  Божии  наказания.  Бог  ги
вразумявал чрез  разни  бедствия,  за  да  ги  предотврати  от  пророците  и
незаконното  служение във Ветил и Галгал: пратил им глад, така че на
зъбите  им  се  явила  скомина  от  киселите  храни  (сурогати),  които
употребявали вместо хляб, дал им такава суша по някои места, че по два
и по три града се събирали за вода в четвърти град; пратил им скакалци,
земетресение, което разорило страната като Содом и Гомор. Но понеже
тези бедствия не изправили народа, то Бог скоро ще изпрати ново и по-
тежко  бедствие  (гл.  4).  Ако  Израил  започнеше,  вместо зло,  да  върши
добро,  ако  прекратеше  насилията  и  притесненията  на  ближните,  той
можеше  още  да  жевее.  Но  народът  не  се  изправя,  поради  което  и
страшните бедствия са неотвратими за него. Някои от израилтяните се
утешавали с пророчеството за деня Господен, в който Йехова ще съди
езичниците и ще помилва Израил, но напразно се утешавали,  защото
денят  Господен  и  за  тях  ще  донесе  мрак  и  бедствие.  Бог  не  приема
лицемерно  служение.  Израилтяните  с  това  служение  съединявали  и
служение  на  идолите,  както  техните  отци  през  40  годишното
странствуване по пустинята служели на Молох и Ремфан. Затова Бог ще
ги преселе зад Дамаск (гл. 5). Частно, на Богатите и знатни велможи, за
техния  разкош,  чувствени  наслаждения  и  пренебрегване  закона,
предсказва се запустение на страната и плен от асирийци (гл. 6).

Гл. 2, 7. Бияху пястию – Богатите с песник (юмрук) биели бедните
по главите.

Гл. 4, 2. Святыми своими – със Своята святост.
Гл.  5, 26.  Молох е бил жестоко божество, на което принасяли и

човешки  жертви.  Него  почитали  финикийци,  амонитяни,  моавитяни,
филистимяни  и  другите  ханаански  народи.  Във  време  на  Соломон,
служението на това божество проникнало  в Юдея (3 Цар. 11:5; 4 Цар.
23:10), а от тук – и в Израилското царство при царуването на Йеровоам ІІ
(Ос. 13:2). Но евреите, по свидетелство на пророк Амос, се покланяли на
това  божество  още  във  време  на  40  годишното  странствуване  по
пустинята, за което се говори и в Деян. 7:43. По описание на равините,
статуята на Молох, правена от мед, имала вид на човек, сглава на бик;
ръцете на идола били прострени и
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устроени така,  че  жертвата,  поставена  на  тях,  сама се  оттърколвала  в
грамадната уста на идола,  а от тук – в  неговата вътрешност,  където е
горял силен огън. Родителите сами били длъжни да принасят обречените
в жертва деца, да ги поставят на ръцете на идола и през всичко време на
жертвопринасянето да стозит, без да дават знак на съжаление и скръб. За
да не бъде чуван плачът и писъкът на децата, жреците гръбко ударвали
литаврите и шумно свирели на другите музикални инструменти. Когато
принасяли в жертва възрастни, тях предварително закаляли. –  Ремфан –
финикийско божество, на което също принасяли човешки жертви; в това
божество олицетворявали планетата Сатурн, която се смятала за зловеща
планета.  Неизвестно  е,  дали  съвременните  на  пророка  израилтяни
служели на тези божества.

Пророческо-съзерцателни речи.

Гл. 7-9.

Тези  речи  носят  името  “пророческо-съзерцателни”,  защото  са
съединени със символични видения. В тях се изобразява самият съд над
Израил. Пророкът имал всичко 5 видения. Първите две имали за цел да
обърнат Израил към Бог, и в тях се обещава някаква пощада на народа; в
3-то и 4-то видения няма пощада и се възвестява окончателният Божий
съд; в 5-то видение се изобразява Божият план за спасение на Израил и на
целия човешки род чрез съд.

В  7-ма глава  се  съдържат  три символични  видения и  разказ  за
стълкновението на пророка с Ветилския свещеник Амасий. – Пророкът
видял, как, по Божие допущане, се явили скакалци в израилските полета,
но по неговата молитва това наказание било отменено (7:1-3). След това
видял, как Бог пратил суша (прю во огни – съд, наказание чрез огън), но
по негово застъпничество и това наказание било прекратено (7:4-6). След
това видял Господа,  стоещ върху  адамантова сграда, -  т.е.  строена по
отвес, - с отвес (адамант) в ръка, готов да изправи зданието по отвеса.
При  това  Бог  обявил  на  пророка,  че  Той  ще  спусне  отвеса  (учиню
адаманта) над Израил и повече няма да му прощава, т.е. ще извърши над
израилтяните точно разследване, и
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всички  от  тях,  които  стозит  не  по  отвес  в  зданието  и,  поради  това,
изкривяват  последното,  ще  бъдат  изхвърлени  и  непременно  наказани,
като  не  бъде  пощаден  и  Йеровоамовия  дом  (7:7-9).  Тук  пророкът
забелязва, че, по повод на това видение, Ветилският свещеник Амасий
наклеветил го пред Йеровоам ІІ, и той, преди да бъде изгонен от Ветил,
предсказал изтребването на Амасиевия дом и пленяването на израилския
народ (7:10-17).

В 8-ма глава се излага 4-то символично видение и речта по повод
на това видение. Пророкът видял клетка за ловене птици ( в евр. Библ. –
кошница с узрели плодове – символ за настъпване жетва), в знак на това,
че е настъпил краят (приспе конец) на Израил и че Бог повече няма да
търпи, т.е. асирийци вече приготвили клетка (плена), в която ще сложат
израилския  народ.  Гредите (стропове)  на Ветилския храм (  където ще
избягат  беззащитните  жители  от  вмъкналия  се  неприятел)  ще  бъдат
огласени от плач, труповете ще лежат на грамада, и в целия Ветил няма
да има белег на живот. Йехова се кълне, че не ще остави без наказание
гордостта  (презорство)  на  Яков,  че  за  притесняване  бедните,  за
ненаситно користолюбие и за измамвания в търговия израилтяните ще
бъдат  постигнати  от  такива  тежки  бедствия,  че  за  тях,  като  че  ли,
завинаги ще зайде слънце. Празниците и радостните песни у тях ще се
обърнат на плач. Тогава ще настъпи глад за слушане на словото Божие, и
целия свят ще изходят и ще търсят слово Господне, но няма да намерята.
Тогава ще бъдат изтребени всички, които се калнели в името на идолите
в Дан и Вирваний (8:1-14).

В 9-та глава се излага  5-символично видение и речта по повод на
това видение. Пророкът видял Господа, Който стозил на жертвеника и
заповядал  да  разрушат  храма  и  под  неговите  сводове  да  погубят
израилския народ. Израилтяните по чернотата на душите си заприличали
на  етиопяни,  макар  Бог  особено  да  промислял  за  тях.  Впрочем,  с
Израилското царство и сега Бог няма да постъпи по строгото правосъдие;
бедствията  в  него  ще  продължат  само  до  изтребване  на  грешниците,
които  говорели:  “няма  да  се  приближат,  нито  ще  дойдат  върху  нас
злини”. След това Бог ще възстанови падналата Давидова скиния, т.е. ще
издигне вечното
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царство на Давидовия потомък, като даде на последния власт над всички
народи, които ще призовават името Господне (9:1-15).

Гл. 7, 1. Вместо “един гог царь” трябва от еврейски да се преведе:
“след царската  коситба”.  У израилтяните  имало две коситби  на трева:
първата трева след есенните дъждове косели царете за изхранване своите
коне, магарета и мулета (3 Цар. 18, 5), а израствалата след тази коситба
трева оставала на народа. За запазване на тази именно трева, която била
нужна на народа за прехранване добитъка, пророкът молел Бог.

Ст.  7.  В  слав.  Библ.  стои  “муж”,  вместо  “Господь”.  Ст.  9.
Требища  смеха –  местата  на  богослужебните  събрания,  алтарите,
капищата, които заслужавали осмиване.

Ст.  13.  Освящение  царя –  светилище  на  царя,  думата  е  за
Ветилския храм, който бил построен не по Божие, а по царско повеление.
Ст. 14.  Сын пророчь – ученик от пророческо училище;  ягодичия  – диви
смокини.  В  своя  отговор  на  Амасий  пророкът  обяснява,  че  той  е
привикнал да се задоволява с оскъдна храна, пророчества не по занаят и
не  за  някаква  корист,  а  защото  му  е  заповядал  Бог  и,  именно,  в
Израилското  царство,  поради  което  не  може  да  не  изпълни  Неговата
заповед. – Пророчеството за гибелта на дома на Йеровоам ІІ се изпълнило
веднага след смъртта на този цар. След 12 години се възцарил син му
Захарий,  но,  като  процарувал  всичко  6  месеца,  бил  убит  от  Селум.
Пророчеството  за  Амасий  се  изпълнило  при  нашествието  на
Теглатфеласар (4 Цар. 15:29), а пророчеството за целия израилски народ
– при Салманасар (4 Цар. Гл. 17).

Гл. 8, 5. Месяц – празник на новомесечие; сокровища – магазини.
Ст. 8. Взыдет яко река скончание – земята ще се подигне цяла (скончание
– съвокупност) като река. Ст. 14. Очищением – с идолите.

Главното  бедствие,  което  щяло  да  постигне  Израил,  това  било
лишаването от Божие слово. Това наказание, което израилтяните напълно
заслужили,  задето  не  вярвали  на  Божиите  пророци  и,  даже,  им
забранявали да пророчестват (Ам. 2:12; 7:22), било равносилно с тяхното
отхвърляне от Бог като избран
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народ. Защото те се отличавали съществено от другите народи с това, че
на тях Господ откривал Своята воля чрез пророците (Второз. 18:15-22).
Моисей  изказал  желание,  всички Израилеви  синове  да  бъдат  пророци
(Чис. 11:29). Пророк Йоил възвестил, че това желание ще се изпълни в
месианските времена, когато Бог ще излее Своя Дух на всички хора (2:28-
30).  Израилтяните,  които  желаели  настъпването  на  великия  ден
Господен,  предсказан  от пророк Йоил,  отнасяли,  навярно,  към себе си
изпълнението  на  пророчеството  за  изливане  на  Духа  Свят.  На  тези
надежди противополага Амос своето пророчество за лишаване Израил от
словото Божие. След пророк Осия, действително, пророци и откровения в
Израилското царство не е имало. Но понеже в асиро-вавилонския плен
както израилтяните, така и юдеите, не били съвършено лишени от слово
Божие – имали при себе си пророците Даниил и Йезекиил – то напълно
това пророчество започнало да се сбъдва над целокупния еврейски народ
след  идване  на  Иисус  Христос,  когато  евреите,  като  не  повярвали  в
Спасителя,  били отхвърлени, разсеяни от римляните,  пък и  до сега са
лишени от Божията благодат и  даровете на  Св.  Духа. Няма у тях сега
нито свети пророци,  нито  истинско  богознание,  и самото слово Божие
като че ли не съществува у тях,  защото и до сега на сърцето им лежи
покривало на неверие.

Гл. 9, 1. Очистилище – горната златна дъска на ковчега на завета,
върху  която  в  празник  Очищение  първосвещеникът  ръсел  с  кръв  от
умилостивителни  жертви.  То  било  символ  на  Божията  милост,  която
покривала греховете на хората; заповедта да се разруши очистилището
означава  –  прекратяване  на  Божието  дълготърпение  към  човешките
грехове и отдалечаване на хората от Божията милост. Под храм тук не
можем да разбираме Йерусалимския, защото народът присъствал само в
двора на този храм, но не и в самия храм, и падането на храма не би
повлякло  накрая  гибелта  на  присъствалия  там  народ.  Също  така  не
можем да разбираме и някои от жертвениците в Израилското царство –
във Ветил, Дан, Вирсавия и Галгал, така като те, като неугодни Богу, не
могли  да бъдат  място  на  богоявление.  Понеже в тази  глава,  както  ще
видим по-нататък, се говори за всемирен съд, то
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съответно на този съд, под храм трябва да разбираме някакъв идеален
храм,  който  в  съзерцанието на  пророка  бил символ на  общото  Божие
промишляване за всички хора.

Ст. 5.  Взыдет яко река скончание – (земята) щяла да се подигне
като река (ср. 8, 8). Ст. 6. Обещание – обещание, в евр. Текст – “свод”.

Ст. 7.  Естиопстии – етиопяни, потомци на Хам, които отначало
живеели в югозападна Азия (от устезита на Тигър и Ефрат до Червено
море), а после се преселили в Африка, на юг от Египет. Иноплеменники –
филистимяните; Каппадокии – име на остров Кандий или Крит; из рова –
от  унижено  състояние.  Мисълта  на  7-ия  ст.  е  такава:  напразно
израилтяните мислят, че Бог в деня на съда ще ги помилва, като че ли
Той преди само за тях промисля. Бог промисля и за другите народи, от
които  израилтяните,  по  своя порочен живот,  никак  не  стоели по-горе.
Ако Бог, без да гледа на това, че промисля за езическите народи, погубил
последните, то също ще направи и с нечестивия израилски народ. Ст. 9.
Сотрение –разтрито нещо, очистено, т.е. зърно.

Ст. 12. Якоже дние века – както в древни дни, в старо време.
Ст.  13.  Постигнет  жатва  объимание  винограда,  и  созреет

гроздие  в  спятву –  поради  голямо  плодородие,  твърде  дълго  ще
продължат  жетва  и  гроздобер:  първата  ще  продължи  до  гроздобер,  а
втория – до посяване на хляба.

Действието на съда, за който говори пророк Амос, се простира на
небето и на ада, на морето и сушата (9:2-4), съдия е Владиката на небето
и земята (5-6), причина на съда служи греховното състояние на Израил
(ст. 7), следствие на съда ще бъде погубването на всички грешници (ст.
10)  и  образуването  на  царство  всемирно  от  призоваващите  името
Господне (12), царство Богато (13-14) и вечно (15). Всичко това показва,
че  съдът,  за  който  предсказва  пророк  Амос,  е  всесветски,  месиански,
представен  под  образ  на  Божий  съд  само  над  Израил.  Осъдените
израилтяни тук служат за представители на всички грешници – евреи и
езичници,  а  спасените  –  на  всички  праведници.  С  такива  също черти
рисува месианския съд и пророк Йоил (ср. Ам. 9:13 и Йоил 3:18; Ам. 9:12
и Йоил 2:32; Ам. 1:2 и Йоил 3:16). Чрез всемирния съд Бог
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ще  възстанови  Давидовото  царство,  което  в  предшествуващите  на
месианския съд времена изгубило своя блясък и величие, полуразрушило
се  и  заприличало  на  шатър  (скиния).  Под  Давидово  царство  тук  се
разбира Божието царство или Христовата църква. Когато на апостолския
събор  Петър,  Павел и  Варнава  разказвали,  как  чрез  тяхната  проповед
езичниците повярвали в Бог и приели Дух Свят, без да се обрежат, ап.
Яков в тези обстозителства видял изпълнение на Амосовото пророчество
за възстановяване Давидовата скиния и за призовавене името Господне
от  езичниците,  с  което  се  съгласил  целият  събор  (Деян.  гл.  15).
Привеждайки пророчеството на Амос, ап. Яков обръща внимание върху
това,  че  пророкът  нарича  Давидовата  скиния  паднала,  и  някои  нейни
части  разрушени,  че  във  времената  на  Месия  тя  ще  бъде  отново
построена и изправена (значи – символите и обредите не могат да останат
в предишния вид и състав), за да се даде възможност на всички народи да
влязнат в нея, и изкарва заключение,че не трябва старозаветните обреди
да  се  възлагат  на  Христовите  последователи.  Понеже  обръщането  на
евреите и езичниците към Христос продължава и сега и ще продължи до
второто пришествие (Рим. 11), то и пророчесвото на Амос, изложено в 9-
та глава, окончателно ще се изпълни до времето на всеобщия съд и до
настъпване царството на славата.

271



Книга на пророк Авдий.

Сведения за пророка
и време на неговото служение.

Пророк Авдий (от евр. Божий раб) сам не дава никакви сведения
за себе си. Повод за да пророчества му послужило участието на едомяни в
разграбването на Йерусалим от “чужденци” (ст. 11-14). При това събитие
едомяни не само изказавали своето злорадство над юдеите, но грабели и
убивали тях заедно с другите врагове. За да може да се укаже времето на
Авдиевото пророческо служение,  трябва,  въз основа на  старозаветните
исторически  книги,н  да  се  определи  –  кои  са  били  тези  “чужденци”,
които ограбили, и кога ограбили Йерусалим.

Разграбване  на  Йерусалим  е  станало  4  пъти:  1)  от  египетския
фараон Сусаким в 5-та година от царуването на Ровоам, 2) от аравитяни
(арабци) и филистимяни в дните на Йорам, 3) от израилския цар Йоас,
при Амасий и 4) от вавилоняни при юдейските царе Йоаким, Йехония и
Седекия, при когото бил Йерусалим окончателно разрушен.

Първото  разграбване  не  можем  да  подразбираме  в  нкигата  на
пророк  Авдий,  защото  свещените  историци  (2  Парал.  12:13),  като
преброяват  народите,  извършили  това  разграбване  под
предводителството на Сусаким, не споменават за едомяни. Също така не
можем да подразбираме и разграбването на Йерусалим от Йоас, защото
израилтяните  били  родствен  народ  на  юдеите,  а  тук  е  казано,  че
разграбването е станало от чужденци; освен това, както и при първото
разграбване,  никак  не  се  споменава  за  едомяни.  Някои  тълкуватели
разграбването  на  Йерусалим,  за  което  говори  пророк  Авдий,
отъждествяват  с  разграбването,  извършено  от  вавилоняни,  като  се
основавата  на  2  Ездра.  4:45,  където  изрично  се  говори,  че  едомяни
изгорили  храма  (Йерусалимски),   когато  Юдея  била  опустошена  от
халдеите”, и на Пс. 136:7, където е казано, че Едомовите синове помагали
на  халдеите  да  разрушат  Йерусалим  и  със  злорадство  им  викали:
истощайте, истощайте до оснований его”. Но това не може
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да се приеме, понеже от Йоил 2:32, където е процитирано пророчеството
на Авдий за спасението от Сион (ст. 17),  Йерусалим бил разграбен от
аравитяни,  а  с  последната  дума  библейските  писатели  обозначават
всички народи, които живеели на изток и юг от Юдея, следователно, и
едомяни;  2)  по  свидетелството  на  2  Парал.  21:17,  неприятелите  не  се
ограничили с разграбване на  съкровищата, а унищожили целия царски
род,  с  изключение на Охозий;  отслабването на царския дом влизало в
политиката  на  едомяни  -  да  обезсилят  Юдея,  от  която  току-що  се
отделили;  и  3) пророк Амос, който  пророчествал в първите години  от
царуването на  Озий  (Ам.  1:1),  предсказва  Божий  съд  над  едомяни  за
тяхната вражда против Яков (1:11); но друго по-близко основание, освен
изложеното  във  2  Пар.  21:16-17,  за  това  Амосово  пророчество  в
искорическите книги няма.

По такъв начин, повод за произнасяне пророчеството на Авдий за
Едом  послужило  разграбването  на  Йерусалим при  Йорам  от  едомяни,
арабци  и  филистимяни,  а  времето  на  неговото  служение  съвпада  с
годините  от  царуването  на  юдейския  цар  Йорам  (889-884).  Това  се
потвърждава  и  от  юдейските  предания,  които  отъждествяват  пророк
Авдий ту с началника на Ахавовия дворец Авдий, който скрил пророците
от  Йезавела  (  3  Цар.  18:3-16),  ту  с  третия  петдесетник  на  Охозий,
пощаден  от  пророк  Илия,  след като първите  два били  изтребени чрез
огън (4 Цар. 1:13-16), ту с мъжа на сонамката, в чийто дом живеел пророк
Елисей (4 Цар.4:8-37), ту с Йосафатовия царедворец Авдий или Овадий,
когото  царят провождал да разпространява в Юдея благочестието чрез
четене и обясняване на  Мойсеевия закон (2 Пар.  17:7).  И преданията,
значи, отнасят живота на пророк Авдий към времето на царуването на
Ахав и неговите синове (918-889). Понеже прор. Авдий написал книгата
си  по  повод  разграбването  на  Йерусалим,  той,  предполага  се,
пророчествал в Юдейското, а не в Израилското царство, за което никак
не споменава. Паметта на св. прор. Авдий се празнува на 19 ноември.
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Съдържание на книгата.

Книгата на пророк Авдий съдържа пророчество за Едом. Когато
Бог ще произвежда всемирния съд, Едом ще загине, а Сион ще се спаси.
От начало пророкът описва бедстивята, коитоще постигнат Едом (ст. 1-
9), после обяснява причините на Божия съд над него (ст. 10-16) и най-
след предсказва за спасението на Сион като следствие от съда на Едом
(ст. 17-21).

Бог определил, - казва пророкът, - да разори Идумея и да изтреби
нейните жители, а за извършване на това определение Той сам възбужда
враговете  да  наченат  опустошителна  война  против  Едом.  По  Божие
устроение едомяни, макар да били незначителен и, даже, в сравнение с
египтяни и вавилоняни, нищожен народ, оставали независими. От това те
се  възгордели  до  самоизлъгване,  особено  пък  като  живеели  по
непристъпните канари. Но никакви височини няма да ги спасят: ако те се
издигнеха като орел, ако си построеха жилище и между небесните звезди,
то и от там щеше да ги свали Бог и предаде в ръцете на пленителите.
Враговете не само ще свалят тях от високите планини, но и ще разорят
жилищата  им  и  цялата  едемска  страна  и  то  не  така,  както  крадците
разоряват домовете и лозята: крадците и разбойниците грабят само онова,
що им се понрави и падне под ръка, а враговете на едомяни нищо няма да
оставят,  всичко ще отвлекат, даже и скритите Богатства. Във време на
бедствията едомяни не ще могат с нищо да се защитят, защото Бог ще
отнеме  разсъдъка  на  техните  мъдреци,  така  че  и  най-храбрите  и
неустрашими Темански (идумейски) войници ще се убоят (1-9). Такава
участ е определена на едомяни за техните враждебни действия спрямо
избрания Божий народ, задето те се съединявали с враговете на юдейския
народ  и  заедно  с  тях  опустошавали  Юдея,  разрушавали  Йерусалим,
радвали се при загиването на своите братя, грабели тяхното имущество,
бягащите от тях убивали или пък ги хващали и предавали на неприятеля.
За всичко това и  с тях ще бъде постъпено така,  както те постъпили с
юдеите:  Идумея  ще  бъде  опустошена,  а  нейните  жители  изтребени.
Заедно с едомяни ще изпият  чашата на Божия гняв всички врагове на
юдейския народ, за които и памет не ще остане на земята

274



(10-16). Тогава евреите, след като се върнат от асиро-вавилонския плен,
не само ще завземат своите предишни владения, но далече и широко ще
се разпространят, ще завладеят земята на своите врагове, като изтребят
последните.  Тогава,  именно,  юдеите  ще  отмъстят  на  своите  заклети
врагове – едомяни, и ще ги изтребят, както огънят изтребва сламата или
сухата  тръстика.  Израилтяните  ще  се  разпространят  във  Финикия  до
Сарепта, а Йерусалимяни ще завземат южните градове. На планина Сион,
която ще бъде света, ще се открие спасение; от нея ще излязат спасените,
за  да  отмъстят  на  Исавовата  планина  (на  езичниците),  и  тогава  ще
настъпи царството на Йехова (ст. 17-21).

Ст. 1.  Идумея или  Едом значи народу произлязъл от Исав, който
бил  наречен  Едом  (червен),  защото  продал  на  брата  си  Яков
първородството  за  лещена  (червена)  чорба  (Бит.  25:30).  Пророкът  по-
нататък (ст. 9) същия народ нарича още Теман, по името на Исавовия
внук Теман (Бит. 36:11). Потомците на Теман живеели в една идумейска
провинция,  която  носела  име  Теман.  В  Идумея имало  и  град  Теман.
Идумеите живеели на планина Сеир и занимавали пространството на юг
от Ханаанската земя до Елатския залив на Червено море.  Слух – Божие
определение.

Ст. 3. Презорство – гордост; в пещерах каменных – в планинската
страна Едом.

Ст. 5.  Довольных себе – което им е нуждно и се понрави.
Ст.  7.  Допредел испустиша тя вси мужи завета – съюзниците,

боейки се от твоите врагове, зад границите на своята страна ще изгонзит
твоите  посланици;  под  мужие  мирницы както  и  мужие  завета се
разбират съюзниците на едомяни – халдейци.

Ст.  8.  Идумеите  или  едомяни  се  славели  със  своята  мъдрост.
Някога в Идумея е имало знаменити мъдреци, като напр. Йов и неговите
другари (Йов 4:1; 8:1; 20:1; ср. Йер. 49:7; Варух 3:22-25).

Ст. 10. Посечения ради – поради избиване с меч.
Ст.  11.  Чуждии –  иноземци,  чужденци;  силу  его –  войска,

Богатство, имущество;  вергоша жребия – на всичко, което намерили в
Йерусалим, хвърлили жребие за дележ.
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Ст. 12. Не презриши дне – не гледай злорадостно на братовите ти
страдания в деня, когато тържествуват враговете над него.

Ст. 19. В нагеве – на юг; в раздолии – в равнината.
Ст. 20. Преселения начало – връщането от плен.

Божият съд над едомяни се изпълнил в старозаветните времена,
когато  асирийци  и  вавилоняни  опустошили  страната,  а  римляни
унищожили и самата памет за Едом като за отделен народ. Йоан Гиркан
(130 г. преди Р. Хр.) принудил едомяни да се обрязват и да изпълняватт
Мойсеевия закон, така че изчезнало религиозното различие между тях и
юдеите;  в това време Яков бил, по думите на прор. Авдий,  пламък за
Едом.  Но  понеже  Авдиевото  пророчество  има  и  всемирно значение  –
Едом е тип на всички враждебни на Божието царство народи, и съдът над
него е съд над всички врагове на последното – то неговото изпълнение
трябва  да  отнесем  към  новозаветните  времена.  Със  Своето  учение  и
смърт Иисус Христос произвел съд над света, победил злото и основал
Своето царство или църква, обзимаща всички народи. Дом Яковль служи
тип на всички народи – юдеи и езичници – които познали Бог. Обещаната
земя и нейните дялове служат като образ на онези блага, с които ще се
ползват вярващите на земята. Окончателен съд ще бъде произведен след
второто пришествие на Христос, когато бъдат победени всички Негови
врагове.
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Книга на пророк Йон.

Сведения за пророка;
време на неговия живот и отиване в Ниневия.

Пророк Йон (от евр. гълъб) бил син на Аматий (1:). Тълкувателите
обикновено  го отъждествявали с онзи  Йон,  за  когото се говори в 4-та
книга Царства. Писателят на последната, повествувайки за царуването на
Йеровоам  ІІ,  говори:  “Той  (Йеровоам)  възстанови  пределите  на
Израилското царство от входа на Емат до пустинното море (Мъртво), по
думите на Господа, изречени чрез Неговия раб Йон, син Аматиин, пророк
от Гетаховер” (4 Цар. 14:25). Ще рече, пророк Йон по своя произход бил
галилеянин,  понеже  град  Гетаховер  се  намирал  в  Завулоново коляно;
пророческото  си  служение  прекарал  в  Израилското  царство,  където
предсказал  за  щастливите  войни  на  Йеровоам  ІІ  със  сирийци,  и  в
Ниневия,  столица  на  Асирийското  царство.  Понеже  неговото
пророчество за възстановяване древните предели на Израилското царство
се изпълнило при Йеровоам ІІ, то, очевидно, било произнесено по-рано
от това време, вероятно при Йеровоамовия баща Йоас, или пък в първите
години  от  царуването  на  Йеровоам  ІІ (царувал от  824-783  г.),  когато
Израилското царство в продължителната война със сирийците не могло
да  вземе  решително  надмощие  над  последните  и  имало  нужда  от
ободряване и подкрепване чрез някакво известие за благополучния край
на започнатата война. Към това, именно, време (царуването на Йеровоам
ІІ)  тълкувателите  и  отнасят  отиването  на  пророк  Йон  в  Ниневия  с
проповед  за  покаяние.  По  предание,  пророкът,  след  като  изпълнил
божественото  поръчение  за  Ниневия,  върнал  се  в  своя  роден  град
Гетаховер, където и умрял.

Паметта на св. пророк Йон се празнува на 22 септември.
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Състояние на Асирийското царство и Ниневия
във времето на пророк Йон.

Ниневия, в която пророк Йон бил пратен от Бог да проповядва,
била столица на Асирийското царство. По свидетелството на книга Бит.
10, 11, тя била построена от Хамовия внук Нимврод, приблизително 2230
год. преди Р. Хр. По предание, записано от Страбон, Ниневия много по-
късно  (1230  год.  преди  Р.  Хр.),  била  отново  построена,  укрепена  и
украсена от Семирамида и Нин,  които имали намерение да я построят
така,  че никой  град в света да не може да се равнява на  нея нито по
обширност,  нито по великолепие. Действително,  книгата на прор. Йон
представя Ниневия за много голям град (1:2; 3:3), в който само младенци,
които  не  умеели да  различават  дясна ръка от  лява,  имало 120 хиляди
(4:11).  По  свидетелството  на  Страбона,  Ниневия  била  по-голяма  от
Вавилон.  Над  построяването  и  се  трудили  1½  милЙон  работници  в
продължение на 8 години. Диодор Сицилийски говори, че това бил най-
великолепният и най-обширният от древните градове, обкръжен с високи
(до 45 арш.),  дебели  (три колесници наред могли по тях  да  вървят) и
дълги  (95  килом.)  стени,  върху  които  имало  1500  стражарски  кули.
Благодарение на обичая у асирийци, по сила на който всеки нов цар бил
длъжен да построи нов дворец, в Ниневия имало множество великолепни
дворци,  от  които  всеки  бил  укрепен с  ровове и  обкръжен  с  обширни
разкошни градини.

Първоначалната история на Асирия още не е известна. Валаам в
свое  време  говорел  за  асирийския  народ  като  за  самостоятелен  (Чис.
24:22-24). На асирийските паметници от 10 и 9 векове преди Р. Хр. се
споменават  воинствени  царе,  при  които  Асирия  била  страшна  за
съседните народи, в това число и за израилтяните. Според асирийските
паметници,  в числото на 12-те царе, победени от Салманасар ІІ, бил и
Ахав, израилският цар; върху обелиска на Салманасар е изобразен Ииуй,
поднасящ  му дарове.  От  това  може  да  се  заключи,  че  в  политическо
отношение Асирийското царство във времето, когато пророк Йон отишъл
в Ниневия,  се намирало в цъвтящо състояние.  Но не такова било то в
религиозно-нравствено отношение: “злодеянията му стигнаха до Мене” –
говори Бог
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(1, 2), и, навярно, те били големи, щом градът бил застрашаван от гибел.
В книгата на прор. Йон не са указани греховете на ниневитяни; според
другите  пророци  корен  на  всички  злини  било  гордото  и  самолюбиво
съзнание на своето достоинство и значение: “Аз съм, и няма други освен
мене”  (Соф.  2:15),  -  казвал  за  себе  си  град  Ниневия.  За  ниневитяни
нямало нищо свято, и те в живота си се ръководели от груби инстинкти и
страсти.  По  свидетелството  на  пророците  Софоний  и  Наум,  главните
пороци  на  ниневитяни  били:  изнеженост,  разврат,  грабителство,
жестокост,  угнетяване  подчинените  народи,  безмерна  жажда  към
завоевания  (Соф.  2:13-15;  Наум 2:8-12;  3:1-6).  С  такива  пороци,  без
съмнение, били те и във времето на пророк Йон; на тях кратко се намеква
в разпоредбата на царя, щото ниневитяни при поста и покаянието да се
отвърнат  “от  своя  лукав  път  и  от  неправдата  на  своите  ръце”  (3:8).
Развратът и сладстратието били освещавани от самата религия – от култа
(обожаването) на Ваал. Астарта и небесните звезди. По неопределеност
на  асирийски  цар  проповядвал  прор.  Йон  в  Ниневия.  Повече  от
тълкувателите мислят, че това бил Сарданапал, понеже този цар по време
е по-близък към израилските царе Йоас и Йеровоам ІІ, при които живял
прор.  Йон.  При  Сарданапал  царувало ней-голямо нечестие,  пример  на
което подавал сам той, а поради това понзитно става и изобличаването на
ниневитяни  в  нечестие или  злоба,  викаща до небето.  Но нравственото
чувство не  съвсем заглъхнало  у ниневитяни:  проповедта на  прор.  Йон
предизвикала у тях искрено разкаяние, което временно ги е спасило от
гибел.

Съдържание на книгата с изяснения.

По  съдържание,  книгата  на  пророк  Йон  представя  от  себе  си
исторически разказ за отиването на пророка в Ниневия, именно – какво
се  е  случило  с  пророк  Йон  по  пътя  за  Ниневия  и  какво  станало  с
последната. Книгата се състои от 4 глави: в 1-ва се изобразява Божият
съд  над  неизпълнилия  своето  призвание  пророк;  във  2-ра  се  излага
благодарствената молитва на каещия се пророк за своето спасение; в 3-та
се  говори,  как  спасеният  пророк  изпълнил  своето  назначение  сред
ниневитяни,
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в  4-та  се  изправя  понятието  на  пророка  за  Божията  слава  чрез  чудо,
извършено от Бог над тиквено растение.

Бог заповядал на прор. Йон да отиде с проповед в Ниневия и да
извести гибелта на този град, в случай че жителите му не се покаят. След
като получил тази заповед, пророк Йон решил да не изпълни  Божието
поръчение, и избягал по море в Тарсис. По пътя Бог дигнал страшна буря
в морето. Корабарите в ужас започнали да молят боговете си за спасение
от смъртната опасност, след това разбудили заспалия Йон и него също
заставили да се моли на своя Бог за спасение. Когато бурята и след това
не се прекратила, корабарите дошли до мисълта, че Бог дигнал бура за
греховете на някого от тях,  затова те потърсили виновния с жребие, и
жребието се паднало на Йон. Пророкът чистосърдечно изповядал своята
вина и сам предложил да го хвърлят в морето, за да утихне то. Въпреки
това Йонино предложение, корабарите пак продължавали да се опитват
да доближат към брега, но не могли. Тогава те хвърлили Йон в морето, и
бурята веднага утихнала (1-ва гл.).

По  Божие  повеление,  Йон  бил  погълнат  от  кит,  в  утробата на
който той бил запазен жив чрез Божията сила. Тук, в утробата на кита,
пророкът  се  обърнал  към  Бог  с  молитва,  в  която  изобразява  своето
крайно  бедствие  и,  в  предсмъртна  агонези,  моли  Бог  да  му  съхрани
живота, като обещава след избавянето да Му принесе жертва с хвалебни
песни и с изповядване Неговите чудеса и благодеяния. Молитвата на Йон
била чута. След тридневно държане, китът, по Божия заповед, изхвърлил
пророка на суша (гл. 2-ра).

Тогава  последвало  второ  повеление  на  Йон  от  Бог  да  отиде  в
Ниневия  и  да  проповядва  така,  както  му е  било  заповядано  отпърво;
пророкът,  научен от опит – колко е пагубно да се противи на Божията
воля, отишъл в Ниневия и започнал да проповядва. Проповедта му имала
пълен успех: ниневитяни още първия ден назначили всеобщ пост, всички
се  облекли  във  вретища  и  искрено  се  покаяли.  Бог  видял  тяхното
истинско  разкаяние,  тяхното  решение  да  оставят  предишния  нечестив
път, и отменил определеното наказание (гл. 3-та).
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Йон не само не се зарадвал на това обръщение на ниневитяни, но
напротив – твърде много се огорчил и смутил, като се боял, да не излезе
лъжепророк;  но  седейки  в  своята  колибка  срещу града,  той  все  още
очаквал гибелта на Ниневия. Бог вразумил Своя малодушен раб чрез едно
растение, което, по Божия заповед, в една нощ израстнало и със своите
листа покрило колибата на пророка, а в другата нощ било подядено от
червей и изсъхнало. Колкото пророкът преди се порадвал на растението,
което го защитавало от слънчевия пек, толкова след това се огорчил, като
го видял изсъхнало и като видял себе си изложен на горещото слънце.
Тогава Бог, за да вразуми напразно оскърбения пророк, му казал: ако тебе
ти е жал да се лишиш от едно сенчесто растение, над което никак не си се
трудил,  как  Аз  да  не  пожалея  Ниневия,  такъв  велик  град,  в  който  се
намират 120 хиляди само невинни деца, неумеещи да различават дясна от
лява,  и  грамадно  множество  безсловесни  животни,  непричастни  във
вината на хората? (Гл. 4-та).

Гл. 1, 2 Взыде вопль злобы его ко мне – греховете на ниневитяни се
размножили до крайност и гръбко, без думи, изисквали праведния Божий
съд.

Ст. 3.  Тарсис – финикойска колонези в южна Испания;  бежати
от лица Господня – от изпълняване поръчението, дадено от Бог. Иоппия –
Яфа в Палестина, пристанищен град на Средиземно море.

Ст.  4.  Някои тълкуватели предполагат,  че бурята в морето била
само за кораба, в който плувал Йон, а другите кораби, които плавали по
това време, спокойно се носели от попътни  ветрове. “Да бе тази буря,
казва блаж. Теодорит, обща за всички, то корабарите не щяха да хвърлят
жребие да узнаят причината  на бурята, защото виновникът  можеше да
пътува и в друг кораб”. Но в свещения текст не се говори за други кораби,
и бурята се представя, че е била въобще в морето, но не и в някоя само
негова част.

Ст.  5.  На  кораба  се  намирали  от  разни  страни  и  от  разни
народности  езичници,  които  имали  своя  религия  и  свои  богове.
Изметание  сотвориша сусудов –  изхвърлили  в  морето  тежките  вещи,
както това обикновено правят мореплавателите във време на силна буря
(ср. Деян. 27:18, 38).
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Ст. 6. Что ты храплеши – какво си се разхъркал? Да се спи в един
такъв момент, когато предстои неминуема гибел и когато всички в ужас
се молят за нейното отвръщане, е твърде оскърбително. Ето защо, сънят
на Йон възмутил кормчията (началника на кораба), който,  не без укор,
разбудил пророка и го заставил да се моли на своя Бог за спасение от
потъване и гибел. Угризван от съвестта, поразен от скръб, пророкът бил
потърсил  утешение  в  съня.  Според  блаж.  Теодорит,  това  не  бил
обикновен,  прост  сън,  а  такъв,  какъвто  бива  след  силни  душевни
смущения, от които нервите ослабват, тялото изнемогва и има нужда от
дълбок сън за възстановяване силите. В такъв дълбок сън се намирали,
според  еванг.  Лука,  и  Христовите  ученици  в  Гетсиманската  градина,
които спели “от печали” (22:45).

Ст.  7.  Когато  молитвата  не  помогнала,  дошли  до  мисълта  –  за
умилостивение на разгневеното Божество не се ли изисква жертва, не е
ли  нужно да бъде наказан  или принесен  жертва онзи,  който  се окаже
виновник  за  гнева  Божий?  Да се  узнае виновникът  било  решено  чрез
жребие, и жребието се паднало на Йон.

Ст. 8. Всички тези запитвания били обърнати към Йон с цел да се
удостоверят в справедливостта на  падналото  се  жребие.  Между друго,
питат  го  и  за  неговото  занятие  (делание).  Пътувалите  с  Йон в  кораба
езичници мислели да не би неговото занятие да е предосъдително, или
пък неговата страна и народ да са ненавиждани от боговете.

Ст. 9. В този стих отговорът на Йон е изложе не в пълния му вид.
Съдейки по казаното в следния стих, трябва да предполагаме, че Йон не
само се препоръчал като почитател на истинския Бог (раб Господен есмь
аз,  в еврейск. Библия:  “аз съм евреин”), но заедно с това им открил и
своята вина, признал се пред всички,  че дръзнал да бяга  от лицето на
Господа, оскърбил Го, като се отклонил да изпълни Неговата повеля.

Ст.  10.  Това,  че Йон се съзнал  в  престъпление,  предизвикало  у
езичниците  изумление  и  ужас  Что  сие  сотворил  еси,  т.е.  какво  си
направил,  нещастнико?  За  твоята  вина  разгневеният  твой  Бог  изпрати
силна буря, от която всички трябва да пострадаме.
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Ст.  11.  Спътниците  на  Йон,  убедени,  че  разгневеният  от
престъплението  му Бог  може  да  бъде  умилостивен не  иначе,  освен  с
наказване непослушника на Неговата воля,  предоставят сам Йон да си
избере наказанието.

Ст. 13. Нуждахуся – усилие употребяваха.
Ст.  14.  Не  дождь  на  нас  крове  праведныя –  не  ни  вмени  в

престъпление  смъртта на този невинен пред нас човек Искреността на
Йониното разкаяние, величието на неговото решение да умре за другите,
всецялата преданост на Божията воля, която той видял в страшната буря
– всичко това така силно подействало на корабарите, че те, намирайки се
в най-голяма опасност, не отведнъж се решили да хвърлят Йон, а първо
се опитали наново да доближат брега и,  най-после,  като не успели,  се
видели в необходимост със стиснато сърце да принесат тази жертва за
умилостивяване на Бог, като се обърнали към Него с молитва – да не им
вмени това в грях.

Ст. 16. Убояшася страхом великим – внезапният и чудният преход
от  ужасна  буря  към  необикновена  тишина  не  могъл  да  не  порази
мореплавателите,  които  били  запознати  с  бурите;  те  сега  напълно  се
убедили, че Бог, за Когото им говорил Йон, е истински Бог и страшен в
Своя съд, и, обзети от голям страх, принесли Богу жертви (в евр. Библ. –
и дали оброци да принесат жертви). Тук, впрочем, не се вижда, че те се
отказали в същото време от почитане на своите богове: Бог на Йон те
взели да почитат наред с тях.

Гл. 2:1. Йон бил погълнат от кит. Думата кит е гръцка и в древно
време с нея именували огромните морски животни.  Вместо кит, в евр.
Библия стои dag, което значи риба; така че, нито в гръцката, нито в евр.
Библии  животното  точно  не  се  обозначава.  Някои  тълкуватели,  като
съпоставят  разказа  за  пребъдването  на  Йон  в  утробата  на  морското
животно  с  данните  на  естествената история,  под  животно  разбират  не
кит, който, по устройството на своето гърло, не може да погълне човек, а
акула,  която  поглъща  цели  хора,  коне  и  тюлени.  Но  ако  настоящето
събитие смятаме за чудо, то няма нужда в него, за съгласуването му с
естествената  история,  под  кит  да  разбираме  друго  животно.  Където
действа Сам
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Бог, там е неуместна думата – невъзможно, там се изменят законите на
природата и се разширява тясното гърло на кита. От тук, и въпросът – как
могъл  Йон  да  остане  жив  във  вътрешността  на  кита  –  се  явява
безсмислен.  Онзи,  Който  трите  момци  запазил  невредими  в  огнената
вавилонска пещ, Който младенците живи съхранява в майчина утроба,
Същият и Йон чудесно съхранил невредим в утробата на кита. Три дни и
три нощи не означавали непременно пълни 3 денонощия (72 часа), но
време,  принадлежащо  на  3  денонощия,  макар  то  по  своята
продължителност  и  да било по-малко от  72 часа;  обикновено,  евреите
смятали част от деня за цял ден (1 Цар. 30:12;  Бит. 42:17-18; 2 Парал.
10:5-12).

Ст. 3-10. Молитва. Ст. 3. – адът служи образ на неизбежна смърт.
Ст.  6  Бездна обыде мя последняя –  най-дълбоките  води на  морето ме
обкръжиха;  понре  глава  моя  в  разселини  гор –  главата  ми  потъна  в
подводните морски скали.

Ст. 7.  Вереи ея заклепи вечнии – лостовете й представят себе си
вечни окови, т.е., земята в своите дълбочини така заключава мъртъвците,
че те със своя сила не могат от там да излязат.

Ст.  9.  Суетная  и  ложная –  езическите  богове;  Милость –
милостивия Бог. Мисълта на този стих,  в свръзка с предидния,  е:  чуй,
Господи, молитвата ми в Твоя храм, защото аз не съм от онези, които
почитат  суетните  и  лъжливи  идоли  и  които  оставили  Тебе,
многомилостивия.

Гл. 3:1. Изхвърлен на суша, Йон по всяка вероятност се е готвел да
иде в Йерусалим, за да принесе вхрама обещаната благодарствена жертва.
Но  изпълнението  на  този  обет  се  оказало  нужно да  отложи  за  друго
време.  Господ  втори  път  заповядва  на  Йон  да  иде  в  Ниневия  и  да
проповядва  в  нея  същото,  което  по-рано  му  било  заповядано  да
проповядва,  т.е.  длъжен бил да изобличи ниневитяни  в тежки грехове,
които изисквали от Бог наказание.

Велик  Богу –  най-велик  и  славен  град.  С  такова  име  евреите,
обикновено,  наричали всички големи и бележити предмети, напр.  река
Божия (Псал. 64:10), кедри Божии (-
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79:11). Думите –  яко шествия пути трех дней  указват или на онова, че
били нужни три дни за преминаване Ниневия от единия до другия край,
или пък на това, че проповядващият в три дена могъл да изходи целия
град. Ако се вземе предвид, че древните столични градове в своите стени
заключавали градини, полета, пасбища, крепости, поради което и могли
да издържат продължителна обсада, то първото мнение за величината на
Ниневия няма да се покаже преувеличено.

Ст. 4. Еще три дни – в древните преводи и в евр. Библия, вместо 3,
стои 40, което е и по-вярно. Защото невъзможно било в три дни да се
извършат описаните събития, т.е. Йон да изходи всички градски места,
всички  жители  да  узнаят  съдържанието  на  неговата  проповед,  да  се
убедят в нея и да се покаят, а сам пророкът да очаква изпълнението на
своето пророчество.  Трябва да се  мисли,  че  70-те  тълкуватели чели и
превели  40,  но  преписвачите,  по  недоглеждане,  смесили  буквата  μ,
означаваща 40, с буквата γ – 3. Превратится – ще бъде разрушена.

Ст. 5. Като узнали за пребъдването на Йон в утробата на кита и за
неговото  чудесно  спасение,  ниневитяни  видели  в  лицето на  пророка
необикновен човек, истински Божий пратеник, поради което и повярвали
в  неговата  проповед.  Според  думите на  Спасителя,  Йон бил  личба  за
ниневитяни (Лук.  11:30),  която  убедително  им  говорела,  че  той  е
наистина Божий пророк.

Ст.  6-8.  Асирийският цар показал пример на удивителна вяра и
разкаяние.  Узнал за случилото се с Йон по морето и за проповедта му
относно  разрушението  на  Ниневия,  той  слязъл  от  своя  престол,  снел
знаците  на своето царско достоинство,  съблякъл  великолепните  дрехи,
облякъл се във вретище – в тази жалейна дреха на скръб и разкаяние – и
седял  на  земята,  в  праха.  Трябва  да  си  представим  всичката  Богата
обстановка  и  разкош  на  източните  царе,  тяхната  недостъпност  и
деспотизъм, по сила на който те изисквали за себе си божески почитания,
за да можем напълно да оценим дълбокото смирение на асирийския цар,
който,  седейки  в  пепелта,  оплаквал  своите  грехове  и  греховете  на
поданиците  си.  Във всеобщия и  необикновен  пост  трябвало да вземат
участие не само възрастните  хора,  но  и децата,  даже, и  безсловесните
животни, които също трябвало да бъдат
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покрити с вретища и чрез жалния рев на които ниневитяни изразявали
като че ли чрез тъжбите своята скръб пред Бог. Децата със своя плач и
животните със своя рев разполагали самите ниневитяни към по-дълбоко
съкрушение за греховете и към проливане на горещи сълзи. Молбата за
помилване била обърната към Бог на Йон, като към истински Бог, вярата
в  Когото,  наред  с  почитане  на  лъжливите  богове,  не  била  чужда на
асирийци които били потомци на Сим, общ родоначалник на тях и на
еврите.  Действително,  чуден и необикновен пост! Евреите назначавали
твърде строги пости (Йоил 2:9-10), но тъкв пост, който би се простирал и
върху безсловесните  животни,  у тях  не  се  среща.  Сам Иисус Христос
похвалил  покаянието  на  ниневитяни,  като  казал,  че  те,  със  своето
покаяние и със своята вяра в проповедта на Йон, ще осъдят неразкаяните
и неверни юдеи на Неговия последен и страшен съд (Мат. 12:41).

Глав.  4,  1.  Смутися –  велика  скръб  за  малко  време  помрачила
радостта на Йон за спасението на ниневитяни.  Той се боял, да не би в
очите на езичниците да се окаже лъжлив прорк, страхувал се, да не би,
при несбъдване на неговото пророчество, Божието име да бъде поругано
и делото за спасението на езичниците да бъде забавено. Този страх, както
сам той уверява, го обзел още в родната му страна, мъчел го и го заставил
да бяга от Божието поръчение в Тарсис.

Ст. 3. Уне – по-добре.
Ст. 5. След като узнал волята Божия за помилване на каещите се

ниневитяни,  огорченият  Йон  прекратява своята проповед в  Ниневия  и
излиза  от  нея,  за  да  се  скрие  от  гаврите  и  присмивките,  на  които
предполагал  ще  се  подложи  от  гражданите,  поради  неизпъление  на
неговата  заплаха.  Разположил  се  пред  ниневийските  стени  и  тук,  под
заслона  на  направената  от  него  набърже  сенница,  колиба  (кущу),  се
решава да прекара до тогава, докато не види какво ще се случи с Ниневия
след изтичане на 40 дневния срок. Той могъл да предположи, че, ако и не
стане  разрушение  на  града,  каквото  било  разрушението  на  Содом  и
Гомор, все пак ще се извърши над него Божият съд по някакъв начин.
Милостта Божия, могъл да мисли той, ще се състои не в отменение на
наказанието, а в смекчението му.
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Ст. 7. Во утрие – на другия ден.
Ст. 11. Тма – 10 хиляди; дванадесять тем – 120 хиляди. Трябва да

приемем,  че  нетърпеливият и  малодушен пророк  бил  вразумен от  Бог
чрез тиквеното растение и се възползвал от дадения му урок. По всяка
вероятност  Йон,  преизпълнен  с  благоговение  към  съдбите  Божии,  се
върнал в Ниневия, известил за помилването и излязъл от града радостен
и спокоен, сърдечно изпратен от благодарните нему ниневитяни, които
били вразумени чрез неговата проповед.

Пророчески смисъл на книгата
и предобразователно значение на пророк Йон.

На пръв поглед книгата на пророк Йон трябва да бъде отнесена
към историческите книги, понеже съдържа история за отиването на Йон в
Ниневия.  Но  както  старозаветната,  така  и  новозаветната  църкви  я
причисляват към пророческите книги. А това показва, че те тук виждат
не само една история, а и пророчество, и на нейния пророчески характер
придават  по-голямо  значение,  отколкото  на  историческия.  Още  блаж.
Августин  в  свое  време  забелязъл,  че  в  книгата  на  пророк  Йон
пророчеството  се  излага  не  с  думи, а  с  факти.  Действително,  ако  по-
внимателно се вгледаме в книгата, ще видим, че в нея няма свойствените
от историческите съчинения пълнота и последователност в изложението.
Така напр.,  пророк Йон нищо не говори за себе си преди отиването в
Ниневия,  за  тежките  грехове  на  ниневитяни,  за  мястото  където  го
изхвърлила  рибата, не посочва кой тогава бил там цар, как се отнесли
към него ниневитяни след помилването им от Бог и др. Фактите пророкът
нарежда не в последователност, а съгласно тяхното пророческо значение.
Така  напр.,  още  преди  своето  избавяне  той  произнася  Богу
благодарствена молитва за спасение.

Пророците  Авдий,  Йоил  и  Амос,  изразявайки  се  типично,
представят  езичниците  от  всички  места,  народности  и  времена,
враждебно отнасящи се към Бог и Неговото царство, в лицето на онези
народи,  които проявили тази враждебност в техни дни (у пр. Авдий –
едомяни, у Йоил – филистимяни, финикийци и др.), а всички праведници
– юдеи и езичници, в Бог търсещи своето спасение, представят
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в лицето на истинския  Израил.  Пророк Осия в лицето  на своята жена
Гомер представя израилския народ, който нарушил завета с Бог (Ос. 1:2;
3:1).  Такива  типове  се  съдържат  и  в  книгата  на  пророк  Йон.
Пророческият  смисъл  на  тази  книга  ще  бъде  ясне,  само  като  вземем
пророка  Йон  за  тип  на  целия  еврейски  народ (юдеи  и  израилтяни),  а
ниневитяни за тип на целия езически свят.

Книгата ни представя пророк Йон за известител на Божията воля
всред  езичниците,  и  Израил  (евр.  народ)  бил  избран  от  Бог  да  бъде
свещеник за всички народи на земята (Изх. 19:5-6). Йон се отклонил от
проповедта на Ниневия, и Израил в стария завет, поради отстъпване от
Бог,  не  изпълнил  своето  прозвание  –  да  просвещава  езичниците.
Жребието,  което се паднало на Йон и го обрекло на смърт, е Божието
определение  за  политическата  смърт  на  Израил  чрез  езичниците.
Поглъщането  на  Йон  от  морско  животно  (животните  в  Библията
означават езически народи – Дан.7; Ос. 13:7-8; Йезек. 19:3; 32:2) сочи на
пленяването  на  Израил  от  езичниците  (асирийци  и  вавилоняни).  Йон
преди  своето  спасение  от  утробата  на  кита  възнася  благодарствена
молитва  за  своето  избавяне,  и  израизлтяните,  намирайки  се  в  плена,
прославили Бог за плена, като спасително за тях наказание, и трябвало да
бъдат  уверени  в  своето  избавяне  от  него.  Йон  три  дни  и  три  нощи
прекарал  в  утробата  на  кита,  и  после  рибата,  по  Божия  повеля,  го
изхвърлила на сушата. Така и Израил, по пророчеството на Осия (6:2-3),
през два дни – на третия (т.е. много скоро) ще бъде освободен от Бог от
плена.  Йон,  спасен  от  утробата  на  рибата,  отново  бил  изпратен  в
Ниневия, и проповедта му предизвикала разкаяние в народа. Така също и
Израил, очистен чрез бедствията на плена, ще стане, по думите на пророк
Амос, просветител на народите, и езичниците ще потърсят Бог и ще се
научат да призовават името Господне (Ам. 9:11-12). Йон се наскърбил,
като се убедил, че Бог пощадил ниневитяни, а Израил считал езичниците
недостойни за Божията милост и благодеяния, като отнасял последните
към  себе си,  като  към избран  Божий  народ.  Чрез  чудото с  тиквеното
растение,  Бог, в лицето на  Йон, научил израилския народ, че Божията
слава се заключава не в безполезното разпространение по земята на страх
и трепет
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пред  Бог  и  не  в  суетното  мнение  на  човека  за  Него,  а  в  делата  на
безкрайната Божия любов към хората.

Така  че,  прор.  Йон  предсказал,  как  избраният  Божий  народ,  за
нарушаване завета и отклонзиване от своето призвание, ще бъде наказан
с политическа смърт – плена, в плена той ще се изправи, ще възкръсне за
нов  живот,  като  изправи  своето  понятие  за  Бог.  Това  пророчество
започнало да се изпълнява с разрушението на Самария (в 722 г. до Р. Хр.)
и Йерусалим (589 г.), когато настъпила политическа смърт за израилтяни
и  юдеи.  С  връщането  си  от  вавилонския  плен  евреите  започнали  да
възкръсват,  а  с  разпространяване  прозелитизма  между езичниците,  те
започнали  да  изпълняват  своето  назначение;  това  разпространение  на
прозелитизва продължава в новозаветните времена, когато най-добрите
от  евреите  влизат  в  Христовата  църква  и  обръщат  езичниците  към
Христос, а ще се свърши пред второто пришествие, когато, по думите на
апостола, “целият Израил ще се спаси” (Рим. 11:25-26).

По думите на Спасителя, пророк Йон не само за ниневитяни (Лук.
11:31), но и за юдеите (Мат. 12:39) бил личба, именно – говорел за Месия
и  посочва,  че  хората  ще  се  спасят  чрез  смъртта  и  възкресението
Христово. Той бил предобраз на Христос и със събитията от своя живот
предричал събитията в Христовата църква.

Ето какви предобразователни черти църковните Отци намират в
лицето на Йон и в обстозителствата на неговия живот:

Пророк Йон произлязъл от Галилея, и Иисус Христос, по мястото
на  живота  и  произхода  на  Своите  родители,  бил  галилеянин.  Йон
проповядвал отпърво на израилтяните,  а после и на езичниците, така и
Спасителят  Сам  непосредствено  и  чрез  Своите  апостоли  отначало
проповядвал  на  евреите,  а  после  на  езичниците.  Йон  доброволно  се
хвърля  в  морето  за  утихване  на  бурята  и  спасяване  на  плаващите  в
кораба,  и  Иисус Христос  доброволно  пострадал  и  умрял,  за  да  спаси
човешкия род, вълнуван от житейски бури. Корабарите,  мислейки чрез
гибелта на едного да спасят всички, неволноизрекли над пророка онези
думи, които архиереите и фарисеите произнесли над Иисус Христос: “по-
добре е един човек да умре за всички, отколкото целият народ да загине”
(Йоан.
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11:50). Йон, хвърлен в морето, не погива, но, като от гроб, бива погълнат
от  голяма риба и  жив  проповядва там за  своето спасение;  и  Христос,
умрял по тяло, бил погребан в нов гроб, а с душата и Божеството слязъл в
ада да проповядва спасение на намиращите се там духове (1 Пет. 3:18-
20).  Йон  излиза,  като  че  ли  възкръсва,  от  своя  необикновен  гроб  на
третия  ден,  и  Спасителят  възкръснал  в  третия  ден.  “Род  лукав  и
прелюбодей знамения ищет, - казал Спасителят на неверните фарисеи и
книжници,  -  и знамение не дастся ему, токмо знамение Йоны пророка.
Якоже бо бе Йон во чреве китове три дни и три нощи: тако будет и
Сын человеческий в сердцы земли три дни и три нощи  (Мат. 12:39-40).
Йон, чудесно спасен, отива с проповед не към юдеите, а към езичниците,
и чрез това показва, че спасеието трябва да се разпространи по цяла земя;
и Иисус Христос, след Своето възкресение, дал на апостолите заповед:
“шедше  в  мир  весь,  проповедите  евангелие  всей  твари (Мар.  16:16),
“шедше научите вся языки” (Мат. 28:19).

Забележка. Въз основа на това, че с тридневното си пребъдване в утробата на
кита прор. Йон предобразувал тридневното погребение в гроба на Христос и Неговото
възкресение, цялата книга на Йон се чете като паримия на вечернята на Велика Събота.
Освен това, молитвата на прор. Йон (2:3-10) служи за основа на ирмоса от 6-та песен на
каноните.
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Книга на пророк Михей.

Сведения за пророка.

Пророк  Михей  (от  евр.  кой  е  подобен  Богу),  както  сам
свидетелства за себе си, произлязъл от Мораст или Морот, град в Юдино
коляно (Нав. 15:59).  Пророческото си служение прекарал в Юдейското
царство при царете Иоатам, Ахаз и Езекия. Съвременниците на Йеремия
свидетелстват за прор. Михей, че той произнесъл своето пророчество за
разрушение на Йерусалим и храма пред царя Езекия и предизвикал в него
покаяние  (Йерем.  26:18).  Тълкувателите  отличават  пророка  Михей  от
съименния нему пророк Михей, който живял във времето на израилския
цар Ахав (3 Цар. 22:8). Понеже в книгата на прор.Михей за разрушението
на  Самария,  което  станало в  6-та  година  от  царуването  на  Езекия,  се
говори като за бъдещо събитие, то той е пророчествал само в първите
години на този цар. Поради това времето на неговото служение се пада от
758-721 година преди Р. Хр. Съвременници на Михей били пророците
Исая, Осия и Амос. За обстозителствата на неговия живот нищо не се
знае. Паметта на св. прор. Михей Църквата празнува на 14 август.

Съдържание на книгата.

Главна мисъл на книгата е – Бог, бивайки верен на Своя завет с
избрания  народ, след като очисти последния чрез бедствия,  ще въведе
него, а чрез него и езичниците, в царството на Месия. Книгата се състои
от три части: 1) предсказание за разрушение на Самария и опустошение
на  Йерусалим  поради  греховете  на  народа  (гл.  1-3),  2)  обещание  за
спасение на Израил чрез Старейшината от Витлеем (4 и 5) и 3) показване
на истинския път към спасение (6 и 7 гл.).

В 1-ва част пророкът говори, че Бог идва да накаже Израилевия
дом за нечестие. Самария ще бъде обърната в грамата от развалини,  а
всички нейни истукани
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ще  бъдат  разбити.  Пророкът  скърби  и  плаче,  като  предвижда,  че  и
родното  нему  Юдейско  царство  ще  пострада  подобно  на  Самария.
Очаквайки неприятелското нашествие, жителите на Юдея трябва да се
приготвят за бягане (гл. 1). Причина на тези бедствия са Богатите хора и
управителите.  Богатите  притесняват  бедните  и  още  в  посталката  си
измислят  противозаконни  средства  за  своето  заБогатяване.  Лъжливите
пророци със своите предсказания само погубват народа: въпреки техните
предсказания,  страната  ще  бъде  разорена.  Но  след  време  еврейският
народ  ще  бъде  събран  и  върнат  в  Обещаната  земя  (гл.  2).  Князете  и
управителите нарушават просъдието. За техните грехове и за нечестието
на  свещениците  и  лъжливите  пророци,  “Сион”  ще  бъде  като  нива
разоран, Йерусалим ще се обърне на грамада от развалини, а “планината
на Божия дом” ще стане горист хълм (гл. 3).

Спасение на Израил
чрез Старейшината от Витлееем.

Гл. 4-5.

След  като  предсказал  разрушението  на  Йерусалим и  храма  от
враговете,  пророкът,  за  да  утеши  народа,  произнася  утешителни
обещания за  бъдещото възстановяване на града и  храма, когато много
народи ще се стекат от всички страни в Йерусалим и в дома на планината
Господня, и тук, като в средоточие на истинското богознание, ще познаят
истината  и  ще  тръгнат  по  нейния  път.  В  онова  време Бог  ще  събере
обезсилените  и  съкрушените  от  бедствията  на  плена  Свои  хора,  а  на
Йерусалим ще възвърне предишната власт. Макар юдеите да излязат от
града (Йерусалим) и отидат до Вавилон, но Бог и от там ще ги избави. В
това могат да се уверят от близкия опит. Ето, наприм., събрали се много
народи (армията на Сенахерим),  с  намерение да превземат и разрушат
Йерусалим, като мислят, че Бог с тази цел ги е извикал; а Бог ги е събрал
като снопи на гумно, и Сионовата дъщеря трябва да стане и ги овършее
(гл. 4), понеже те се въоръжили против нея и бият в лицето израилския
цар.  След  това  ще  настъпи  време,  когато  от  Витлеем  ще  произлезе
Старейшина, Който с божествена сила и мир ще ръководи Израил. Ако
асирийците
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нападат  на Божия народ, те ще претърпят  голямо поражение от седем
пастири  и  от  осем  помазаници.  Остатъкът  от  Яков  или  спасените  от
асирийци тогава ще се уподобят на благотворна роса и дъждовни капки и
ще заприличат на непобедими лъвове. Към такова съвършенство Бог ще
ги  поведе  чрез  окончателно  изтребване  предметите  на  гордостта  и
идолослужението (гл. 5).

Гл. 4, ст. 1-5 са почти буквално сходни с Ис. 2:1-5 и имат еднакво
значение с последните. Ст. 6. Сокрушенную и отриновенную – Сионовата
дъщеря или еврейския народ,  съкрушен от бедствията на плена. Ст. 8.
Столп  паствы  мгляный –  мрачна  кула  за  наблюдаване  стадото,  т.е.
Йерусалим, който  съгласно  с  предсказанието  (3:12),  не  е  вече  град,  а
поле,  по  което  пасе  добитък.  Мисълта  на  целия  стих  е:  към  тебе,
Йерусалиме, ще премине властта, царството от Вавилон. В ст. 11 и 12 се
говори  за  нашествието  на  Юдея  на  Сенахерим,  завършило  с  пълното
негово поражение (Ис. 37:4-36). Ст. 13. Пазнокти – копита.

Гл.  5:1.  Вместо  “племен  Исраилевых” в  евр.  Библия  стои
“Израилевия съдия или цар”.

Ст.  2.  Доме  Ефратов.  Един  от  правнуците  на  Юда,  според  1
Парал. 4:1-4, се наричал Ефрат; може да се предположи, че Витлеем бил
населен от потомците на Ефрата, поради което и се наричал дом Ефратов;
той  се  наричал  още и  дом Юдин  (Мат.  2:6),  за  отличаване  от  другия
Витлеем, който се намирал в Завулоновото коляно. Самата дума Витлеем
значи  –  дом  на  хляба;  с  това  се  указва  на  обкръжаващите  Витлеем
плодородни  полета.  Витлеем,  по  количество  на  народонаселение,  бил
незначителен град: той нямал 1000 напълно способни мъже от 20 години
и  нагоре,  които  влизали  в  народното  преброяване  (у еванг.  Мат.  2:6,
вместо в тысящах, стои в владыках – воеводства, т.е. в градовете, където
имало началници,  водители).  Князя – Владетел, цар за евреите.  Исходи
же Его из начала от дней века – произходът Му е от вечност.

Ст. 3. Сего ради – поради това събитие; Бог ще предаде юдеите на
унижение, докато не се роди Старейшината.
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Ст. 4. Ясно указание, че Онзи, Който ще се роди във Витлеем, е
Господ.

Ст.  5.  Будет  сей  мир-  името  на  Старейшината  е  Примирител.
Седмь и осмь – неопределено голямо количество, напълно достатъчно за
известна цел (Екл. 11:2; Прит. 9:1; Зах. 3:9). Вместо “язвъ”, в евр. Библия
стои  “князе”.  –  Под  Старейшина  тук  се  разбира  Месия,  който  по
човечество щял да се роди от Дева във Витлеем, а по божество предвечно
е роден от Бог Отца. За вечния произход на Месия се говори и в други
места. Така, в 109 псалом се предсказва царското и първосвещеническото
служение  на  Месия,  Който  е  роден  от  Бог  прежде  денницы,  т.е.  от
вечност;  пророк  Исая,  предсказвайки  за  владичеството  на  Емануил,
нарича  Го  Отец  на  вечността  (Ис.  9:5).  Въз  основа  на  това,
съвременниците  на  пророк  Михей  могли  да  разберат,  че  той  ми
възвестява тук за раждането по плът на Месия. На Иродовия въпрос: къде
трябва да се роди Христос? – юдейските първосвещеници и книжници
отговорили: във Витлеем – и за потвърждение привели това пророчество
(Мат.  2:4-6).  Даже  и  простезит  народ  знаел,  че  това  пророчество  се
отнасяло  към  Месия  (Йоан.  7:41-42).  Съответно  на  това  и  под
раждающия съвременниците  на  пророка  разбирали  –  майката  на
Емануил, Дева Мария (Ис. 7:14), а в ст. 5 под пастыри и язвъ (в евр. текст
– князе) – апостолите и проповедниците на евангелието.

Истински път към спасение.

Гл. 6-7.

В 6-та и 7-ма глави пророк Михей показва, че изпълнението на
обредите,  без  усвояване на  правилни  понзитези  и  добри  привички,  не
предпазва  от  развала  и  не  е  угодно  Богу.  Еврейският  народ  за
умилостивяване на Бог е  готов да  принесе  десетки  хиляди  жертви,  да
даде,  даже,  своите  първенци.  Но  Бог  не  гледа  на  това  външно
богопочитание.  Той  от  всекиго  иска  –  еже  творити  суд,  любити
милость и готову быти еже ходити с Господем Богом. При умножаване
на беззаконезита Бог устройва спасението на хората чрез изправителни
наказания, и грешникът, който понася
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наказанието с търпелива благопокорност и надеждата за своето спасение
възлага на Бог, ще бъде спасен. Грешниците, колкото много беззаконези
и да са извършили, при искрено разкайване за тях, трябва да вярват и да
са убедени, че “Той (Бог) обратит, и ущердрит ны, и погрузит неправды
нашя и ввержет в глубыни морския вся грехи наша”

Забележка. От книгата на прор. Михей се четат паримии: 1) 5:2-4 на първия
час  в  надвечерието  на  Рождество  Христово,  5,  2-4;  4,  6-7,  на  вечернята  на  същия
празник, така като празнуваното събитие е изпълнение на пророчеството, и 2) 4:2-3, 5;
6:2-5,  8;  5:4  на  празник  Преполовение,  понеже  изобличаваните тук непокорни Богу
израилтяни  били  подобни  на  непокорните  и  враждебни  на  Христос  юдеи,  които
Спасителят изобличавал в празник Преполовение (Йоан 7:14-30).
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Книга на пророк Наум.

Сведения за пророка.

Пророк Наум (от евр. утешител) произлизал от село Елкот, поради
което и се наричал елкошитянин (евр. Библ. 1:1). Според блаж. Йероним
село  Елкот  или  Елкеса  се  намирало  в  Галилея.  Понеже  Израилското
царство във времето на пророк Наум не съществувало, вероятно, той е
живял в  Юдея и,  може би,  в Йерусалим, още повече,  че речта си той
обръща към Юдея (1:15). За времето на неговото пророческо служение
няма преки указания в книгата му, и то трябва да се определи от нейното
съдържание.

Пророк Наум говори за окончателното разрушение на столицата
на Асирийското царство – Ниневия (1:9); ще рече, той живял по-рано от
606 година,  в  която се предполага  да е  станало разрушението на тази
столица. За Израилското царство, което било разрушено от асирийци в
722 година, пророкът съвсем замълчава: то като че ли не съществува. В
своята книга  той  говори,  че врагът  –  асирийският  цар,  вече минал по
Юдея, отдалечил се от нея, и тя сега свободно може да празнува своите
празници, защото бедствието от асирийци няма вече да се повтори (1:15).
Оснен това, от съдържанието на неговата книга се вижда, че нему била
известна книгата на пророк Исая (Ис. 10:27 срав. Наум. 1:13; Ис. 13:16 ср.
Наум 3:10; Ис. 24:1 ср. Наум 1:4-5; Ис. 47:2-3 ср. Наум 3:5; Ис. 51:19 ср.
Наум 3:7; Ис. 52:17 ср. Наум 2:1). Въз основа на тези указания, дейността
на  прор.  Наум  тълкувателите  отнасят  към  времето  на  юдейския  цар
Манасий, и повод за произнасяне пророчеството считат пленяването на
този  цар  от  асирийци.  Действително,  когато  асирийци  взели  в  плен
безбожния юдейски цар Манасий и, окован, го откарали във Вавилон (2
Пар. 33:11), опечаленият народ, обкръжен от врагове и не виждайки за
себе си от никъде помощ, в пленяването на своя цар трябвало да види
предвестие на своето пленяване от вавилоняни,  предсказано от пророк
Исая
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(гл. 39) и Михей (4:8-10), и постозинно да очаква асирийските войски.
Тогава, именно, се раздал гласът на пророк Наум: “бедствието вече няма
да се повтори; празнувай, Юдео, твоите празници: няма повече да минава
по тебе нечестивият” (1:9-15). “Сега, казва Бог, Аз ще съкруша неговия
ярем,  лежащ върху тебе;  и  твоите  вериги  (на  твоя  цар)  ще  разкъсам”
(1:13). В плена Манасий се разкаял, и Бог го възвърнал на царството му в
Йерусалим, след което той захванал да служи на истинския Бог (2 Пар.
33:13-18).

По такъв начин, времето на пророк Наумовата дейност съвпада с
годините на Манасиевото царуване (698-643). Паметта на св. прор. Наум
се празнува на 1 декември.

Съдържание на книгата.

Предмет на Наумовото пророчество служи Божието определение
за окончателната гибел на Ниневия, а заедно с нея, и на цялото асирийско
царство. Пророчеството е изложено в 3 глави: в 1-ва се съдържа Божието
определение  за  гибелта  на  Ниневия;  във  2-а  –  изпълнението  на  това
определение и в 3-та – причините на нейната гибел.

Божието определение за гибелта на Ниневия пророкът започва с
величествено  описание  свойствата  на  Йехова,  Бог  ревнителя,  Който,
макар  и  дълго  да  търпи  беззаконезита  на  хората,  в  същото  време,  по
Своето  правосъдие,  не  оставя  ненаказани  греховете  и,  по  Своето
могъщество,  привежда  Своите  определения  в  изпълнение.  Ето  защо,
надяващите се на Него ще бъдат избавени от бедствия, а за противещите
се на Неговата света воля няма спасение. Юдеите ще бъдат избавени от
нещастието,  а асирийци,  макар и да са могъществени,  окончателно ще
бъдат  изтребени  заедно  със  своите  идоли.  Пророкът  вече  съзерцава  с
духовни очи изпълнението на Божия съд и вече чува гласа на глашатай по
юдейските планини,  призоваващ евреите спокойно да празнуват своите
празници и да изпълняват дадените Богу оброци (гл. 1).

Бог ще разруши Ниневия и чрез това ще възстанови унищоженото
от  нея  величие  на  Яков.  Ето  вече  нейните  стени  са  обсадени;  тя  е
превзета  от  неприятелите,  които  грабят  несметните  й  Богатства,  а
жителите й откарват
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в плен. Безвъзвратно загина считалото се до сега непристъпно леговище
на  лъвовете,  напълнено  с  Богата  плячка;  сложен е  край  на  страшната
Ниневия: гласът на нейния глашатай, викащ за подчиняване под Асирия,
няма вече да се раздава между народите (гл. 2).

Причините на това са, че Ниневия е град кръвен, - т.е. в него се
извършват  убиства,  -  вероломен  и  разбойнически;  тя  като  красива
блудница  продавала  народите  в  своето блудстване, за  което  Бог ще я
обезслави и опозори, така че, всички, които я видят, ще побегнат от нея и
с изумление ще говорят: нещастната Ниневия! Кой ще я оплаче? Нейните
крепости  ще бъдат  като  смокиня  с  добре  узрели смокини;  само да  се
разтърси дървото, и те ще паднат в устата на ядещия. Тя не може да се
надява  на  своите  войници,  защото  във  време  на  обсадата  те  ще  се
уплашат  като  жени,  а  многочислената  й  войска  ще  се  разлети  като
скакалци  при  изгряване  на  слънце.  Пороците  на  Ниневия  са  толкова
много, че нищо не може да й помогне и да я излечи. Тя, за удивление на
всички, ще загине. Падането на Ниневия ще бъде радостен празник на
земята за всички народи, които, изумени от важността и неочакваността
на събитието,  весело ще ръкопляскат  и от  сърце ще се радват.  Никой
няма  да  пожалее  за  Ниневия,  защото  няма  народ,  който  тя  да  не  е
обидила, мъчила и поробвала (гл. 3).

Гл. 1, ст. 8. И в потопе пути скончание сотворит, от евр. текст –
чрез силен разлив на водите Той ще произведе разрушение, т.е., Ниневия
ще бъде разрушена чрез силно наводнение на река Тигър. Ст. 11. Тук се
има предвид асирийският  цар Сенахерим,  който с многобройна войска
нахлул в Юдея, превзел някои градове, решил да превземе Йерусалим и
изрекъл  хула  на  Бог,  считайки  Го  безсилен.  Ст.  12.  Бог  говори  на
Ниневия: макар ти, Ниневио, да владееш много народи и царства, като че
ли владееш много води, обаче, всички твои владения ще бъдат разделени
между  враговете  и  ти  сама,  като  запустееш,  ще  бъдеш  забравена  от
всички.  Ст.  13.  Тук  Бог  говори  на  юдеите,  утешавайки  ги  с
освобождението от асирийското робство.
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Гл. 2, ст. 2. Този стих от евр. ще се преведе: Йехова ще възстанови
величието  на  Яков  и  величието  на  Израил,  понеже  грабителите  ги
ограбили и клончетата им изчупили,  т.е.  асирийци,  като разбойници  и
грабители,  вмъкнали  се  в  Божието  лозе  (Палестина)  и  всичко
унищожили.

Гл.  3,  ст.  1.  Не  осяжется  ловитва –  плячката,  грабителски
спечелена,  от  никого  не  бива  закачана,  т.е.  постозинно  пребъдва  в
Ниневия, не излиза от нея.

Ст.  4.  Ниневия  с  всевъзможни  хитрости  и  коварни  договори
привличала към себе си народите, подчинявала ги под своята ласт, а след
това вече разполагала със съдбата им по свой произвол.

Ст. 8. От евр. ще се преведе така: “нима ти, Ниневио, си по-добра
от Но-Амон, който, както и ти, се намира при река или канали? Водите
бяха около него, морето беше негова ограда и стена”. Под Но-Амон се
разбира  знаменитезит  в  древността град Тива или  Диосполис  в  Горни
Египет;  в  този  град  се  намирало  знаменитото  прорицалище  на  идола
Амон. Във времето на Херодот той се славел като глава на градовете в
света.  Бил  разположен  между  притоците  и  каналите  на  река  Нил,
обкръжен от всички страни с води. Река Нил служела за него като градска
стена и го защитавала от нападение на неприятелите. Обаче, и този велик
град бил разорен, а жителите му били преселени. Падането на този град
могло да бъде указано за пример на град Ниневия.

Ст. 16. “Търговците у тебе са повече от звездите на небето: те като
скакалци ще се пръснат по разни страни, без да се погрижат за спасение
на отечеството”.

Ст. 17. Смесник – съюзник; пруг и акрида – два рода скакалци.

Изпълнение на Наумовото пророчество
за падането на Ниневия.

Проповедта на пророк Йон отсрочила гибелта на Ниневия само за
200 години. Нечестието отново се е усилило у ниневитяни и викало за
отмъщение  от небето. При неразкаяността  на  жителите Бог чрез прор.
Наум окончателно определил да погуби Ниневия. Изпълнители на този
Божий съд над Ниневия били Киаксар, мидийски цар, и
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Набополасар,  вавилонски  цар.  Войските  на  съюзните  царе  цели  три
години  обсаждали  укрепения  гард  без  никакъв  успех.  Най-после  през
пролетта на третата година враг на града се явила самата река Тигър: през
една  нощ силно  наводнение  разрушило градската  стена  над  реката  на
твърде  дълго  разстозиние  (3:14).  Асирийският  цар се отчаял  и,  когато
обсадителите се вмъкнали в града, той сложил голям дръвник в самия
дворец, събрал всичкото злато,  сребро, царски одежди, повикал своите
наложници и евнуси и изгорял заедно с тях (3:15). Огромното количество
злато и сребро победителите изнесли от Ниневия в Екбатан и Вавилон, а
ограбеният град бил предаден на пламъка (ср. 3:13-15) и от тогава не бил
издигнат. Това събитие станало в 606 год. преди р. Хр.
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Книга на пророк Авакум.

Сведения за пророка.

Пророк Авакум (от евр. борец) в своята книга не указва – от де бил
и кога пророчествал.  Оства да се правят за това заключения от  някои
места на неговата книга. От надписа, който пророкът поставя в края на
своята  молитвена  песен:  “на  началника  на  хора,  за  съпровод  на
музикалните  струнни  оръдия”  (евр.  Библ.  3:19),  се  вижда,  че  той  по
рождение  принадлежал  към  Левиино  коляно  и  бил  от  числото  на
длъжностните  лица  при  богослужбеното  храмово  пение.  Своето
служение прекарал в Юдейското царство: пълното негово мълчение за
Израилското  царство  дава  основание  да  се  предположи,  че  той  е
пророчествал вече след разрушение на това царство. В своята книга (1:5-
6) пророкът говори за нашествието на халдейци като за народ нов, който
юдеите  още  не  са  виждали,  но  ще  го  видят  в  земята  си  даже
съвременниците на пророка (во дни ваши); ще рече, Авакум пророчествал
преди  606  година,  когато  пръв  път  халдеите  се  явили  в  Юдея  при
Йоаким, Йосиевия син. В 4-та книга Царства 21:10-15 се говори, че Бог в
царуването  на  Манасий  чрез  своите  пророци  застрашавал  юдеите  с
нашествие на неприятелите (се разбират халдеите). От пророците, които
най-първо нарекли халдеите врагове на еврите, нам е известен Авакум;
вероятно,  него,  именно,  и  трябва  да  подразбираме  в  числото  на
пророците,  предсказали  на  Манасий  за  бедствието,  което  щяло  да
постигне неговото царство. Ако е така, то пророк Авакум бил по-млад
съвременник на пророк Наум, и неговото служение се пада на втората
половина отт царуването на Манасий (678-643).

Паметта на св. пророк Авакум се празнува на 2 декември.
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Цел на Авакумовото пророчество
и език на неговата книга.

Положението  на  юдеите  в  царуването на  Манасий било  твърде
печално: жестокостта, грабителството, насилието, враждата, раздорите не
могли да бъдат изкоренени от покаялия се и върнал се от плена Манасий;
пророците предсказвали нови бедствия на народа и, при това, страшни (4
Цар. 21:10-14; 2 Пар. 33:10-18), въпреки утешителните думи на пророк
Наум, че Асур няма повече да притеснява Юдея. Народът,  естествено,
излязъл  от  търпение,  роптаел  против  своята  съдба,  порицавал
божествения промисъл и със страх гледал на бъдещето. Оттук, целта на
Авакумовото пророчество  била  –  да  установи правилен  възглед  върху
непостижимите пътища на Божия промисъл, да укаже, че Бог допуска на
нечестивите само временно да имат превъзходство над благочестивите,
но никога не оставя нечестивите ненаказани, поради което и бедствията
на праведните са временни. Праведниците, благодарение на своята вяра,
ще  останат  живи  при  всякакви  изпитания,  а  нечестивите  ще  загинат,
подобно на халдеите.

Езикът  на книгата се отличава с краткост,  точност и  живост на
образите, така че, от литературно гледище, тя принадлежи към числото
на най-бележитите библейски писания. Критиците на свещения текст не
намират  достатъчно  думи  да  възхвалят  величието,  простотата  и
поразителността на Авакумовите изображения.  Особено величествена и
силна е в еврейската Библия съдържаща се в 3-та глава песен, която 70-те
превели не съвсем ясно и точно.

Съдържание на книгата.

Главна  мисъл  на  книгата  е:  неправедният,  беззаконникът  ще
погине,  а  праведният  чрез  своята  вяра  ще  бъде  жив.  Тази  мисъл  е
разкрита  в  3  глави:  в  първите  2  глави  тя  се  разкрива  във  форма  на
разговор между Бог и пророка, а в 3-та – във форма на молитва или песен
от лицето на пророка.

Пророкът  се  оплаква  против  царуващите  в  народа  развала  и
угнетяване  на  праведните  от  нечестивите  и  пита  –  до  кога  ще  се
продължи такъв порядък. На това Бог отговаря,
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че Той ще извърши  над  народа съд чрез  халдеите,  които унищожават
всичко на своя път и събират пленници като пясък. След като проявят
жестокост и насилия и одържат победи, те (халдеите) ще се възгордеят и
ще започнат своята собствена сила да считат за Бог. Но у пророка, след
получаване този отговор, се родило ново недоумение – защо Бог допуска
да  накаже  евреите,  именно  чрез  халдеите,  когато  последните  са  по-
виновни от евреите: те са жестоки, надменни, нечестиви и, подобно на
рибари, ловят народите в своите мрежи. Нима Бог не може да сложи край
на едно зло иначе, освен чрез друго по-голямо зло? (гл. 1).

След  известно  време,  пророкът,  който  с  напрегнатост  очаквал
отговор, получава повеля да запише отговора с ясни букви на скрижали,
за да може четящият скоро да прочете, именно: “към съмняващия се няма
да благоволи Моята душа, а праведният  чрез вярата си ще бъде жив”.
Заедно с това Бог научава пророка, че враговете (халдеите) в свое време
ще бъдат жестоко наказани и погубени за своите злодеяния: нито техните
крепости,  нито  пък  техните  златни  бедушни  идоли  ще  могат  да  ги
защитят, защото Бог не в тях, а в Своя свят Йерусалимски храм обитава
(гл. 2).

Пророкът, доведен в ужас от откровението за бъдещето, се обръща
към  Бог  с  молитва,  в  която  изобразява  безпределното  Негово
всемогъщество  и  изразява  готовност  без  униние  да  посрещне
предстоящите бедствия. Той моли Бог да помилва евреите, както някога
помилвал техните прадеди, като ги спасил от египетското робство и като
направил  велики  чудеса  при  въвеждането  им  в  Обетованата  земя.
Пророкът  предвижда  бъдещата  съдба  на  своите  съвременни
съотечественици,  разоряването  на  Юдея,  но  заедно  с  това  изразява
надежда за спасение отБог; макар неприятелят да опустоши всичко, да
отнеме  плодовете,  хляба,  стадата,  но  пророкът  спокойно  всичко  ще
посрещне, защото вярва в Бог на своето спасение и в Него намира радост
и веселие (гл. 3).

Гл.  1,  ст.  11.  От  евр.  ще  се  преведе:  “тогава  неговият  дух (на
халдейския народ или на вавил. цар) ще излезе от пределите си, ще мине
чертата  (на  справедливостта)  и  ще  съгреши,  като  направи  своето
могъщество свой бог”,
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т.е.  вавилонският  цар,  след  като  пороби  царства  и  народи,  разруши
Юдейското  царство  и  се  прослави  чрез  победи,  извънмерно  ще  се
възгордее и, вместо да благодари Богу за даруваните могъщество и слава,
сам себе си ще обяви за Бог и ще обоготворява своята сила.

Гл. 2, ст. 1. На стражи моей стану – пророците стоели на стража,
когато се отделяли от всичко земно, бодърствали духом, очиствали ума и
сърцето си и, в молитвено състояние, се издигали на някаква височина,
като че ли на камък, на духовна крепост; в такова състояние те очаквали
божествено  откровение,  внимавали,  кога  лъч  от  Божията  светлина  ще
проникне в техния ум, ще ги озари, и какво ще им каже Бог в техния дух.
Что отвещаю на обличение – какво трябва да отговоря на онези, които
недоумяват за пътищата на Божия промисъл и, като че ли, протестират
против Божиите разпоредби. От тези думи ясно се вижда, че въпросите и
недоуменията, с които пророкът се обръща към Бог, били не негови, а на
народа.

Ст.  3.  Божието  откровение  трябва  да  бъде  написано  на  дъска,
защото съдържащото се в него пророчество се отнася към бъдеще време,
и  скоро  няма  да  се  изпълни.  Ап.  Павел  думите  на  този  стих  “идый
приидет и не умедлит” отнася към Иисус Христос, Който ще дойде и
няма да закъснее да въздаде на всички вярващи (Евр. 10:37).

Ст.  4.  Пророчеството,  изказано  от  Бог  чрез  прор.  Авакум,
непременно  ще  се  изпълни,  макар  и  не  скоро.  Поради  това,  всеки
търпеливо, със спокоен дух, с истинска, жива, твърда, непоколебима вяра
трябва да очаква неговото изпълнение. Нашата вяра в Бог дава живот на
нашия дух, защото вярата е, която нас приближава до Него, съединява ни
с  Източника  на  духовния  живот.  Твърдо  вярващият  в  Бог  човек  при
никакви  обстозителства  не  се  смущава,  във  вярата  той  намира
разрешение  на  всички  жизнени  въпроси  и  с  тази  вяра  сам живее.  На
пророк  Авакумовите думи  “праведник от веры жив будет” ап Павел
основава  своето  учение  за  благодатно  оправдание  чрез  вярата  в
Спасителя, без делата на закона (Гал. 3:11, Евр. 10:38). Според Апостола,
Авакум пророчествал, че в царството на Месия за спасението се изисква
жива,  истинска  вяра;  само  при  такава  вяра  Бог  дарява  оправдание  и
спасение всекиму – и на евреина, и на халдееца. Думите на прор. Авакум
могат да
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бъдат приложени не към отделни само личности, но и към цели народи.
Историята показва, че невярващите народи изчезват от лицето на земята,
а устойчиво е само обществото от вярващите – църквата.

Гл. 3. Надписание. Молитва Авакума пророка с песнию – молитва,
която трябва да се пее под акомпанимент на музикални инструменти.

Ст.  2.  Според  някои  тълкуватели,  думите  “посреде  двою
животну” указват на полагането Иисус Христос в ясли (Лук. 2:7). Но в
еврейската Библия тези думи ги няма.

Ст. 3. В еврейската Библ., вместо “Бог от юга приидет и святый
из горы приосененныя чащи”,  стои:  “Бог идва от  Теман и Светезит от
планина Фаран”, което е сходно с Второз. 32:2. Град Теман и планина
Фаран  били  съседни  със  Синайската  планина.  Тук  пророк  Авакум
напомня  на  юдеите,  че,  както  някога  Бог  бил  милостив  към  техните
прадеди, като им давал закон на Синай, вършел чудеса и ги спасявал от
враговете,  така  и  в  бъдеще,  когато  настъпи  определеното  време,  Той
отново ще дойде, като че ли от Синай, от Теман и от Фаран, ще ги спаси
от робство и отново ще ги въведе в Обетованата земя – в царството на
Месия.  Под  “горы  приосененныя  чащи” –  от  планината  със  сенчеста
дъбрава – Православната църква разбира Божията майка, която е планина
от добродетели, осенена от Св. Духа (Кан. на Рожд. Христ. и Нед. Ваия,
ирм. 4), а думите “покры небеса добродетель” отнася към Христос (Ирм.
4 на Срет.).

Ст. 13. Под “помазанныя” църквата разбира християните (кан. на
Петдес., 4 пес.). По такъв начин, пророк Авакум предсказва за спасението
на  хората  (за  влизането  им  в  Христовата  църква)  чрез  вяра  в
изкупителните заслуги на Иисус Христос, без делата на закона, т.е. без
своите лични дела, без надежда на своите сили.

Тази  молитвена  песен  на  прор.  Авакум съставя  основа  на  4-та
песен от църковните канони.
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Книга на пророк Софоний.

Сведения за пророка

Пророк Софоний (от евр. тайнозрител) бил син на Хусий, внук на
Годолий, правнук на Аморий, праправнук на Езекия (1:1). Такова дълго
родословие, по мнението на тълкувателите, указва на неговия произход
от знатен род. Според преданието, записано от св. Епифаний, пророкът
произлизал от Симеоново коляно. Пророческото си служение прекарал в
дните  на юдейския цар Йосий (1:1),  който царувал от  641-610 година.
Понеже  пророкът  в  своята  книга  изобличава  юдеите  в  открито
идолопоклонство,  което  било  прекратено  по  цяла  Юдея  чак  в  18-та
година от царуването на Иосия, то естествено е да се заключи,  че той
произнесъл  своето  пророчество  в  първите  години  от  царуването  на
Йосий.

Паметта на св. прор. Софоний Църквата празнува на 3 декември.

Съдържание на книгата

Главната  мисъл на  книгата  е  –  Бог,  чрез  съд над човечеството,
окончателно  ще  унищожи  злото  в  света  и  от  праведниците  измежду
всички  народи  ще  образува  Своето  блажено  царство.  Тази  мисъл  е
изложена в 3 глави: в 1-ва се говори за бедствията, които ще постигнат
евреите,  във  2-ра  –  за  бедствията  на  езичниците,  а  в  3-та  се  рисува
съвременното на пророка печално религиозно-нравствено състояние на
Йерусалим и, в противоположност на това, се начертава светла картина
на бъдещото състояние на света, което ще настъпи след съда.

Отначало  пророкът  възвестява  Божието  определение  за
изтребване  на целия свят – на нечестивите хора,  животните,  рибите и
птиците,  както  е  било  във  време  на  потопа.  Частно,  Бог  ще  простре
Своята ръка върху Юдея и Йерусалим: ще унищожи имената на разните
Ваалови  идоли,  имената  на  жреците  и  самите  жреци.  Също  така  ще
постъпи и с онези, що се покланят на небесните светила по покривите,
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които се кълнат  в Бог и в Молох,  които отстъпват от Йехова и не Го
признават  за свой Бог.  Изтребването ще се започне от царския дом, и
никой няма да бъде пощаден;  плач и ридание ще се разнася по целия
град;  нечестивият  никъде  не  ще  може  да  се  укрие,  защото  Бог  със
светилник  ще  прегледа  и  претърси  Йерусалим.  Всичко  ще  бъде
разграбено, хората ще бъдат като слепи, кръвта им ще бъде излята като
прах, а труповете им ще бъдат изхвърлени като сметище (гл. 1).

Нека поне смирените да потърсят Бог, защото не ще могат никъде
да се укрият в деня на гнева Господен, когато всички страни ще бъдат
разорени. Защото ето, филистимските градове ще опустеят и ще станат
владение на юдеите; а моавитяни и амонитяни ще постигне участта на
Содом и Гомор; етиопяни ще бъдат избити с меч, а Асирия с Ниневия ще
се превърнат на пустиня и развалини (гл. 2).

Тежка ще бъде участта на прочулия се със своите престъпления  и
нечистотии  град  Йерусалим,  любим  като  гълъбица,  но  не  слушащ
божествените наставления. Неговите князе и началници са като рикаещи
лъвове,  съдиите  –  като  хищни  вълци,  пророците  (лъжливите)  са
празнословци,  лекомислени,  а  свещениците  оскверняват  светезината  и
нарушават закона, без да гледат на това, че Бог постозинно явява пред
тях Своето правосъдие и наказва беззаконниците. Ако Йерусалим иска да
види  Божието правосъдие,  нека почака деня,  когато  Бог  ще стане,  ще
събере  всички  народи  и  царства  и  над  неправедните  от  тях  ще  излее
всичката ярост на Своя гняв. Тогава Той ще даде чисти уста на народите,
всички да призовават Неговото име и единодушно да Му служат. Тогава
и Йерусалим няма да се срамува от своите постъпки,  с които сгрешил
пред  Бог,  защото  от  неговата  среда  ще  бъдат  отдалечени  всички
горделивци. Нека се радва и тържествува Сионовата дъщеря: сам бог ще
я спаси, ще събере нейните разсеяни чеда и ще ги направи знаменити и
славни между всички народи на земята (гл. 3).

Гл. 3, ст. 3. Яко львы рыкающе – като лъвовете със своето рикаене
и свирепост навеждат ужас на всички животни, така и Йерусалимските
управители навеждат страх
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у  народа  със  своите  жестокости  и  неправосъдие.  Вместо  “волцы
аравийстии” в  евр.  Библ.  стои:  “волцы  вечерние”,  т.е.,  вълци,  които,
силно изгладнели до вечерта, бързо се хвърлят върху плячката и цяла я
изяждат, без да оставят нещо за другия ден.

Ст.  4.  Презорливы –  презрители,  пренебрегващи  истината.
Нечествуют  в  закон –  нечестиво  постъпват  в  името  на  закона,
тълкувайки го лъжливо, по своему.

Ст. 5. Во истязании – във въздаянието. Ст. 7. Углы их – основите,
твърдините, на които се държало тяхното царство.

Ст.  7.  За  вся  елика  отмстих  на  нем. –  Аз  бих  простил  на
еврейския народ, ако той се покае – казва Бог, - нищо не бих изпълнил от
онова,  що  съм  определил  да  направя  и  да  му отмъстя,  бих  отменил
всички, определени от Мене бедствия и наказания. Истле все листвие их
–  обаче,  злото  е  непоправимо:  развалени  са  не  само  дърветата,  но  и
листата, т.е. не само бащите, но и малките деца.

Ст. 8. Потерпи Мене в день воскресения Моего во свидетелство –
почакайте до онзи ден, когато аз ще се дигна за опустошение (евр. Библ.).

Ст. 9.  Тогда обращу к людем язык в род его – тогава всеки народ
ще прославя Бог на своя роден език, а не само на еврейски, както е било в
стария завет.  В евр. Библ. стои: “тогава Аз ще дам на народите чисти
уста,  та  всички  да  призовават  името  на  Господа  и  да  Му  служат
единодушно”.

Ст. 11.  Не имаши приложити величатися на горе святей Моей –
след като изтребя горделивците и беззаконниците, ти няма повече с тях
да се гордееш на Моята света планина.

Ст. 13. Пожируют – ще пасат, ще се хранят.
Предсказанията на пророк Софоний за Божия съд над народите се

изпълнили във войните на вавилоняни, които били оръдие на Божия гняв
против  нечестивите  и  порочни  хора.  Но,  предсказвайки  за  събитията,
които щели да настъпят в скоро бъдеще, пророкът със своя вдъхновен
поглед  прониквал  и  в  месианските  времена.  Така,  той  предсказва  за
разпространение  на  истинското  боговедение  по  цялата  земя,  за
окончателно  изтребване  на  нечестивите  и  създаване  общество  от
праведни хора, които ще се намират под милостивото покровителство на
Йехова и ще
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бъдат избавени от всички нещастези и скърби (3:9, 15, 20). Очевидно е,
че  тук  той  подразбира  духовния  Израил,  новозаветната  църква.  Това
започнало да се изпълнява с първото идване на Спасителя, а окончателно
ще се изпълни при второто Негово пришествие на земята.

Забележка. От книгата на прор. Софоний се взимат две паримии: 1) 3:8-15 на
Велика  Събота,  поради  това,  че  възвестяваното  в  това  пророчество  всемирно
разпространение на вярата е плод на Христовата смърт и възкресение, и още поради
това,  че  думите:  “потерпи  Мене  в  день  воскресения  Моего” (3-8),  по  мнението  на
бл.Йероним и Августин, съдържат пророчество за Христовото възкресение, след което,
по думите на Спасителя, ще се започне; “суд миру сему” (Йоан 12:31); и 2) 3:14-15 на
празник Вход  Господен в  Йерусалим,  поради това,  че  проявилото се  в  този  случай
веселие  и  ликуване  на  народа  предизобразява  щастливите  дни  за  вярващите  в
Христовото царство, за което нещо се говори в дадено пророчество.
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Книга на пророк Агей.

Сведения за пророка.

Пророк  Агей  (от  евр.  тържествен)  живял  и  пророчествал  след
завръщане  на  евреите  от  вавилонския  плен.  Никакви  исторически
сведения  не  съществуват за  неговия  произход  и  за  живота  му преди
пророческото служение. По предание, записано от св. Епифаний, еписк.
Кипърски,  той  се  родил във  Вавилон  и  в  юношеска  възраст  дошъл в
Йерусалим заедно с княз Зоровавел и с първосвещеник Иисус в първата
година от царуването на Кир (1 Ездр. 2:3-65). Пророческото си служение
започнал във втората година от царуването на Дарий Истасп, в 520-та
година (Аг. 1:1), т.е. 15 години след завръщането си от Вавилон. Неговата
памет Църквата празнува на 16 декември.

Състояние на юдеите
във времето на пророк Агей.

От указа на Кир, с който се обявява свобода на всички еврейски
пленници във Вавилон, твърде малцина се възползвали: в отечеството се
върнали  само  42  360  свободни  юдеи  и  7337  техни  роби;  от  24
свещенически чреди (смени) смато четири  се върнали  в Йерусалим (1
Ездр. 2:36-39). В 7-ия месец те възстановили жертвеника и започнали да
принасят жертви, като в това време приготвяли материал и средства за
построяване на храма. Във втория месец на 2-та година след връщане от
плена, те, под звука на свещеническите тръби и при пение на левитите,
сложили основа на храма; при това, младите хора искрено се радвали и
възклицавали,  а старите, които още помнели великолепния Соломонов
храм,  разрушен и изгорен от халдеите преди 52 години от това, горко
плачели,  като  виждали  бедността  на  новопостроявания  храм.  Юдеите
твърде усърдно се заели с построяването на храма, но още от
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самото начало срещнали препятствия. Полуезичниците самаряни, които
се покланяли и на Йехова, и на идолите, предложили на юдеите своето
сътрудничество в построяването на храма, но юдеите им отказали. Тогава
самаряните чрез подкупи започнали да скланят местните сатрапи да не
бързат с изпълнение заповедта на Кир, който в това време водел война с
масагетите. При Кир те нищо не успели да направят със своите клевети,
но  приемниците  на  Кир  –  Камбиз  и  Лъже-Смердис  –  вече  обръщали
внимание  на техните  доносничества.  Лъже-Смердис спрял постройката
на  храма,  защото  нему  донесли,  че  юдеите  не  само  храм  строят,  но
укрепяват  и  Йерусалим,  с  цел  да  отхвърлят  персийското  иго.  Тази
забрана  се  продължавало  в  течение  на  15  години,  до  2-та  година  от
царуването на Дарий-Истасп (1 Ездр. 4:24). При такова продължително
спиране на работите евреите мислели, че не е още настъпило време за
построяване на храма, и че, до изтичане на 70-годишното запустяване,
Богу не е угоден никакъв храм. Така продължавали те да мислят и след
възцаряването  на  Дарий-Истасп,  когато  обстозителствата  се  били
изменили  и  не  съществували никакви  пречки  от  страна  на  враговете;
тяхното  предишно  горещо  усърдие  за  построяване  на  Божия  храм
охладняло,  ревността им пропаднала.  Те не  довършвали сега храма не
защото  не  смеели,  а  защото  не  искали.  При  това  храмът  бил  твърде
необходим.  Божият завет с евреите изисквал  особено място за видимо
общение  между  Бог  и  народа.  Както  при  сключване  на  завета  било
заповядано да се построи скиния, в която Бог благоволил да обитава сред
народа,  така  и  сега,  когато  върналите  се  от  плена  пожелали  да
възстановят  завета  с  Бог,  прекъснат  във време на  плена,  трябвало по-
скоро  да  се  построи  храмът,  защото  с  него  било  съединено
съществуването на завета и изпълнението на Божиите обещания. Храмът
бил  училище,  където  юдеите  се  възпитавали,  учели  и  приготвяли  за
достойно  приемане  на  Спасителя.  Бог  наказвал  юдеите  за  тяхното
нехайство към храма, вразумявал ги чрез разни бедствия, но те не искали
да разберат и,  както по-рано, си оставали безгрижни.  При такова едно
тяхно състояние Бог изпратил пророк Агей – да им обясни причините на
техните  бедствия,  неуспеха в  трудовете и  да  ги  подбуди да  довършат
постройката  на храма.  Това съставяло задача и  цел на  прор.  Агеевото
пророческо служение.
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Съдържание на книгата.

Книгата се състои от 2 глави и съдържа четири пророчески речи:
1-та  реч  е  изложена  в  първа  глава,  а  останалите  във  втора.  Главен
предмет на пророческите речи е построяването на храма.

В  първата реч пророкът  от  име  Божие  укорява юдеите,  които
говорели, че не било настъпило време за построяване на Божия храм, а
пък сами живеели вече в украсени домове. Пророкът указва, че Бог, за
тяхната  небрежност  към  храма,  ги  е  наказвал  със  суша,  безплодие,
оскъдност  във  всичко  и  с  други  бедствия.  Речта  на  пророка  сълно
подействала. Народът, обзет от страх, още в същия месец пристъпил към
постройката на храма (гл. 1).

Втората  пророческа  реч е  изложена  в  2:1-10.  В  нея  пророкът
ободрява строителите на храма да не падат духом при съображението, че
построяваният  от  тях  храм  е,  като  че  ли,  нищо  в  очите  на  виделите
предишния  великолепен  храм.  Те  от  никого  не  трябва  да  се  боят  и
мъжествено трябва да продължават своята работа, защото Бог е с тях, Той
е техният помощник, защитник и покровител. Новопострояваният храм
не е Богат със злато и сребро, но, след потръсването на небето и земята,
славата на този втори храм ще бъде много по-велика, отколкото славата
на първия.

Третата пророческа реч се  съдържа  в  2:11-20;  в  нея  пророкът
говори  на  юдеите,  че  те  без  храма,  в  който  получават  очищение  и
освещение, всички били нечисти, поради което и самите техни жертви не
били угодни Богу, и Бог ги е наказвал с безплодие на земята; но в бъдеще
Бог ще им даде благословение: земята и дърветата ще принасят изобилни
плодове.

В четвъртата пророческа реч (2:21-24)  се говори, че Бог,  след
потръсване на небето, земята, морето и сушата ще събори престолите на
царете и ще изтреби езическите царства, а Зоровавел ще приеме под Свое
покровителство и ще го пази цял и невредим като печат или пръстен на
ръка.

Гл. 1, ст. 1. Първата реч е произнесена във 2-та година на Дарий
Истаспа, в 6-я месец, в 1-я ден на месеца или в празника новомесечие,
когато народът се е събирал
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при жертвеника за принасяне празнични жертви и пред очите си видял
развалините на храма; в това време народът могъл по-силно да почувства
скръбта поради неудалото се построяване на храма.

Ст. 4. Истесаных – домове, обковани с дървени дъски.

Гл. 2, ст. 2. Втората реч е произнесена в 21-я ден на 7-я месец, в
празника на Колибите.

Ст.  7.  Еще единою потрясу. Първи път потръсване на небето и
земята станало при сключване на Синайския завет (Изх. 19:16-18). Бог
възвестява,  че  Той  ще  произведе  още  по-голямо  потръсване,  т.е.  ще
сключи отново завет. Апостол Павел, привеждайки това място от прор.
Агей, под първо потърсване на небето и земята разбира потърсването в
стария завет при Синай,  когато Бог дарил закон, а второ колебание на
небето  и  земята  се  започнало,  когато  Син  Божий  слязъл  на  земята  и
извършил преврат в езическите царства и основал Своята църква, а ще се
свърши при второто Негово пришествие, когато настоящите небе и земя
ще бъдат унищожени и ще се явят ново небе и нова земя (2 Пет. 3:13).
“Думите: още веднъж, казва св. Апостол, означават, че колебливото, като
сътворено,  ще се  измени,  та да пребъдва  неколебливото”  (Евр.  12:27).
Под предишно колебливо апостолът разбира старозаветната скиния, която
трябвало да се поколебае,  да се измени,  защото била временна, имала
само сянката на идващите блага, а под  непоколебимо разбира Божието
царство или Христовата църква, (-26, 28).

Ст. 8.  Сотрясу вся языки – ще произведа съд над всички народи.
Приидут  избранная (в  латин.  Библ.  –  veniet  Desideratus)  –  ще  дойде
Въжделеният.  Чаянието на всички народи, т.е. ще се яви Спасителят на
света.

Ст. 9. Всички съкровища са Мои, казва Бог, но Аз не се нуждая от
тях и не ги искам.

Ст.  10.  Думите  “и мир души … церковь сию” отсътвуват в евр.
Библия.

Гл. 2:21-24. Зоровавел бил внук на последния, пред вавилонския
плен, юдейски цар Йехоний; чрез него се запазил царският род на Давид,
от когото след време щял да произлезе Спасителят. Зоровавел,
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като  ходатай,  вожд  на  своя  народ,  началник,  създател  на  храма,  бил
предобраз  на  Иисус Христос.  Тук се  говори,  че  Бог,  когато  извърши
преврата  в  езическите  царства,  ще  вземе  под  Свое  покровителство
Зоровавел, грижливо ще го пази като Своя драгоценна собственост, както
обикновено хората грижливо пазят пръстена с печат. Това пророчество
има месианско значение: личността на Зоровавел тук е важна не сама по
себе, понеже той лично не е могъл да проживее до онова време, когато
Бог щял да извърши преврата в езическите царства, да потърси небето и
земята, т.е. да сключи нов завет, а той се взима тук като представител на
Давидовия дом, и на него се пренася обещанието, дадено на Давид, за
вечното  царство.  Това  обещание  е  изпълнено  на  Давидовия  и
Зоровавелевия Потомък  (Мат.  1:1;  Лук. 3:27)  –  Иисус Христос,  Чието
царство е вечно (Лук. 1:32-33) и ще унищожи ввсички езически царства
(Дан. 2:44; І Кор. 15:24).
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Книга на пророк Захарий

Сведения за пророка

Пророк  Захарий  (от  евр.  памет  за  Бог)  произлязъл  от
свещенически род: бил син на Варахий и внук на Адай (1:1) – свещеника,
и  сам бил свещеник (Неем. 12:12, 16).  Отците на църквата го наричат
сърповидец, по едно от виденията, в което летящ по въздуха свитък му се
представил  във  форма на  сърп  (5:1-4).  Към  пророческо  служение бил
повикан твърде млад (“юноша” – 2, 4), в 8-ия месец от 2-та година на
Дарий-Истасп, т.е.  два месеца след пророк Агей. Пророк Захарий така
също,  както  и  Агей,  подбужда  юдеите  да  построят  храма,  указва
условията за щастлив живот и разяснява Божиите обещания за светлото
бъдеще на избрания народ. Неговото служение било по-продължително
от това на пророк Агей: речта, изложена в 7-ма глава, била произнесена
от него в 4-та година на Дарий Истасп; а от съдържанието на 10-14 глави
се вижда, че той пророчествал и след освещението на храма, или след 6-
та година от царуването на Дарий, защото в тези глави никак не се говори
за построяване на храма, и посленият се предполага за свършен. Кога,
именно, се свършило неговото служение, какъв е бил животът му и кога
той е умрял – за това няма достоверни сведения.

Паметта на св. пророк Захарий-сърповидец Църквата празнува на
8 февруари.

Отличителни свойства на книгата.

Книгата на пророк Захарий е бележита по своето изложение. Речта
на пророка се отличава с краткост, сбитост, с отсъствие на връзка при
прехода от един предмет към друг, с изобилие на символични видения,
поради което тя е трудна за разбиране. Никой от пророците не представя
такива подробни предсказания за последните дни от живота на Спасителя
– при това отнасящи се понякога
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до  подробности  –  каквито  указва  Захарий,  напр.,  за  входа  на  Иисус
Христос  в  Йерусалим  на  жребец  (9:9),  за  предаването  Му  за  30
сребърника и употребяването на тези пари (11:12-13), за пробождането на
реброто Му (12:10), за бягството на апостолите от Гетсиманската градина
(13:6-7)  и за  слънчевото затъмнение  в деня на  Христоповото  разпятие
(14:6-7).  За  забелязване  е,  че  пророчествата  за  бъдещите  събития  в
Христовата  църква  са  ясни  при  евангелската  светлина,  а  останалите
пророчества не са ясни и са трудни за разбиране.

Съдържание на книгата.

Книгата  на  пророк  Захарий  се  състои  от  пристъп  (1:1-6)  и  две
части: 1) символични видения и действия (1:7-6, 15) и 2) пророчески речи
(7-14 гл.).

В  пристъпа  е  изложена  встъпителната  реч  на  пророка.  В  нея
Захарий, като обозначава времето на своето служение и посочва на своя
произход, напомня на своите съвременници, че техните бащи прогневили
Бог; но сега Бог ще измени Своите отношения към тях, ако те се откажат
да  следват  примера  на  бащите,  ако  се  обърнат  към  Него  и  бъдат
послушни  на  Неговите  пророци,  чиито  думи,  по  свидетелството  на
самите техни прадеди, точно се сбъднали (1:1-6).

В първата част се излагат 8 видения, които били представени на
пророка  в  една  нощ.  Те  са  кратки  и  съдържат  Божии  обещания  за
постепенното издигане благосъстоянието на върналия се от плена народ. 

В първото видение на пророка е представен ездач на червен кон, а
зад него други ездачи на червени, сиви и бели коне (1:7-17).

Във второто видение пророкът вижда 4 рога и 4 дърводелци и
ангел, който обяснява самото видение (1:18-21).  

В  третото  видение вижда  ангел,  който  държи  в  ръката
измерителна връв и идва да измери Йерусалим (гл. 2).

В  четвъртото  видение съзерцава  първосвещеник  Иисус  в
запетнени  дрехи  (гл.  3).  Тук  се  съдържа  пророчество  за  Восток (в
еврейск. Библия – Младочка) или за Месия, Който в един ден ще изглади
пороците на земята,
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т.е.  в  един ден  на  Голгота  ще извърши  изкуплението на човечеството
(Евр. 7:27; 9:12; 10:10).

В  петото  видение пророкът  съзерцава  вън  от  храма  златен
светилник, с чаша на върха; в чашата течело масло от две маслини, които
стоели  от  двете  страни  на  светилника.  Маслините  източвали  не  само
масло, но и злато. Светилникът, който стозил вън от храма, показвал на
това, че в новозаветните времена богослужението няма да се ограничава
от място, а ще се извършва по цял свят. Двете маслини, които източвали
злато  и  елей,  по  обяснение  на  ангела,  означават:  “двама  помазаници,
служещи Господу” (гл.  4).  По  обяснението  на  св.  Отци,  тук  под  две
маслини или два помазаника  се разбират  евреите и  езичниците,  които
щели  да  съставят  новозаветната  църква.  По  думите  на  прор.  Йерем.
(11:16), Сам Бог нарича Израил маслина. Апостол Павел нарича евреите
добра маслина, а езичниците – дива (Рим. 11:17-24).

В  шестото  видение на  пророка  е  показан  летящ  във  въздуха
свитък,  изписан  от  двете  страни  с  проклятези  на  крадците  и
клетвопрестъпниците (5:1-4). С това видение се показвало на върналите
се от плена, че те ще загинат и в отечеството, ако не се изправят.

В седмото видение пророкът съзерцава жена, седнала в ефа (мярка
за зърнени храни), а други жени носели ефата във Вавилон (6:1-7). Това
видение показвало,  че всякаква неправда и измама, усвоена от евреите
във Вавилон, трябва да бъде там и оставена.

В осмото видение пророкът вижда четири колесници, впрегнати с
четири разноцветни коне.  Те означавали Божиите служители, които се
отправят  за  земята  да  извършат  съд  и  да  отделят  праведните  от
нечестивите  (6:1-8).  Това  видение  било  съединено  със  символично
действие.  Бог  заповядал  на  пророка  от  злато  и  сребро,  донесени  от
Вавилон в дар на храма, да направи венци и да ги възложи върху главата
на първосвещеник Иисуса. Иоседековия син, и да ивъзвести, че ще дойде
Месия (Восток), Който ще съгради храма и ще бъде първосвещеник.

Във втората част се излагат три пророчески речи, които имат за
предмет месианското спасение.
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Първа реч.

Гл. 7 и 8.

Тази реч била произнесена по следния повод. В 9-я месец от 4-та
година  на  Дарий  Истасп,  когато  постройката  на  храма  била  на
свършване,  Ветилските  жители  пратили  двама  хора  да  попитат
Иерусалмските свещеници – трябва ли да се пости в 5-я месец, както това
те  правели  вече  много  години.  По  този  повод  пророкът  получил
откровение  и  им  отговорил,  че  постите  в  5-я  и  7-я  месеци  не  са
установени от Бог, а евреите ги съблюдават в спомен на постигналото ги
наказание за упорство в греховете. А сега Бог отново ще живее в Сион.
Йерусалим отново ще стане многолюден: Бог ще призове Своя народ от
изток и от запад. Но юдеите трябва да изпълняват Божиите заповеди, да
говорят  истината,  да  бъдат  доброжелателни,  да  не  прибягват  към
лъжлива клетва. Ако така постъпват, постите в месеците: четвъртия ден –
денят  на  превзимане  Йерусалим  от  Навуходоносор  (в  11-та  год.  на
Седекий),  петези  (10-я ден  – денят  на  изгаряне храма от  Навузардан),
седмия  (3-я  ден  –  денят  на  убиване  Годолий,  наместник  на
Навуходоносор) и десетия (10-я ден – началото на обсаждане Йерусалим
от Навуходоносор в 9-та година на Седекий) – ще се обърнат на светли и
радостни празници. Тогава ще идват в Йерусалим много племена и силни
народи, за да се помолят Богу.  “Во дни они имется десять мужей от
всех племен языческих,  и имутся за ризу мужа Иудеьнина,  глаголюще:
пойдем с тобою, зане – слышахом, яко Бог с вами есть”.

Съдържанието на речта показва, че тя се отнася към месианските
времена,  когато  църквата  Христова  се  разпространява  и  в  нея  влизат
повече  езичници,  отколкото  евреи:  10  езичници  се  падат  на  един
юдеанин.

Гл.  8,  19.  С  Мойсеевия  закон  бил  установен  само един  пост  в
годината – на празник Очищение, който се падал на 10-я ден от месец
Тисри,  нашия  септември  (Лев.  14:1-14;  Изх.  23:26-32).  Но  освен  този
законен пост, учредявани били необикновени пости по случай на народни
бедствия, за умилостивяване Бог. Едни от тях били временни (Съд. 20:26;
1 Цар. 7:6; 31:13; Йоил 20:25), други се пазели всяка година. Към тези
последните се отнасят
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упоменаваните тук четири поста, които били пазени през всичкото време
на Вавилонския плен (Захар.  7:5).  Евреите в дните  на  пророк Захарий
питали свещениците и пророците: трябва ли тези пости, установени в дни
на народни бедствия, да се пазят след отминаване на бедствията, когато
Йерусалим и храмът са вече възстановени (Зах. 7:3-7)? В отговор дава се
на запитаните да знаят, че от сега дните на поста в памет на народните
бедствия трябва да бъдат прекарвани не в скръб, а в радост и веселие,
като празник, с който се изразява благодарност на Бог за избавяне от тези
бедствия. Но за да бъде угодна на Господа тази благодарност, тя трябва
да бъде свързана с любов към ближните -–с любов към  истината  или
справедливостта към тях,  и към  мира: истину и мир возлюбите. Както
постите, така и празниците са неприятни Богу, ако тези, които постят и
празнуват,  обиждат  ближните  си,  притесняват  слабите  и  предизвикват
скарвания и оплаквания.

Втора реч.

Гл. 9-11.

В  тази  пророческа  реч,  която  е  придружена  със  символично
действие, се рисува бъдещето славно състояние на Сион, което ще бъде
достигнато  чрез  съда  над  езичниците  и  еврейския  народ.  Бог  –  казва
пророкът – ще накаже враждебните на юдеите градове и народи – Седрах
(Сирия),  Тир,  Сидон,  Аскалон,  Газа,  Акарон,  а Своя Сион ще защити.
Нека Сионовата дъщеря да се радва, защото към нея идва кроткият Цар,
възседнал на ослица и младо осле; Той ще въдвори мир на земята, ще
освободи затворниците от преизподнята, ще спаси Своите хора, като ги
събере от всички страни в Своята църква и ги направи победоносни (гл.
9-10). Но преди победата ще настанат големи преврати: Йерусалим ще
бъде разорен от враговете, и овците от Божието стадо ще се разпилеят и
безжалостно ще бъдат убивани. Тези разпръснати овци пророкът се наема
да ги пасе (тук речта му преминава в символично действие). За тази цел
той си направил две тозиги от които едната нарекъл благоволение (слав. –
доброта),  а другата –  вериги (сл.  уже).  В продължение на един месец
пророкът унищожил трима пастири, но, при всички
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негови  грижи  по  овците,  последните  бягали  от  него.  Тогава  той  ги
оставил  на  произвола  на  съдбата  и  пречупил тозигата  благоволение,  в
знак на прекъсване завета. След това пророкът-пастир поискал заплата за
своя труд – дали му 30 сребърника, които той, по Божия заповед, хвърлил
в дома на Йехова за грънчаря. След това пречупил и тозигата  вериги, в
знак  на  окончателно  отделяне  верните  от  неверните;  последните  ще
бъдат предадени на лош пастир, който никак не ще се грижи за тях (гл.
11).

Глава 9:1-7. Пророчеството за езическите народи започнало да се
изпълнява при Александър Македонски и продължавало да се изпълнява
във войните на сирийските царе с египетските.

Ст. 9-10. Царят, за когото се говори тук, е Месия; Той е праведен
(Ис. 11:4-5; Йер. 23:5-6; 33:15-16),  кротък (Ис. 42:2-3),  мирен (Ис. 2:4;
11:6-8; Мих. 4:3; 5:5). Неговото царство е вселенско – от моря до моря и
от рек до исходищ земли, т.е. от Средиземно море до Атлантически океан
и  от  река  Ефрат  до  пределите  (краищата)  на  земята  (Пс.  71:8).
Изпълнението  на  това  пророчество  всички  евангелисти  виждат  в
тържественото  влизане  на  Иисус Христос  в  Йерусалим (Мат.  21:2-10;
Мар.  11:2-10;  Лука  19:30-48;  Йоан  12:14-16).  Иисус Христос,  бивайки
цар, влязъл в Йерусалим на осле, за да покаже мирния характер на Своето
царуване  и  че,  чрез  Своите  страдания  и  унижения,  ще  извърши
изкупителното дело. По първо впечатление това Захариево пророчество
може да се разбере така, че Иисус Христос, извършвайки царско шествие
в  Йерусалим, яздел  едновременно  и  на  ослица  и  на осле.  Обаче,  това
място, съобразно със свойствата на еврейския стилистичен паралелизъм,
трябва да се чете така: “ликувай от радост, дъще Сионовоа, тържествувай,
дъще Иересалимова, ето твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ,
кротък, възседнал ослица и, собствено, младо осле”. Отците на църквата
в ослицата, която носела ярем, виждат образ на юдеите, които законът
щял да приготви за встъпване в царството на Месия, а в ослето – образ на
езичниците, които не знаели игото на Мойсеевия закон; Иисус Христос
отивал на страдания за спасение на юдеи и езичници.
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Ст. 11. И ты в крови завета Твоего испустил еси узники Твоя от
рова не имуща воды – и Ти, Господи, според обещанията в стария завет,
освободил си Твоите хора от безводния и гибелен ров.

Ст.  12.  Сядите  в  тверделех  связаны  сонмища,  и  за  един  день
пришельствия твоего угубо воздам ти – потърпете вие, които, свързани с
надежда, стоите в укрепленията; защото за всеки ден на странстване и
страдания ще ви въздам двойно. Пророчеството в тези два стиха може да
се отнесе, преди всичко, към възвръщане на евреите от разсеянието и от
плена у разни народи, а после – към освобождение на хората от греха,
проклятието  и  смъртта  чрез  кръвта  на  Спасителя  и  към  слизането  на
Иисус  Христос  в  ада,  от  където  Той  освободил  с  вяра  очаквалите
Неговото пришествие.

Гл. 11, ст. 2. Питис – бяла елха.
Ст. 3. Осяжу тя яко меч ратника – ще те попипам, ще се хвана за

тебе като за ратоборски меч.
Ст. 4. Вместо “пасите”, в евр. Библ. стои “паси”.
Ст. 8. В месяц един – в кратко време.
Ст. 9. Рех, вместо  реку – ще кажа.
Ст. 12. И поставиша – претеглиха.
Ст. 13.  Горнило – печка за разтопяване метали; в някои текстове,

вместо горнило, стои – в църковното хранилище на грънчаря.
Ливанската  планина тук изобразява Божия народ,  а дърветата и

лъвовете  изобразяват  неговите  управители  и  ръководители  –  царете,
пророците и свещениците. Бог ще съди народа с ръководителите му, а в
какво  ще  се  състои  този  съд  се  указва  чрез  символично  действие  –
пастирствуването  на  пророка.  Пророкът  пасе  народа  с  две  тозиги:
благоволение и вериги. Пречупването на първата тозига означава, че Бог
няма  повече  да  благоволява  към  еврейския  народ  и  ще  развали
Синайския  завет,  а  пречупването  на  втората  –  че  Той  ще  разедини
благочестивите от нечестивите, и последните ще накаже. Под пастир тук
ще разбираме не пророка, който не е управлявал народа, а Ангела на на
Завета,  който  управлявал всички  народи  в  стария  завет  и  се  явил  на
земята в лицето на Месия. В грижите Си за еврейския народ Той в късо
време  унищожил три  пастири  –  три  всемирни  царства  (вавилонското,
персийското и
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гръцкото). Еврейският народ не ценял грижите на Ангела на Завета, не
рядко отказвал да Му се подчинява, най-после оценил Него Самия за 30
сребърника – нищожна цена, цената на един роб (Изх. 21:32). Евангелист
Матей  вижда  изпълнението  на  това  пророчество  в  предателството  на
Юда. Като напуснал дома на Симон Прокажени, Юда се отправил към
членовете  на  синедриона  и  им  предложил  услугите си  –  да  предаде
Учителя за някакво възнаграждение. Они же поставиша ему тридесять
сребреник (Мат. 26:15).  Така че, съгласно с пророчеството на Захарий,
Спасителят и всичката Неговата дейност били оценени от евреите за 30
сребърника.  Евангелистът  указва  и  за  какво  били  употребени парите.
Юда, като разбрал, че предал невинна кръв, отчаял се, хвърлил парите
пред  първосвещениците,  а  последните  с  тях  купили  грънчарска  нива
(село скудельниче) за погребване странници, които умирали в Йерусалим
(Мат. 27:3-8). Това пророчество евангелист Матей приписва,  вместо на
Захарий, на Йеремия (Мат. 27:10); но не във всички издания на Библията
стои името на Йеремия. В много древни ръкописи, напр. Сирските, стои
името на Захарий. Тълкувателите предполагат, че в първоначалния текст
стозило – Ζρίου (Ζαχαρίου), но преписвачите, по недоглеждане, прочели
‘Ιρίου (‘Ιερεμίου).

Ст.  15.  Под пастыря  неискусна, в  ръцете  на  когото  ще  бъде
предаден  непризнателният  народ,  се  разбират  римляните.  Те
притеснявали и разорили евр. Народ, но и сами били наказани.

Забележка.  Гл.  9:9-14  съставя  паримия  на  празника  Вход  Господен  в
Йерусалим, като пророчество за празнуваното събитие, а гл. 11:10-13 съставя паримия
на 1-я час във Велики Петък, като пророчество за Юдиното предателство.

Трета реч.

Гл. 12-14.

В тази  реч се  рисува разкаянието  и  нравственото  изправяне на
избрания  народ,  вследствие на  което той ще получи спасение.  Всички
народи  ще  се  дигнат  против  Йерусалим,  говори  пророкът,  и  ще  го
обсадят,  но  Йерусалим не  ще  бъде  превзет.  Защото тогава  юдейските
вождове ще бъдат огън всеизтребващ, всеки евреин ще бъде храбър като
Давид, а Давидовия дом
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ще  бъде  като  Божий  дом.  На  жителите  на  този  дом  ще  бъде  излят
благодатенн дух. Тогава ще заридаят за Разпнатези с голям плач (гл. 12),
вследствие на което в Давидовия дом ще се яви извор с блгодатна вода за
очистване на греховете и измиване на нечистотиите; идолопоклонството
ще  изчезне,  лъжепророците  ще  бъдат  унищожени,  особено,  след  като
Пастирът бъде поразен с  меч и овците Му се разпилеят.  Две трети от
пръснатите  овци ще загинат,  а останалите – избраните,  ще се очистят,
като че ли ще се претопят чрез огъня на Божията благодат и ще станат
Божий  народ  (гл.  13).  След  това  враговете  отново  ще  обкръжат
Йерусалим, даже ще го превземат: половината негови жители ще откарат
в плен, но града и народа не ще могат, както мислели, да ги унищожат.
Защото Сам Бог тогава ще застане на Елеонската планина и чрез чудеса
ще  спира  покушенията  против  Йерусалим.  След  това  ще  настъпи
единствен  ден  –  нито  ден,  нито  нощ,  само  към  вечерта  ще  се  яви
слетлина. В този, именно, ден от Йерусалим ще потече жива вода, или
истинско боговедение, на изток и запад и ще тече непрекъснато. Тогава
Йехова ще бъде единствен цар по цялата земя:  всичко гордо ще бъде
унижено,  а  Йерусалим  постозинно  ще  се  възвишава.  Всеки  народ,
непразнуващ празника  Скинопигии (на  Колибите),  ще  бъде  наказан.  В
онова  време  всичко  ще  бъде  посветено  Богу  и  ще  бъде  осветено  с
Неговото име; нечестивите хананеи не ще съществуват тогава на земята
(гл. 14).

Гл. 12:2. Преддверия движимая – врата, в която свободно се влиза.
Ст.  7.  Бог  отначало  ще  спаси  жилищата  на  юдеите,  да  не  би

царският дом и знаменитите велможи от Юдиното коляно да се хвалят
твърде много и кажат, че те със своята храброст победили; те трябва да
знаят, че победата е дарена от Бог и на Йерусалимляните, и на другите
юдеи.

Ст. 8. Ангел Господень – Ангел на Завета.
Ст. 11-14. Плачът за Разпнатези ще се уподоби на плаза за Иосия

(2 Пар. 33:22-24).

Гл. 13, 1. Место – в евр. Библ. – извор. Вместо
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“в предвижение и разделение”, в евр. Библ. – стои: “за измиване греха и
нечистотиите”.

Ст. 7. В еврв. Библ. “пастыри” няма.

Гл. 14:6. Вместо  “зима и мраз”,  в евр. Библ. – “светилата ще се
махнат”.

Ст. 8. Вместо “в жатву и весну”, в евр. Библ.: “лете и зиме”.
Ст.  16.  Празник  Скинопигии –  празникът  на  Колибите,  в  който

евреите  благодарели  за  опасзването  им  през  време  на  странстване  по
пустинята  и  въвеждане  в  обетованата  земя.  Той  предобразува
благодарността на праведниците за тяхното спасение в Божието царство.

Ст. 17. В евр. Библ. няма “и сии онем приложатся”.

Цялата тази реч се отнася към месианските времена. В нея пророк
Захарий  рисува  съдбата  на  Израил,  след  като  Той  отхвърлил  Месия.
Измиването  на  греховете  и  нечистотиите  (13:1),  изтребването  на
идолопоклонството и лъжепророците, изгонването от земята на нечистия
дух (13:2), образуването на земята едно Божие царство от всички народи
(гл.  14) – всичко това може да бъде отнесено само към новозаветните
времена.  Това  се  потвърждава  и  от  евангелистите,  които  настоящото
пророчество  прилагат  към  Месия  и  Неговите  времена:  Йоан  19:36-37;
Мат. 26:31. Под Йерусалим, който ще съществува пред всемирния съд,
трябва  да  разбираме  не  град  Йерусалим,  разрушен  от  римляните,  а
новозаветната  църква.  И  юдеи,  и  езичници  ще  нападнат  Христовата
църква,  ще  я  гонзит  и  преследват,  но  тя,  при  Божията  помощ,  ще
преживее  всички  гонения  и,  най-после,  борбата  ще  се  завърши  с
всемирен  съд,  след  който  ще  се  основе  вечното  царство  на  славата,
където  грехът  повече  не  съществува.  В  борбата  на  юдейството  и
езичеството с християнството ще стане и обръщането на юдеите към Бог.
Чрез съд достойните от тях ще бъдат спасени и ще станат наследници на
вечната слава.

Думите:  “Воззрят  Нань,  егоже  прободоша” (Зах.  12:10)
евангелист Йоан привежда като пророчество за Христос, изпълнението
на което вижда в обстозителството, че дошлите при кръста войници не
пребили  пищялите  на  Христос,  но  един  от  тях  “копием  ребра  ему
прободе” (19:
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34-37). В дадения случай това е само прилагане на пророчеството към
частно  събитие.  Началото  на  неговото  изпълнение  ние  виждаме  в
писанията на св. Лука: в Евангелието (23:48) той разказва, че “дошлият
на  това  зрелище  (Христовото  разпятие)  народ,  като  видял  станалото,
връщал се, биейки се в гърдите”; в книга Деяния апостолът повествува за
слушателите  със  сърдечно  умиление  речта  на  ап.  Петър  в  празник
Петдесетница и  за кръщението  на 3000 от тях  (2:37-42).  В борбата на
юдейството  и  езичеството  с  християнството,  във  време  на  гоненията
против християните, по-добрите от юдеите се убедили в истинността на
християнството  и,  като  видяли,  че  Бог  покровителства  християните,
които  при  Неговата  помощ  се  явяват  храбри  като  Давид,  сами  се
обръщали с вяра към Оногова, Когото разпнали те или техните бащи, и
чистосърдечно  оплаквали  това  престъпление.  При техния  покаян  плач
Бог им откривал “водния извор”, т.е. им пращал в таинствата даровете на
Духа Свят, които, по сила на пролятата Спасителна кръв, ги измивали от
греховете.  Това  пророчество  продължава  да  се  изпълнява  през  целия
нови завет и окончателно ще се изпълни онзи ден, когато целият Израил
ще се обърне към отхвърления и разпнат от неговите бащи Месия (Рим.
11:25-26).

Изпълнението  на  “порази  пастыря и  расточятся овцы стада”
(Зах.  13:7)  Спасителят  указва  в  бягството  на  Неговите  ученици  от
Гетсиманската градина, когато Той бил хванат от войниците (Мат. 26:31;
Марк.  14:27).  Но такова бягство от  своя Спасител,  както свидетелства
църковната история, се повтаряло и при гоненията на християните и, по
думите на  Спасителя  (Мат.  24:10),  ще се  продължава  до  свършека  на
света. Във време на лютите гонения, слабите по вяра християни криели
се и, даже, отказвали от своята вяра, но, с прекратяване на гоненията, те
отново встъпвали в църквата.

В  14:6-7  тълкувателите  виждат  пророчество  за  едничкия  ден  –
денят на Христовото разпятие, когато по цялата земя настанала тъмнина
от 6 до 9 часа (Лук. 23:44-45). В този ден  “солнце лучи своя скрывает,
Владыку  зря  распинаема” (самогл.  стих.  на  1-я  час  във  Вел.  Петък).
Според една църковна песен, пророк Захарий, между другото, бил пратен
“проповедати  день  креста,  ведомый  Господеви” (кан.  на  прор.  6-й
ирмос). Но това пророчество
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може да  бъде  отнесено  и  към деня  на  второто  Христово пришестиве,
известен  само  Богу,  когато  слънцето  ще  потъмнее,  и  луната няма  да
изпуска светлина (Мат. 24:29-36).

Забележка. Гл. 14:4, 8-11 съставя паримия на празник Възнесение Господне,
понеже първите думи от паримията: станут нозе Его в день оный на горе Елеонстей са
приложими  към  празнуваното  събитие  (Възнесение),  което  станало  на  Елеонската
планина.
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Книга на пророк Малахий.

Сведения за пророка
и време на неговото служение.

Малахий (от евр. ангел мой, известител мой) бил последен пророк
на  стария  завет.  За  произхода  и  обстозителствата  на  неговия  живот
никъде  в  Св.  Писание  не  се  споменава,  а  преданията  са  толкова
разногласни, че някои, даже, самото име Малахий считали не собствено,
а  нарицателно,  служещо за  обозначаване пророческа  дейност  (в  такъв
смисъл Агей – 1:13 – употребява тази дума за пророците, а Малахий – 2:7
– за левитите), и пророка отъждествявали с Агей и със свещеник Ездра. В
такъв смисъл и 70-те преводачи в надписанието на книгата (1:1), вместо
“Малахии”, поставили “ангела его”. Други, според свидетелството на св.
Кирил Александрийски, утвърждавали, че Малахий, по своята природа,
бил ангел,  но  по Божия воля се облякъл в  тяло и  станал пророк сред
еврейския народ. Но нито първото, нито второто от тези мнения не може
да се приеме. В 3 кн. Ездр. 1:40 името на Малахий е поставено наред с
пророците  –  които  по  природа  били  човеци,  при  това,  към  името  на
Малахий е прибавено: “иже и ангел Господень наречеся”; тази прибавка
доказва, че Малахий е собственото име на пророка, а “ангел Господен” –
неговото прозвище. Св. Ефрем Сирин, като указва произхода на Малахий
от Завулоново коляно, говори, че със своя благочестив живот пророкът
удвилявал  народа,  и  последният,  виждайки,  че  той  по  живота  си  е
подобен на ангел Божий, нарекъл го Малахий, т.е. ангел или известител.
Св.  Църква  причислява  Малахий  към  лика  на  св.  пророци-човеци  и
паметта му празнува на 3 януари.

Времето на пророк Малахиевото служение можем да определим от
съдържанието  на  неговата  книга  и  от  съпоставянето  на  последната  с
книгата на Неемия. От книгата на пророка се вижда, че той пророчествал,
когато храмът бил вече построен, в него се принасяли жертви
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(Малах. 1:6-14; 3:10), и юдеите имали княз или особен управител (Мал.
1:8), който след Неемия не е могъл да бъде, защото след Неемия юдеите
се управлявали от първосвещеници. Значи, Малахий е пророчествал след
пророците  Агей  и  Захарий,  но  не  след  Неемия.  Понеже  пророкът
изобличава  народа  в  същите  злоупотреби  и  пороци,  в  каквито
изобличавал и Неемия, именно: в бракове с жени езичници (Мал. 2:11-16;
Неем. 13:23-30), в небрежно изплащане десетините (Мал. 3:3-10; Неем.
13:10-13), може да се мисли, че той започнал да пророчества при Неемия,
около 427 год. преди Р.  Хр. Като последен пророк на стария завет,  от
Отците на църквата Малахий се нарича печат на пророците.

Съвременно състояние на еврейския народ.

В  религиозно-нравствено  отношение  съвременните  на  пророк
Малахий евреи стоели твърде низко. Колкото много те се израдвали при
вестта за освобождението от  вавилонския плен и мечтаели за  мирен и
щастлив живот, толкова повече се разочаровали след връщане в своята
разорена родина, където, вместо наследници на небесни обещания, те се
оказали безприютни скитници, по-бедни, по-унижени и по-нещастни от
своите съседи езичници. След тежките страдания в плена те считали себе
си праведни и достойни за Божиите благодеяния и спасение, които,  по
предсказанията  на  пророците,  трябвало  да  се  осъществяват  след
вавилонския плен. Но се минали сто години и повече, откато се върнали
от  робската  страна,  а  въжделените  и  с  голямо  нетърпение  очаквани
блажени времена все още не настъпвали. Те започнали да се съмняват в
изпълнението  на  месианските  обещания,  и,  даже  да  отхвърлят  Божия
промисъл,  въздаващ  всекиму  заслуженото,  и  говорели:  “всеки,  който
върши зло, е угоден Богу, и Той благоволява към такива; и къде е Бог на
правосъдието?” (Мал. 2:17). При такова неверие в Бог, те взели да считат
условията на завета безполезни и да усвояват езически понзитези и нрави
(Мал.  3:14-15).  Нужно е  било  животворно  пророческо  слово,  което  да
подигне този отпаднал духом народ, да оживи изгасващата у него искра
вяра  в  божествените  обещания  и  да  вдъхне  надежда  в  скорошното
изпълнение на последните. В това, именно, се заключавала и задачата на
пр. Малахий.
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Съдържание на книгата.

Главна  мисъл  на  книгата е:  Бог  обикнал  еврейския  народ  и  го
направил Свой, а народът, начело със свещениците, не изпълнил завета с
Бог, усъмнил се в Неговия промисъл, поради което Бог предшестван от
Своя ангел, ще дойде на съд и ще отдели нечестивите от праведниците,
като направи последните Своя собственост. Тази мисъл е изложена в 4
глави.

Отначало  пророкът,  за  да  привлече  вниманието  на  народа  към
своята  реч,  посочва  на  особената  Божия  любов  към  еврейския  народ,
проявена  в  избирането  и  покровителстването  на  този  народ,  и  в
отхвърлянето  и наказването на  Исавовите потомци – идумеите (1:1-5).
След това той започва да изобличава. Изобличава всички въобще юдеи,
задето принасяли жертва нечисти хлябове, болни, хроми и, даже, крадени
животни, като ги уверява, че такива жертви безславят Божието име и са
противни Богу (1:6-14). Изобличава свещениците, които, под предлог, че
жертвоприносителят е беден, допускали за жертва негодни животни и с
това унижавали жертвоприношението; призовавайки тях към изправяне,
пророкът указва на важното значение на свещеника за народа като негову
учител и пазител на истината (2:1-9). Изобличава всички онези, които се
женели за жени езичници и отхвърляли своите законни жени (2:10-16).
Нататък пророкът изобличава богохулството на онези, които отхвърляли
Божия промисъл, и заедно с това, предсказва, че, напротив, Бог скоро ще
дойде да съди всички хора;  но предварително  ще прати пред Себе си
Своя известител – Предтеча. Когато дойде, Бог ще претопи, ще очисти
Своите избрани  така,  както  се очиства злато  и сребро (2:17-3:5).  След
това пророкът изобличава тези, които, под предлог на неплодоридие, не
искали  да  внасят  в  храма  десетините  и  наченките  и  с  това  лишавали
храма  от  жертви,  а  левитите  –  от  средства за  издържане,  опровергава
онези,  които  говорели,  че  безполезно  е  да  се  служи  Богу,  че
благочестивите благоденстват на земята и не биват сполетявани от зло.
На такива пророкът отговаря, че Бог вижда и знае всички дела на хората,
и на съда, когато Той покаже, че благочестивите обича като добри деца,
всички ще видят разликата между праведните и нечестивите (3:6-18). В
този, именно, страшен ден и пламенния
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Божи съд беззаконниците  ще изгорят  като слама, а  за  благочестивите,
напротив, ще изгрее Слънцето на Правдата, което ще им принесе радост
и изцеление. Изпълняващите Мойсеевия закон тогава Бог ще предупреди:
ще им изпрати ръководител в лицето на Илия Тезвитянин, който ще ги
приготви за деня на страшния съд, като възстанови любовта между тях
(4:1-5).

Гл.  1:11-12.  Тук  се  съдържа  пророчество  за  прекратяване  на
старозаветната жертва и  за  установяване на христезинската  – духовна,
безкръвна. Сам Спасителят разяснил на самарянката, че в новозаветните
времена служението Богу ще се извършва не в определени места, както
това  било  в  стария  завет,  а  там,  където  ще  живеят  истинските
поклонници, т.е. по цялата земя.

Гл. 2:17. Евреите, виждайки благосъстоянието на обкръжаващите
ги езичници и неизпълняването на Божиите обещания у себе си, дошли
до отричане на Божия промисъл; управляващ света, и питали: “къде е Бог
на  правдата?  Защо  Той  закъснява  да  изпълни  Своите  обещания  и  не
произвежда съд над езичниците?” Пророкът на това отговаря, че Месия
ще се яви в скоро време, но не да дари благоденствие на евреите, а да
извърши всеобщ, нелицемерен съд.

Гл.  3:1.  В  Св.  Писание  думата  “ангел”  не  всякога  указва  на
безплътни  духове;  понзикога  тя  означава  длъжност  –  известител.  В
последния смисъл ангели се наричат пророците (Аг. 1:3) и свещениците
(Малах. 2:7). Съответно на това, под ангел, който щял да подготви пътя
Господен,  се  разбира  човек  –  известител,  за  чието  явление  и  дейност
евреите вече знаели от Ис. 40:3-5. По обяснението на Спасителя (Мар.
11:10) и евант. Марко (1:2-4), този ангел е Йоан Кръстител – Христовия
предтеча,  който ще изправи нравствения път  и  ще приготви хората за
достойно посрещане на Месия. След Кръстителя ще се яви в Своя храм
Сам Господ, за което предсказал и прор. Агей. Ще се яви Той като Ангел
на Завета (Ис. 9:9), т.е. като установител на нов завет, на нови отношения
между  Бог  и  хората,  понеже  евреите  желаели  да  се  възстанови
Синайският завет и да настъпят онези блага, които били съединени

330



с  него.  От  думите  на  архидякон  Стефан  (Деян.  7:38)  се  вижда,  че  и
Синайският завет бил сключен от Иисус Христос.

Ст. 2-3. Юдеите мечтаели, че,  каквито и да бъдат те, Месия ще
бъде към тях благосклонен. Но те грубо се лъжели. Месия действително
ще  бъде  благосклонен  и  милостив  към  добрите,  но  съвсем не  и  към
лошите.  Като  праведен  съдия,  Той  строго  ще  съди  последните.
Изобличенията Му ще се отекнат в сърцето на осъдените така болезнено,
както ако биха ги горили на огън; те са така разядливи, както е разядливо
веществото,  употребявано  за  изваждане  петна  от  дреха.  Такива  били
действително  изобличенията  на  Иисус Христос  против  фарисеите  при
първото  Негово  идване.  Такива  също  ще  бъдат  и  в  деня  на  второто
Негово пришествие. Строг е съдът Христов над нечестивците; но колкото
е  по-строг,  толкова  е  по-добре  за  царството  Божие,  понеже  достойни
негови  членове ще  се  окажат  само  онези,  които  издържат  този  съд  –
както  златото  и  среброто  издържат  силата  на  огъня  –  и  ще  бъдат
отделени  от  средата на  нечестивците,  както благородните  метали чрез
огън се отделят от всякаква нечиста примес.

Ст. 5. Съгласно с пророчеството, Иисус Христос дошъл на земята
за съд (Йоан 9:39;  12:31) и го извършил.  Този съд, по отношение към
целия свят, се състоял в това, че Той със Своята смърт осъдил греховете
на всички; по отношение към евреите – във временното тяхно отхвърляне
от Своята църква; към езичниците – в тяхното приемане; а по отношение
към всеки човек – във възвестяваното нему спасение, в случай че приеме
Неговото  учение,  и  –  гибел,  в  случай  че  го  отхвърли.  Този  съд
продължава и до сега и ще се завърши с основаване царството на славата.

Гл.  4. Всички Отци на църквата под “Солнце правды” разбират
Месия,  Който,  подобно  на  слънце,  е  извор  на  духовна  топлина  и
оживотворява всички вярващи. Тук, както и в 3-та глава, се разбира не
само първото, но и второто пришествие на Христос. Неговият страшен
съд, на който окончателно ще се определи участта на всички хора. Под
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Илия някои разбират Йоан Кръстител, който е действал в духа на пророк
Илия,  други  –  самия  Илия  Тезвитянин.  В  превода  на  70-те,  вместо
“пророка”, стои “Тезвитянин”; това показва, че 70-те преводачи вярвали,
че  пророк  Илия  ще  бъде  предтеча  на  Месия.  Така  вярвали  и
съвременните на Спасителя книжници и фарисеи (Йоан 1:21; Мат. 17:10).
Но сам Йоан, както е известно,  тържествено заявил пред пратените от
синедриона,  че той не  е  Илия (Йоан 1:21).  Ангелът,  който  се явил на
свещеник Захарий, казал, че Йоан ще върви пред Господа само в духа и
силата  на  Илия  (Лук.  1:17).  Според  еванг.  Матея  (17:12-13),  Иисус
Христос  казал  на  учениците  Си,  че  “Илия  вече  дойде”,  и  последните
разбрали,  че  Той  им  говори  за  Йоан  Кръстител,  който  се  явил  в
качеството на предтеча при първото идване на Спасителя.

Но,  както  казахме  и  по-горе,  под  пришествие  на  Месия  ще
разбираме не само първото Христово идване, но и второто. Ако е така, то
Илия  Тезвитянин  не е  ли  предтеча  на  2-то Христово пришествие?  На
предложения от учениците въпрос за идването на Илия като предтеча на
Месия  Спасителят  отговорил:  “Илия  убо  приидет прежде и  устроит
вся” (Мат. 17:11; Мар. 9:12), а после прибавил, че  “Илия уже прииде”
(Мар. 17:12-13). По такъв начин, Иисус Христос утвърждава, че Илия ще
дойде  и  ще  бъде  предтеча,  но  не  при  първото  пришествие  на  Месия
(както мислели книжниците),  когато предтеча бил Йоан, а при второто.
Църковните Отци утвърждават, че пророк Илия ще се яви в качеството на
предтече  при  второто  Спасителево  идване,  а  църквата  в  своите
песнопения пророка нарича  “вторый предтеча пришестивя Христова”
(троп. на прор. Илия) и поучава, че Бог го удостоил да не види смърт,
докато не проповядва на всички за свършека на света (самогл. стих. на Г-
ди возв. 5).

Забележка. Гл. 3:1-8, 17-18 и 4:5-6 съставя паримия в празниците на св. Йоан
Предтеча (29 август, 24 февруари и 25 май), като пророчество за него.
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