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ДВАНАДЕСЕТТЕ ПРОРОЦИ 
(Продължение) 

 
Пророк Захария 

 
Личността на прор. Захария и времето на неговото служене 

Името Захария често се среща в Библията. С него се именуват повече oт 
двадесет личности, и значи: Иахве си спомня или Иахве помни - oт еврейския 
глагол захар - помня, спомням си за нещо минало и др. В 4 цар. 15:8 се говори 
за Захария, син на израилския цар Иеровоам ІІ, възцарил се над Израил в триде-
сет и осмата година на иудейския цар Азария и царувал шест месеца. 

С това име се нарича и синът свещеник Иодая: той бил пророк във вре-
мето на иудейския цар Иоаса. Заради изобличителната си реч срещу Иоаса, кой-
то нарушавал Господните заповеди, покровителствал езическия култ на Астарта 
и др., по заповед на царя, Иодаевия син Захария, бил убит с камъни в двора на 
Господния дом (2 Пар. 24:20, 21 и нат.). 

В Ис. 8:2 се споменава за Захария, син Варахиев, който заедно със све-
щеник Урия били посочени oт пророк Исаия като верни свидетели за изпълне-
ние на неговото пророчество относно съдбата на Самария и Дамаск. 

Пророк Захария, oт когото имаме книга под същото име, е единадесети-
ят в реда на малките пророци. Той бил син Варахиев, син Адов, призован oт Бо-
га за пророческо служене на осмия месец, през втората година на цар Дария 
(Зах. 1:1). За него се говори в 1 Ездр. 5:1; 6:14, където се казва, че пророк Агей и 
пророк Захария, син на Ада, "говорили на иудеите в Иудея и Йерусалим проро-
чески речи в името на Бога Израилев". Веднага след завръщане oт вавилонския 
плен те насърчавали и подкрепяли народа да почне да гради Божия дом в Йеру-
салим във времето на управителя Зоровавеля. А oт Неем. 12:16 се вижда, че За-
хария бил oт свещенически род и сам свещеник. 

Освен споменатите места няма други сведения за личността на пророка, 
затова и ние знаем много малко за неговия живот, за произхода му, за неговата 
дейност и смърт. Преди всичко буди недоумение казаното още в 1 ст. на негова-
та книга, че той е "син Варахиев, син Адов" = бен-берехйа, бен-иддо. Изниква 
въпрос, чий син е бил той? Тъй като в споменатите места у Ездра и Неемия той 
се нарича само "син на Ада"=бар-иддо и не се споменава за Варахия, някои тъл-
куватели смятат, че той бил син Варахиев и внук на Ада, или 
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според еврейското четене, на Иддо; думата бен освен син значи също внук, по-
томък. В последния смисъл тя е употребена напр. в Бит. 29:5. 2 Цар. 11:24; 
19:24. 

Често се среща изразът синове Израилеви, вместо потомство Израилево; 
синове Левиеви, вместо потомство Левиево, напр. Неем. 12:23; вж. също 1 Ездр. 
7:1-5 и др. 

Св.Кирил Александрийски е на мнение, че Захария е син Варахиев по 
плът, а Адо (Иддо) е негов духовен баща, възпитател. Но за такова отношение 
никъде не се говори. Според Diestel Иддо е бащата на Захария, както е казано в 
Ездра и Неемия, а не негов дядо. Същият смята, че изразът "син Варахиев" по 
всяка вероятност се дължи на някакво заблуждение oт страна на някой от по-
късните редактори, защото необяснимо е по коя причина Ездра (5:1) е изпуснал 
думите "син Варахиев", ако действително е било така. L.Bertholdt, за да отстрани 
това несъгласие, прибягва до хипотезата за левиратен брак, по силата на който 
майката на Захария след смъртта на нейния мъж Варахия се омъжила за неговия 
брат Иддо, oт който брак се родил Захария, и следователно Иддо е баща на За-
хария по плът, а Варахия - според закона. Има и други предположения и въпро-
сът си остава не напълно разяснен, но това не е oт голямо значение за личността 
на пророка и неговата дейност. 

За времето и мястото дето се е родил пророкът, нямаме подробни све-
дения, освен това, което се казва в неговата книга (1:7 и 7:1), а именно: "На два-
десет и четвъртия ден oт единадесетия месец - това е месец Шеват - през втора-
та година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, 
Адов син" (1:7). Тия думи означават времето, когато той бил призован за проро-
ческо служене, то се определя към 520 г. пр. Хр., в единадесетия месец - Шеват, 
т.е. ноември. Ако приемем пък казаното в 7:1 като край на неговото пророчест-
ване, станало две години по-късно, т.е. в 518 г., в месец Хаслев (Кислев) - де-
кември ще трябва да направим заключение, че пророческата дейност на Захария 
траяла кратко време, само две години. Тогава когато свещеническото му служе-
не е траело през всичкото време на неговия живот, понеже той бил oт свещени-
чески род (Неем. 12:16) подобно на Иеремия (Иерем. 1:1) и сам свещеник като 
Иезекиил (Иезек. 1:3). Св.Кирил Александрийски нарича Захария "произлизащ 
oт свещеническа кръв, т.е. oт коляно Левиево". Oт Неем. 12:12, 16 се вижда, че 
Захария бил глава на своя свещенически род, което звание той наследил oт своя 
дядо Иддо, който свещенодействал във времето на първосвещеника Иоаким, син 
Иисусов. 

Относно месторождението и юношеството на пророка също нямаме из-
рични указания. Знае се само, че той е роден във Вавилон във време на плена и 
заедно със своя дядо Иддо под водителството на Зоровавеля и първосвещеник 
Иисуса , заедно с първата група пленници, се завърнал в отечеството си след 
като цар Кир издал своя указ в 536-538 г. за завръщане на евреите oт плен. При-
ема се, че неговият баща Варахия е умрял във Вавилон и Захария, бидейки още 
малък, се намирал под грижите и възпитанието на своя дядо. Осемнадесет го- 
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дини по-късно, когато цар Дарий Хистасп издал нареждане (520 г.) да почне от-
ново строежът на храма, преустановен поради интригите на самаряните, тогава 
Захария заедно с пророк Агея се възпламенили и насърчили иудеите да завър-
шат това свещено дело. Към това време се отнася и неговото призоваване за 
пророк. Тогава той бил момък, както се казва в 2:4, сравнително млад мъж, как-
то е на еврейски: наар (2:8). 

Захария съчетавал в себе си две служения: пророческо и свещеническо. 
Първото е траело около две години, както това може да се заключи от неговите 
речи и предсказания, т.е. oт 2-ра до 4-та година oт царуването на Дарий (520-518 
г.). Свещеническо служене той имал до края на живота си, понеже го имал по 
наследство. Дали те са следвали едно след друго или пък и двете служения е из-
пълнявал съвместно, както е случаят напр. у прор. Иезекиил, за това нямаме из-
рични указания. Също не знаем и за края на неговия живот и где той е погребан. 
Някои тълкуватели, като се основават на казаното от Спасителя в Мат. 23:35, 
където Той обвинява иудеите за пролятата праведна "кръв на Захария, син Ва-
рахиев, когото те убили между храма и жертвеника", отнасят тия думи към на-
шия пророк. Но тук Христос говори за пролята кръв изобщо на праведни, също 
и на Захария, но не казва пророка. Понеже в Св.Писание никъде не се говори за 
такава насилствена смърт на прор.Захария, затова повечето oт ексигетите са на 
мнение, че тия думи се отнасят за Захария, син на свещеника Иодая, който бил 
убит с камъни по заповед на цар Иоаса, в двора на Господния дом, както това се 
разказва в 2 Пар. 24:26,21. Така че oт неговата книга, oт Ездра и Неемия можем 
да твърдим само, че Захария бил съвременник на прор. Агея, на Зоровавеля и на 
първосвещеник Иисуса, когото той преживял, и при първосвещ. Иоакима, него-
вия син и приемник, бил глава на своя свещенически род. За времето на негова-
та смърт нямаме никакви сведения. Нашата Православна църква празнува па-
метта на св.пророк Захария на 18 (5 ст.ст.) септември. 

За да разберем добре съдържанието на нашата книга и особеностите на 
Захариевите пророчества и видения, на неговите религиозно-нравствени схва-
щания и разбирания, които в някои отношения се различават oт предшествени-
ците му пророци, трябва да се запознаем с духа на неговото време, със социал-
ните, политически и икономически условия, в които той е работил. А те са били 
твърде сложни, заплетени и комплицирани и много трудни. 

Една oт най-въжделените мечти на пленените иудеи във Вавилон била 
да се върнат в своята родна земя, в свещения град Йерусалим, който никога не 
забравяли и казвали: "Ако те забравя Йерусалиме, нека ме забрави десницата 
ми" (Пс. 136:5). В тоя град е тяхното единствено най-велико светилище- храмът. 
Той е разрушен, а те не могат "да пеят Господня песен на чужда земя" и те ста-
вали и лягали с мисълта да се върнат в родината си и да съградят разрушения 
Йерусалимски храм. Затова умният и далновиден персийски цар Кир в своя указ 
oт 538 г.пр.Хр. за освобождаване на иудеите oт плен поставя 
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тежестта на ударението върху заповедта: всеки oт иудеите "нека иде в Йеруса-
лим, що е в Иудея, и там да гради дом на Господа, Бога Израилев" (1 Ездр. 1:3). 
Може би прави странно впечатление, че езическия цар се отнася с такава загри-
женост за религиозната потребност на един чужд народ. Но това е могъл да сто-
ри само безсмъртният Кир, за когото известният проф. Р.Кител дава интересна и 
правдива характеристика. Управлението и политическите схващания на цар Кир 
коренно се различавали oт неговите предшественици. Той не е искал да потъпк-
ва и унищожава завладените народи, а се стараел да ги спечели за своята държа-
ва и по тоя начин отворил нова страница за тогавашната история - хуманно от-
насяне към покорените народи. Давал им пълна свобода и проявявал търпимост 
в религиозните вярвания на васалните народи. Със загиването на Кир в 529 г. в 
битката срещу скитите, "изчезнал, казва Кител, такъв владетел, какъвто светът 
рядко е виждал". Той отворил вратите на световното водачество, като го отнел 
oт семитските народи и го предал на индоевропейците. Кир е знаел не само как 
да завладява народи, но и как да ги спечелва за себе си. Във величието на своята 
слава бил за своя народ повече като баща, отколкото владетел. И не е чудно, че 
цар Кир както за персите, тъй и за гърците и иудеите се явява като образец на 
добър господар. Затова и прор.Исаия го нарича помазаник на Господа, пред ко-
гото Иахве, истинският Господ, върви (Ис. 45:1, 2 и нат.; или в Ис. 44:28 Господ 
казва за Кира: "той е Мой пастир, и той ще изпълни всичката Ми воля и ще каже 
на Йерусалим: "ти ще бъдеш наново съграден!" и на храма: "ти ще бъдеш осно-
ван!". 

И наистина първата грижа на преселилите се в своето отечество иудеи 
била да построят в Йерусалим храм на Господа Бога. Но в тая работа те срещали 
големи препятствия както вътре в страната поради разни неуредици, тъй и от 
страна на пограничните съседни народи: едомци, моавци, амонитци, филистим-
ци, които не могли да се радват на успеха на една земя, която дълги години са 
смятали за своя плячка. Особено големи пакости и затруднения създавали сама-
ряните. След завладяване на северното царство и на Самария в 722 г. oт асирий-
ците при Саргона най-добрите жители били изселени оттук, а на мястото им 
дошли разни племена oт Сирия и Месопотамия. Останалите тук по-низши класи 
самаряни се смесили с пришелците езичници, изгубили своето чистокръвие, 
своите национални нрави и обичаи и чистотата на своята вяра. Затова иудеите 
ги смятали за полуезичници, които се покланяли и на истинския Бог, и на ези-
ческите идоли. И когато самаряните пожелали и молили да вземат участие в 
построяване на Йерусалимския храм, иудеите им отказали като на нечистиви и 
отхвърлили тяхната готовност да помагат в строежа. Това озлобило самаряните 
и те почнали по различни начини да пречат на градежа, да подкупват сановни-
ците и да правят разни доноси пред персийските сатрапи, както за това се раз-
казва в 2 Ездр. 4 гл. Така постъпвали те след смъртта на цар Кир, защото когато 
той бил жив както самаряните, така и другите съседни народи не смеели да пре-
пятстват  строежа на храма. Но след смъртта на тоя цар обстоятелствата за иу-
деите съвър- 
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шено се изменили. Указът на Кир за построяване на храма бил захвърлен и заб-
равен; приемниците на Кир, особено Камбис, не били добре настроени към иу-
деите, а oт това се възползвали техните врагове, особено самаряните. 

Наистина с възцаряване на Дарий І Хистасп в 522 г. настанали по-
благоприятни времена за иудеите и за построяване на храм. Той заповядал да се 
издири указът на цар Кир и когато бил намерен и го прочел, насърчил се и дал 
строга заповед веднага отново да почне съграждането на храма, като иудейските 
старейшини за тая цел бъдат подпомогнати материално и им се даде на разпо-
ложение задречния данък oт царските имоти и всичко, каквото е нужно за храма 
и жертвопринасяне, "та да се принасят жертви приятни на Бога небесни, и да се 
молят за живота на царя и синовете му" (Ездр. 6:10). И Дарий дава строга запо-
вед: "Който човек измени тая наредба (за подпомагане и изграждане на храма), 
да извадят греда oт къщата му, да го издигнат и приковат на нея и къщата му 
поради това да се обърне в развалини" (1 Ездр. 6:11). 

Колкото и благосклонен да е бил царскиът указ на Дарий, той не е бил в 
състояние да отстрани всички трудности, които е трябвало с големи усилия да 
преодолява пророк Захария, за да подпомогне и увеличи усилията на пророк 
Агея за постройката на храма. Обикновено се смята, че главната пречка са инт-
ригите на самаряните. Но те биха могли по-лесно да се отстранят поради бла-
госклонното отношение на царя и неговите сановници към иудеите. По-трудно 
са могли да се справят прор. Захария и неговите сподвижници с вътрешните не-
уредици и разруха, с икономическите затруднения и липсата на парични средст-
ва. А първоначалната работа по строежа, почната при цар Кир, била толкова 
незначителна, щото може да се каже, че строежът почва сега при пророците 
Агей и неговия приемник и продължител Захария. Може да се каже, че първо-
начално били поставени само основите и ако нещо е било направено, то е било 
разрушено от времето, тъй като спирането на работата траело около 15 години 
поради интригите и доносите на самаряните. Така че при прор.Захария строежът 
трябвало да почне почти отново. Но колко много трудности се изпречили сега! 
Войните на цар Камбис, приемник на Кир, изтощили твърде много стопански 
царството му. Така че наредбата на Дарий да се подпомогнат иудеите oт царска-
та хазна, била мъчно осъществима. Положението в Палестина и в задречната 
област Трансиордания било още по-нерадостно. Освен чуждото иго и тежките 
данъци, увеличени особено при Камбис, трябва да се прибавят още и годините 
на суша и неплодородие, които зачестили. Иудеите във Вавилон били свикнали 
с тамошната плодородна земя и с богатствата на държавата завоевателка. Като 
се завърнали oт плен в родината си, тук те намерили запустяла и подивяла земя. 
И първата им грижа била да намерят жилища за подслон и земя за обработва-
не.Трябвало да употребят големи усилия, за да добият насъщния си хляб. Ясно 
е, че при тия обстоятелства охотата да се почне строежът била твърде намаляла. 
Първоначалното въодушевление се заменило с разочарование. Към тия неблаго- 
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приятни обстоятелства, като се прибавят и препятствията oт страна на врагове-
те, ясно ще ни стане защо още в началото не е могло да се почне строежът с 
усилено темпо. Но и по-късно при цар Дарий прор.Захария е имал да се справя с 
не по-малко трудности във връзка със строежа на храма, с грижата за религиоз-
но-нравствено повдигане на народа и с отстраняване на някои политически и 
религиозно-култови различия и несъгласия. 

За изграждане на храма и възстановяване на страната най-голям дял се 
пада на ръководните лица, на първо място на управителя Зоровавел, представи-
тел на персийската власт, на пророците Агей и Захария и на първосвещеник Ии-
суса. Но между тях се явили някои недоразумения и погрешни схващания, с ко-
ито пророк Захария е трябвало да се справи. Недоразумения се появили на пър-
во място между прор.Захария и Зоровавел както по въпроса за осъществяване на 
месиянското царство, тъй и за отношението на религията и политиката. 

Зоровавел като светско лице е влагал в своята дейност повече полити-
ческа тенденция. Бидейки oт царски род, внук на пленения иудейски цар Иехо-
ния, той възприемал с одобрение предсказанията на прор. Агей, които го праве-
ли да се вживява в ролята на бъдещ цар на Израил. Затова той и неговите приб-
лижени искали с политически средства да осъществят месиянското царство. Ня-
кои погрешно смятат, че Зоровавел и Шешбацар, за когото се говори в 1 Ездр. 
1:8; 5:14, 15 и др. са едно и също лице. В ново време обаче се възприема, че те 
са две различни исторически лица с еднакво назначение. Това, макар и не много 
ясно, се вижда и oт 1 книга Ездр. Шешбацар е първият областен началник на 
върналите се oт плен иудеи, назначен oт цар Кир, а Зоровавел, син Салатиилев, 
е негов директен или индиректен приемник във времето на цар Дарий. 

Полагането на основите и туряне началото на строежа на храма е стана-
ло при Кир и назначения oт него "княз Иудин" - Шешбацар. Подновяване на ра-
ботата и истинският строеж е станало при цар Дарий с ръководните лица: Зоро-
вавел, пророците Агей и Захария, а също в тяхното дело е вземал участие и пър-
восвещеник Иисус. Първоначалната работа по строежа била незначителна. Зо-
ровавел повече се интересувал oт възстановяване на градските стени и издигане 
на Йерусалим като столица. Той и неговите привърженици били готови да 
предприемат някои военни приготовления и особено да осъществяват укрепява-
нето на централния град, та по тоя начин Зоровавел да осигури положението си 
на носител на корона, защото той е имал предвид национално месиянско царст-
во. Сигурно заради тия му политически въжделения той е бил отстранен oт пер-
сите oт заеманата oт него, по пълномощие, служба, която се отнася към пролет-
та на 518 г., защото при завършване на храма през април  515 г., за него нищо не 
се споменава, нито какъв е бил краят на неговия живот. Така трябва да си обяс-
ним и изказванията на Захария, дето той особено силно набляга да се предпазват 
oт смесване на религия и политика. 
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С отстраняване на Зоровавел се изменило и положението на първосве-

щеник Иисуса. При тогавашните политически обстоятелства не е било възмож-
но някой иудейски принц да замести Зоровавел, затова в послепленната иудейс-
ка община първосвещеникът бил същевременно и първият човек на общината. 
По-рано управителят, областният началник, каквито били Шешбацар и Зорова-
вел, като заместник на царя, заемал първо място. Сега първосвещеникът е наче-
ло на народа, с него са старейшините, благородниците на народа. Той е духов-
ният водач на общината, но в известен смисъл той е и политическият вожд. Като 
царете и той бивал помазван, носел червена мантия, а по-късно бил и председа-
тел на Синедриона. 

След падането на Зоровавел прор. Захария естествено е трябвало да 
подкрепи авторитета на първосвещеника. Но предвид неговата пророческа съ-
вест и висше морално чувство той не е могъл да отрече и някои прегрешения на 
първосвещеника Иисуса, затова в своето видение, за което се говори в 3 гл., Ии-
сус, великият герой, се явява "облечен в оплескани дрехи" (Зах. 3:3). 

Пророческите видения на прор. Захария започват в средата на 
м.февруари 519 г., два месеца след последното пророчество на Агея. Oт него той 
приел делото на служене Богу и народу и го продължил с още по-голяма рев-
ност. Захария бил бележит мъж, не като Агея да бъде само възвестител на това, 
което Бог му възлага, но в същото време той е прозорливец, както някога е бил 
Амос и по-късно Иезекиил. В нощни видения понякога така се е откъсвал oт 
външния, видимия свят, щото е трябвало да бъде пробуждан (Зах. 4:1). В това 
състояние той вижда необикновени картини, които му били разяснявани oт Ан-
гел и чрез тях бил въвеждан в тайните на Иахве: какво да стане с Йерусалим и с 
Израил. За него може да се каже, че притежавал тайнствено дълбоко разбиране 
и прозрение, oт когото св. евангелист Йоан получавал дълбоко вдъхновение. На 
много места в своята книга той се явява тайнствен, странен и тъмен до непонят-
ност за тълкувателя. 

В своята обществена дейност Захария се показал като истински пророк, 
който издига глас на предупреждение към народа, тъй като чисто светски инте-
реси са искали да помрачат религиозното и месианско предназначение на Изра-
ил. За него по-важно е вътрешното настроение, отколкото външните форми на 
култа. И той ни представя чудни картини в своите пророчески видения: светил-
ник със седем златни кандилници (чашки за елей) (Зах. 4:2) - това са седемте 
очи на Иахве, Който наблюдава, какво става по земята. 

Интересен е и неговият възглед за култа. Това, което особено силно 
подчертава той в своите речи е: външното постене и жертвопринасяне не са най-
важното в религиозно-нравствения живот. Той възприема възгледа на древните 
пророци, че правда и милосърдие са, които Иахве изисква. И понеже народът не 
се е вслушвал в тия думи, трябвало Йерусалим да бъде предаден в ръцете на 
неприятеля. Според него по-важно oт построяването и разукрасяването на храма 
е благочестивото настроение и нравственият живот на общината (вж. Зах. 
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1:1-6). Но заедно с това пророкът никога не е преставал да подканя своите съо-
течественици да вземат присърце изграждането на храма, защото не може да 
има религиозен живот без култ. Той поддържа: oт една страна пост, и външни 
прояви на благочестие, и oт друга - сериозна нравственост и наред с това пърга-
ви ръце и чисто благочестие. Само така изграждането на храма в скоро време ще 
може да завърши. Царските дарения и чуждата помощ нито са достатъчни, нито 
сигурни. Самият народ въпреки своята нищета и оскъдица трябва да прави жер-
тви, за да бъдат осъществени великите идеали на по-раншните пророци и на За-
хария. Чрез големите изпитания, които Бог праща, народът трябвало да се под-
готви за приближаващата се християнска ера. В това отношение и прор. Захария 
има своите заслуги. 
 
Книгата на пророк Захария - произход, авторство и единство 

Тая книга е най-голямата в сборника на дванадесетте малки пророци. Тя 
има 14 глави. И книгата на Осия има 14 глави, но те са по-малки по обем. В ця-
лата книга могат да се различат две части, І ч. 1-8 гл., и ІІ ч. 9-14 гл. Последните 
две глави oт първата част, 7 и 8 гл., представляват съединение между тия две 
части чрез едно историческо повествование. На това основание някои тълкува-
тели делят книгата на 3 части. 

І ч. - (1-8 гл.) започва с кратък увод (1:1-6), в който се дават сведения за 
времето на автора, след което пророкът призовава своя народ към покаяние и 
съобщава за осем свои нощни видения, чието главно съдържание е осъществя-
ване на месианското царство. Тия осем видения са следните: 1) В първото про-
рокът видял през нощта мъж на риж кон между мирти в долината и след него 
ездачи на коне oт различни цветове; това са предизвестници на бъдещи събития, 
засягащи Йерусалим и други иудейски градове (1:7-17). 2) Второто видение 
представлява четири рога, които ще бъдат разбити oт работници ковачи. Това 
означава победа на всички врагове, които се противопоставят на новото царство 
Божие (и 1:18-21). 3) В третото видение се явява мъж със землемерна връв в ръ-
ка, който да измери пространството на Йерусалим и мястото на всички иудеи и 
езичници заедно (2:1-13). 4) Четвъртото видение представя първосвещеник Ии-
сус, облечен в оплескани дрехи, като посредник на благодатта, която ще се из-
лее над иудейската община; той е само предобраз на съвършения, без петно, 
посредник Месия (3 гл.). 5) В петото видение пророкът вижда светилник цял oт 
злато и седем кандилца на него и две маслинени дървета, едното отдясно и дру-
гото отляво. С това се представя нагледно Зоровавел с двама неспоменати сът-
рудници при изграждане на храма (4 гл.). 6) Хвърчащ свитък, 20 лакти дълъг и 
10 лакти широк, с проклятие за цялата земя (5:1-4). 7) Ефа и посред нея седяща 
жена (5:5-11). С тия две видения (6 и 7) се представя волята Божия да се прочис-
ти новооснованата община oт всички грехове, които са извършени в нея. 8) В 
последното, осмото видение, пророкът вижда четири колесници да излизат oт 
прохода между две медни планини и в 
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колесниците впрегнати разноцветни коне: с това се символизира Божият съд за 
очистване на света (6:1-8). Накрая следва друго символическо действие: тър-
жествено увенчаване на първосвещеник Иисуса с венци oт злато и сребро. Гос-
под Саваот посочва на пророка мъж, чието име е "Младочка", който ще съзида 
храма Господен и който е предобраз и предтеча на бъдещия Спасител (6:9-15). 

В последните две глави (7 и 8) на първата част се разяснява въпросът, 
отправен на пророка oт верни на закона иудеи във Вавилон, а именно: дали пос-
тните дни в четвъртия, петия и деветия месец, които доброволно били приети oт 
народа за възпоминание, когато загинал Йерусалим, ще трябва още да се спаз-
ват. Пророкът отговорил, че по-важно е да се съблюдава друга една заповед, ко-
ято била дадена още на отците: "Извършвайте справедлив съд и правете милост 
и състрадание всеки към брата си" (Зах. 7:9). Това е единственото условие за 
бъдещото благоустрояване. Така празниците ще станат дни на радост и веселие 
и много племена и силни народи ще дохождат в Йерусалим, за да търсят Госпо-
да Саваота и да се молят пред лицето Му (Зах. 8:22). Такъв е характерът на но-
вото всеобхватно царство, на което Бог е поставил основите; заради неговото 
величие въпросното постене става безпредметно. 

ІІ ч. (9-14 гл.). Мъчно е да се направи точно разпределение на материала 
във втората част. Тук имаме речи с различни тенденции и разнообразно съдър-
жание. Първите три глави (9-11) съдържат предсказание за наказание на съсед-
ните народи и градове, враждебни на иудеите, като: сирийско-финикийските 
народи, градовете Тир, Сидон, Аскалон, Газа и др. Бог сам ще предизвика тях-
ното унищожение, след това Царят на мира ще направи своя тържествен ход в 
Йерусалим, възседнал на ослица и младо осле (9:9), за да обяви епохата на мира; 
oттогава нататък притесненото положение на Йерусалим се променя в положе-
ние на слава и възход. Затова Израил трябва да се обърне към Господа и да Го 
моли, за да дойде по-скоро това състояние, вместо народът да тича подир суеве-
рия и гадатели. По-добре е да се засили вярата, че Бог пак ще събере Своя народ 
и езическата сила ще бъде унищожена (10 гл.). Ако Израил не се вслуша в този 
глас на Бога, отново ще дойде съд над Иуда и неговите князе, защото те преда-
доха на враговете за тридесет сребърника (позорни пари) поставения oт Бога 
Пастир (11:12-13). За всички народи Йерусалим ще бъде крайъгълен камък и 
според отношението им към него ще се определя и тяхната съдба (12:1-8). Гос-
под ще спаси града, но Иуда ще трябва с покаяние да оплаква Оня, "Когото те 
прободоха" (12:10). След това ще се излеят милост и благодат и всяко лъжливо 
учение ще бъде отстранено (13:2-6). Убийството на "Пастира" и разпиляването 
на стадото стават причина да се произведе съд и да се наложи наказание за изп-
рава и очистване (13:7-14:12). Нова беда ще се изсипе над Йерусалим, когато 
той ще бъде ограбен oт езичниците и половината oт населението му ще бъде от-
карано в плен. Но Бог ще се яви на Елеонската планина, за да спаси остатъка и 
да порази всички народи, които са воювали против Йерусалим (14:12). И тоя 
град ще 
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стане свещен и езичниците ще се съберат тук в празника Шатри. Oт тоя град из-
лиза източникът на живота и всички народи само чрез този Божи град могат да 
получат благословия и преуспяване (14:12-21). 

Като се сравнят двете части (1-8 и 9-14) се вижда, че те се различават по 
стил и съдържание и това е дало повод на библейската критика да отрича единс-
твото на книгата и на нейния автор. По тоя въпрос са се изказвали най-различни 
мнения, които взаимно се отричат. Първата част (1-8 гл.) не представлява в ек-
сигетическо отношение някаква особено голяма трудност и почти по общо 
признание за неин автор се смята прор. Захария. Тогава, когато пък втората част 
(9-14 гл.), поради извънредно тъмното изложение и неясноти в някои стихове 
представлява за ексигетите голямо затруднение, един crux interpretum. 

Повечето oт западните тълкуватели, главно протестанти (Велхаузен, 
Марти, Корнил, Грюцмахер и др.) приемат, че втората част е написана oт друг 
автор, един или двама, и затова говорят за втори Захария (Deuterosacharja) или 
дори и за трети Захария (Tritosacharja). Така напр. Nowack разпокъсва 2-рата 
част на четири откъслека: а) 9-11:3, б) 11:4-17, 13:7-9, в) 12:1-13, г) 14 гл. Duhm 
пък я разделя на два откъслека: а) Втори Захария 9:11, 13:7-9, б) Трети Захария 
12 гл., 13:1-6; 14 гл., Проф. E.Sellin в своя коментар върху прор.Захария1 разг-
лежда нашата книга като две отделни части; първата (1-8 гл.), принадлежаща на 
Захария, а втората (9-14 гл.) - като книга, съставена oт анонимен автор- втори 
Захария. Докато едни oт критиците отнасят произхода на 9-14 гл. към времето 
преди плена, други пък, начело със Stade, дирят появата на цялата книга след 
плена дори чак към гръцката или макавейската ера. Otto Eissfeld пък във второто 
напълно преработено издание oт 1956 г. на своя капитален труд (ХVІ+955 стр.) 
под заглавие: Einleitung in das A.Testament (Tübingen-Mohr) признава също вто-
ри и трети Захария, като 9-11 гл. отнася към 300 години пр.Хр., а 12-14 няколко 
десетилетия по-късно. 

Без да се спираме подробно върху разните мнения на отрицателната 
критика срещу единството на автора и на произхода на цялата книга, ще посо-
чим само някои oт основанията на тази критика. За пръв път в 17 в. било изказа-
но съмнение, че 9-14 гл. не са написани oт Захария, тъй като у ев.Мат. 27:9 ду-
мите на прор. Захария (11:12,13) за трийсетте сребърника - цената на Оценения, 
Когото оцениха синовете Израилеви" (Мат. 27:9). Oттогава са се изредили мно-
жество хипотези, за да се определи времето и авторството на 9-14 гл., но и досе-
га не се е постигнало единство по въпроса, защото критиците изхождат oт раз-
лични гледища; изобщо се приема, че ако се сравнят двете части на книгата (1-8 
и 9-14), ще се получат следните различия: а) Обсега на мислите в двете части е 
различен. Във 
------------------------- 

1 Das Zwölfprophetenbuch, zweite Hälfte, 1930 Leipzig, стр. 465. 
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втората част (9-14 гл.) не се споменава нито за автора, нито се определя датата 
на пророчествата. б) В първата част преобладава прозаичният характер на речта. 
Втората част пък е описана на висок и по-съвършен стил. Тук липсват видения и 
в речта личи подем и пламенно вдъхновение, както у Исаия, Иеремия, Амос, 
Михей и др. Въобще безспорно е различието във формата и в начина на изложе-
нието между двете части. в) Друго важно възражение на отрицателната критика 
срещу единството на книгата е и това, че историко - политическото положение, 
което се рисува в 9-14 гл. не отговаря на времето на Зоровавеля, както това 
имаме в 1-8 гл. Проф. C.Orelli в своя коментар обяснява как втората част добила 
авторитета на прор. Захария и се приписва нему. Според него преди приключ-
ване книгата на малките пророци с прор.Малахия, откъслек 9-14 гл. бил анони-
мен анекс към книгата на прор. Захария. Когато към сборника се присъединила 
и последната 12-та книга на прор. Малахия, естествено било тия 6 глави (9-14) 
да бъдат присъединени към книгата на Захария. Обаче всичко това е само едно 
предположение и нищо повече. 

Срещу посочените доводи на отрицателната критика могат да се напра-
вят следните възражения. Преди всичко ще трябва да се отстрани аргументът, 
почиващ на Зах. 9:13, където се казва, че синовете на Сион са против синовете 
на Иониа, т.е. на Гърция, и оттук несигурно е да се прави заключение, че 
главите 9-11 принадлежат към гръцко време, защото в текстово-критично 
отношение самият текст не е достатъчно сигурен. Възможно е, както 
предполагат някои, че той е получил тая си форма по-късно. Що се касае пък до 
някои езикови особености в 9-14 гл., нямаме достатъчно основание да мислим, 
че тия глави са с по-късен произход. Различието може да се дължи на по-други 
причини. Така мисли и Щрак в своето Въведение (Einleit., 123 стр.). Някои oт 
езиковите различия в двете части могат да се обяснят и oт различия в характера 
на съдържанието (така твърди Eckardt R.). Самото обстоятелство, че заключени-
ята на разните ексигети въз основа на езиковите различия в двете части могат да 
се обяснят и oт различия в характера на съдържанието (така твърди Eckardt R.). 
Самото обстоятелство, че заключенията на разните ексигети въз основа на ези-
ковите различия и стилни особености в двете части са твърде противоречиви, ни 
принуждава да бъдем твърде предпазливи в своите изводи. Oт друга страна, ще 
трябва да се посочи, че в двете части се срещат общи изрази, напр.: "седем очи" 
(3:9), "очите на Господа" (4:10), "окото Господне" (9:1) в смисъл на Божи про-
мисъл. Наистина не може да се отрече това различие в 1-8 и 9-14 гл. относно 
дикцията и идеите, но това различие не е достатъчно основание против единст-
вото на книгата, и да приемем, че тя е дело на няколко автори и oт различни 
времена, това е естествено в случаите, когато един и същ автор говори за раз-
лични неща. Така напр. 1-ва и 2-ра част oт Гьотевия Фауст съществено се раз-
личават в стилно отношение. 

Тъй като доводите на отрицателната критика не са в състояние да разк-
латят положителните свидетелства за единството на книгата и за авторството на 
Захария, затова мнозина oт западните библеисти (напр. Каил, Каулен и др.), а 
така също и руските богослови възприемат иудейсткото и християнското преда-
ние за автентичността на книгата. Затова почти във всички древни ръкописи и 
двете части са съединени 
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в една книга. Oт историята на канона знаем, че едва изминало едно човешко по-
коление след Захария и се започнала работата по съставянето на вехтозаветния 
канон, а в продължение на такъв къс период oт време не е мъчно да се знае oт 
прясна памет кое е принадлежало на Захария и кое не. Тази увереност е отразена 
и в най-древния превод, в 70-те, където цялата книга (1-14 гл.) носи името на 
прор.Захария. Болшинството учени днес са на мнение, че в книгата 
прор.Захария по-скоро може да става дума за oтделни рецензии, отколкото за 
няколко автори oт различни времена (вж. Hengstenberg, Beiträge zur Einleit, 
стр.361). 

В месиянските места прор.Захария се намира в голямо съприкосновение 
с прор.Исаия и Даниила (срав. Ис. 53 със Зах. 11:13; Дан. 9:26 със Зах. 12:10). За 
каноническото достойнство на книгата говорят и многото места в Н.Завет, които 
потвърждават библейски предсказания, заимствани oт прор. Захария, напр. Зах: 
9:9 у Мат. 21:4, 5 и Йоан. 12:15; Зах. 12:10 у Йоан. 19:37 и Откр. 1:7; Зах. 13:7 у 
Мат. 26:31 и Марк. 14:27; също Зах. 8:16 в Еф. 4:25. Изложението на Захария е 
изпъстрено с видения и символи, поради това книгата на някои места е доста 
тъмна за разбиране. Върху това е обърнал внимание още бл. Иероним. Езикът в 
по-голямата част на книгата е прозаичен, но богат с картини; свободен е oт ара-
меизми; срещат се дори архаизми, заимствани oт Петокнижието. 

 
 
 

Тълкувание на по-важни места в книгата 
на прор. Захария (1-14 гл.) 

Както споменахме в увода, книгата може да се раздели на две, евенту-
ално на три части: І ч. 1-6 гл., ІІ ч. 7-8 гл. като съединителни и ІІІ ч. 9-14 гл. 

 
Част първа (1 - 6 гл.) 

 
Тя започва с увод (1:1-6), в който пророкът призовава народа към пока-

яние, да се откаже oт лошите си пътища и oт лошите си дела. Както другите 
пророци, така и Захария определя точно датата на своето призоваване, а именно 
"на осмия месец, през втората година на Дария" (1 ст.). Мнозина тълкуватели 
виждат тук празнота, понеже не е казано в кой ден на месеца. Според Марти и 
Зелин в първоначалния текст сигурно е посочен и денят, както е добавено в Пе-
шито: " в първия ден на месеца", но това после е отпаднало. Осмия месец, това е 
тъй нареченият мархешван, или както се наричал преди плена бул и отговаря на 
втората половина на октомври и първата на ноември. А "втората година на Да-
рия" се отнася към 520 г., понеже неговото царуване започва в 521-522 г. и е 
траело докъм 485 г. 

Пророкът много уместно почва с такъв увод, като имал за цел да възбу-
ди в иудейския народ вяра в думите Божии, които Захария имал да съобщи и 
заедно с това той искал да насърчи иудеите да изпълняват волята на Иахве за 
по-скорошното изграждане на храма. Той 
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ги подканя също да вземат поука oт преживяното през последните 100 години. 
"Не бъдете като бащите си, към които се провикваха предишните пророци" 
(1:4). Израилтяните обаче не го послушали и не отдали нужното внимание на 
Божието предупреждение, затова ги постигнало и нещастието - Вавилонският 
плен. 

"Бащите ви де са? Па и пророците ще живеят ли вечно?" (1:5), пита 
Иахве. Но те не могат да дойдат, за да разкажат какво се е случило с тях, какво 
бедствие са преживели, понеже са умрели вече. Също така и пророците oт онова 
време, както техните съвременници, са умрели и не могат да свидетелстват, за 
да се уверят върналите се oт плен иудеи, че пророческите предсказания точно се 
изпълнили. 

Така Захария искал да утвърди вярата на народа, че това, което той ще 
им извести в своите видения и пророчески речи, са Божи Слова и определения. 

Но и за съвременния християнин думите на прор.Захария: "обърнете се 
oт лошите си пътища и oт лошите си дела" (1:4) са oт значение за утвърждаване 
на религиозната ни вяра. И в наше време мнозина не искат да се вслушат в пре-
дупредителните думи на Божиите пророци и проповедници, тъй както някога 
отците на иудеите. И сегашните неверници питат къде са Божиите пророци, ни-
ма е имало такива, те вечно ли живеят? На тях можем да отговорим: За това 
свидетелства Св.Писание, което и сега ни говори, стига често да се обръщаме 
към него с благочестие и без предубеждение; и втори свидетел е нашата съвест, 
всякога будна в нас, стига да се вслушваме в нейния предпазващ или осъждащ 
глас. И днес Божиите пророци чрез Писанието ни говорят, но трябва да имаме 
слух, за да възприемем словата им. 

 
Осемте нощни видения на Захария (1:7-6 гл.) 

 
Тия осем видения представляват по своето изложение и подреждане на-

пълно завършен цялостен цикъл. В една бележита нощ на 24 ден oт 11-ия месец 
на втората година oт царуването на Дарий, т.е. на 23 вечерта срещу 24 на едина-
десетия месец Шеват1 (Зах. 1:7) в 519 г. Захария наблюдавал чудни видения. 
Макар това да е станало през нощта, но тия видения не са били някакви сънища, 
нито пък плод на неговата фантазия, или измислени образни въплъщения на не-
говия ум. Това са истински пророчески видения. Всякога нощта е по-
благоприятното време за тихи съзерцания, отколкото денят със своя шум и 
смущавания. Следващите тук едно след друго 8 видения имат утешителна и ус-
покоителна тенденция. Народът oт станалото в миналото и oт настоящето ще 
трябва да се увери и засили вярата си, че в света няма сила, която да попречи на 
Иахве да осъществи предначертаното oт Него месиянско спасение. Той разпола-
га с неограничени 
------------------------- 

1 Месец Шеват е еврейското название на ІІ месец след Вавилонския плен и отговаря на 
м.февруари или по-точно 2-рата половина на януари и първата на м.февруари. 
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сили да победи и унищожи враговете и да прослави Йерусалим. В дадения исто-
рически момент това е oт голямо значение за окуражаване на съвременниците 
на Захария. Колкото неясни и трудни да са за разбиране думите на пророка, ед-
но е безспорно, че чрез тия видения той набелязва близкото и далечното бъдеще 
на Божия народ. 

Първо видение (1:7-17): Ездачът на червен кон между мирти и след 
него коне с различни цветове. В една дивна картина Божият служител прор. 
Захария силно обезпокоен за съдбата на своя народ, вижда в разни символични 
образи гнева на Иахве срещу враговете на Неговия народ, които са враждебно 
настроени или са безгрижни и безразлични към съдбата на тоя народ. Но Гос-
под, Творецът на небето и на земята, е избрал Йерусалим за Свое седалище, за-
това тоя град отново ще получи помилване и то не в далечно бъдеще, а още през 
живота на пророка. Храмът и свещеният град трябва отново да бъдат въздигна-
ти след разрушението, сторено oт вавилонци. Кои са тия символични образи, 
които вижда пророкът? "Ето, един мъж на риж кон стои между мирти, които бя-
ха в глъбината, а отзад му рижи, сиви и бели коне" (8 ст.). 

В стиха има известно разночетене между масоретския текст и гръцкия 
на 70-те и оттук в слав. Библия, където е казано "и сей стояще между горами" = 
ajnav mevson tw'n (duvo) ojrewn. Някои oт тълкувателите обясняват тая разлика с обс-
тоятелството, че 70-те са прочели еврейската дума хахадссим = мирти (oт хадас 
= мирта) погрешно: хехарим = планини. Като се вземе предвид, че миртата е 
красив, вечнозелен храст с ароматичен мирис, по-подходящо е тя да се вземе 
като символ за означаване на бъдещата утеха, която Бог ще изпрати на Израил. 
Българските преводачи, както и руските, са изпуснали в превода еврейската ду-
ма "рохев" (действ. прич. oт rachab=яздя, възсядам), и би трябвало да се каже: 
"един мъж възседнал на риж кон", както е на славянски "@" и на гръцки 
ejpibebhkwvV. К.Марти намира, че двете сказуеми "рохев"=яздещ, възседнал и 
"омед"=стоящ не подхождат да се отнасят за един и същи подлог. Смятаме това 
твърдение за неоснователно, тъй като възседналият, яздещият конник може съ-
щевременно да спре да чака, да стои, както в текста се казва, че той стоял между 
миртите. 

По-нататък пророкът недоумява кои са отзад ездачите на рижи, сиви и 
бели коне. "И отговори мъжът, който стоеше между миртите: това са ония, кои-
то Господ прати да обикалят земята" (10 ст.). И те обиколили земята, "и ето ця-
лата земя е населена и спокойна" (11 ст.). Какво означават тия думи и тая карти-
на? 

Трябва да отбележим, че има известна разлика между масоретския текст 
и 70-те относно вида на цветовете и броя на конете; на еврейски стои: адумим 
(тъмночервени, кървавочервени), серуким (ясно червени, червеникави, алени) и 
леваним (бели); на гръцки purroij kaij faroij kaij poikijloi leukoij и оттук на сла-
вянски: "@". Според някои тълкуватели (Sellin и др.) 70-те са предпочели да оз-
начат конете с 4 различни цветове, за да символизират четирите земни краища, 
където те били изпратени да обикалят, както се казва 
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в 10 ст. Неоснователно Winckler, Zimmern свързват 4-те цвята с 4-те планетни 
божества: Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Как може един пророк да има 
предвид такива божества? Неправилно българските преводачи превеждат ев-
рейската дума серуким със "сиви". Разбира се, че не трябва да разбираме коне в 
буквален смисъл, а ездачи на разноцветни коне и дори колесници, както приема 
Зелин. 

Това не са били обикновени ездачи - хора, а ангели - служители Божии, 
"които Господ пратил да обикалят земята" (10 ст.). Ангелите Божии обикалят 
земята, както се знае, според учението на Църквата, да проучват живота на все-
киго едного поотделно, а така също и на цели народи и за всичко да докладват 
на пратилия ги Небесен Отец. Затова те се наричат пратеници (малеах = прате-
ник = ангел). Ангелите или помагат на хората, или пък ги наказват за извършени 
oт тях грехове и престъпления, въобще те изпълнявали волята Божия. Конете с 
ездачите на тях означават, както казва бл. Теодорит, "невидими сили Божии", 
изпълняващи Божии поръчения на земята, която те обикалят и наблюдават. И по 
думите на Захария те съобщили на Ангела Господен, който стоял между мирти-
те, че "цялата земя е населена и спокойна", т.е. не враждува с никого, не води 
война и живее в мир. Oт тия думи се вижда, че мъжът между миртите в 8 ст. се 
нарича в 11 ст. Ангел Господен. Той е един и същи, водач на ездачите - ангели, 
които се изпращат да обикалят земята; към тоя Ангел - тълкувател пророкът се 
обръща с въпрос да му обясни: "кои са те"? и го нарича адони = господине мой. 
Ако той би се уеднаквил с Иахве, пророкът би се обърнал към него с адонай = 
Боже мой. Във видението се споменават два ангела: Ангел Господен и Ангел, 
който говори с пророка, т.е. "с мене", на еврейски: би. Погрешно някои тълкува-
тели превеждат израза: хаммалеах хаддовер би = Ангелът, който говори в мене, 
понеже предлогът бе има значение и на в и оттук би = в мене. Но смисълът на 
текста не позволява такъв превод. Ангелът, който говори с пророка е постоянен 
негов спътник и има задачата и поръчението да му съобщава Божието открове-
ние и да му го прави понятно. С една дума, както казва Марти, да изпълнява за 
пророка службата на вдъхновител. Той е Ангел разяснител, преводач - angelus 
interpres, който говори с него. 

Oт пророческите думи, че "цялата земя е населена и спокойна", народът 
взема повод и подтик за нови национални надежди; той отново ще се върне в 
своето отечество, земята му отново ще се изпълни с народ, ще бъде населена и 
благодарение благосклонното отношение на персийските царе Кир и Дарий на-
родът ще може да се отдаде на спокоен труд, да възстанови свещения град и да 
изгради храм. Но тия пророчески думи могат да имат и по-друг смисъл - есхато-
логичен, а именно, че не са налице, не се виждат някакви сътресения, които ще 
предхождат настъпването на месиянските времена, за които говори прор. Агей: 
"… ще потреса небе и земя, море и суша; ще потреса всички народи - и ще дой-
де Желаният oт всички народи …" (Аг. 2:6,7; срав. 21-23). Тия надежди ще се 
изпълнят чак в по-далечното бъдеще "когато именно всички врагове Божии ще 
бъдат победени в света и 
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израилският народ oт всички краища на света ще се събере в свещения град и 
като самостоятелна общност ще се възстанови в последните дни"1. 

В 12 ст. за по-голяма яснота на мисълта под "Ангелът Господен" трябва 
да се подразбира Ангела, който говори с пророка, Ангела разяснител, angelus 
interpres, както това се вижда и в следващите стихове. Той пита Господа 
Вседържателя няма ли вече да се смили над Йерусалим и градовете Иудини, на 
които Той вече се гневи 70 години. В отговор на тоя въпрос Господ изрекъл 
благи и утешителни слова (13 ст.), а именно, че Той вече е изпълнен с голяма 
ревност за доброто на Йерусалим и Сион, дните на изпитанието са преминали, 
които са траели приблизително 70 години. Захария пресмята гнева на Иахве oт 
разрушаването на Йерусалим в 586 г. до 519 г., когато получил това откровение, 
586-519=67 - приблизително 70 години. Това са годините на запустяването на 
Йерусалим. Някои тълкуватели (напр. еп.Паладий), за да дотъкмят точно 70 
години, правят пресмятането за запустяване на Йерусалим oт 11-та година на 
цар Седекия, при когото градът бил превзет в 589 г. (589-519=70). Но това не е 
толкова важно, по-важни са думите на Господа: "Аз се обръщам към Йерусалим 
с милосърдие; в него ще се съгради Моят дом … отново градовете Ми ще се 
препълнят с блага и Господ ще утеши Сион и пак ще избере Йерусалим" (16 и 
17 ст.). 

Тук е изразена важната мисъл за провиденциалния характер на 
историческото развитие. Присъдата над израилския народ заради неговите 
грехове в течение на историческото развитие се променя. Във време на вавилон-
ския плен той се поправил и отново получил свободата на цар Кир по Божие 
внушение. "С голямо негодувание Иахве възнегодувал срещу народите" (15 ст.), 
Който само временно допуснал да бъде завладян Израил, а враговете искали 
унищожаването му. На много места в Св.Писание е подчертана мисълта, че ези-
ческите народи могат да послужат като оръдие на Божия гняв, но когато те пре-
минат границата на това Божие предопределение, получават своето наказание. 

Това може да се каже изобщо за историята на народите, па и за отдел-
ния човек. "Бог често пъти предава в ръцете на лоши и безбожни човеци своите 
богоподобни творения, за да ги преследват и им причиняват разни злини било за 
изпитване на тяхната вяра, било за нравствено пречистване. Но когато Господ 
при тия изпитания над благочестивите постигне своите вечни спасителни цели, 
тогава безбожниците-оръдия ще бъдат премахнати и за праведните изгрява 
светлината на благоволението и благоразположението Божие като светли и сг-
ряващи лъчи". 

Второ видение- четири рога и четирима работници (1:18-21; по мас. 
текст 2:1-4). Това видение е тясно свързано с предидущото и представлява раз-
витие на предсказаното по-рано, продължение и раз- 
------------------------- 

1 Цитат oт коментара на Dr Gottlob Mayer, Die Propheten Zephanja, Haggai, Sacharja …, 
in religiöser Betrachtung für das moderne Bedürfnis, Gütersloh, 1913 г., стр. 53. 
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яснение на мислите, изказани в първото видение, а именно: любов към Сион и 
омраза към езическите народи завоеватели. 

В разпределение на стиховете има известна разлика между 70-те и 
мас.текст. В еврейската Библия 1-ва глава има 17 стиха, а в гръцката 21; 2-ра 
глава в мас.текст започва с 18 ст. На гръцката Библия, който става 1-ви ст. Така 
че 2-ра глава на еврейската Библия има 17 стиха, 13+4, а гръцката - 13 ст., т.е. 
17-4. В българската Библия както в славянската е усвоено разпределението на 
стиховете, както е в 70-те. 

Какви са тия четири рога (=арба керанот), за които се говори в 18 и 19 
ст.? Рогът често пъти се взема във В.Завет като символ на сила и могъщество 
(напр. Пс. 91:11. Иерем. 48:25 и др.), тъй като рогата на някои животни са най-
силното оръжие за отбрана. И четирите рога тук означават народите, които на-
сочили своите рогове или сили срещу Иуда, Израил и Йерусалим и ги "разпръс-
наха"(19 ст.) (=зеру, oт зара=разпръсвам победен неприятел). Въобще силата, 
омразата на езичниците никога не са оставили Израил на спокойствие. 

В 20 ст. (респект. 2 ст.) се казва, че Господ показал на пророка и "че-
тирма работника", на еврейски стои: арбаа харашим oт ха-
раш=каменоделец,ковач. На славянски стои "древоделя", на гръцки 
tevktonaV=занаятчии (дърводелци, каменоделци, ковачи). Смятаме, че по-
правилно е да се преведе еврейската дума харашим с ковачи, както е у К.Марти 
и Кауцш, понеже ковачите, чиято работа е по-трудна и упорита, най-подхожда 
да представляват символически силите, които ще строшат роговете на врагове-
те, защото те "повдигнаха рога против земята на Иуда, за да я разпръснат" (21 
ст.). Употребена е думата "четири" не в смисъл, че тя се отнася до четирите ези-
чески народа: вавилонци, медо-перси, македонци, римляни, както някои пог-
решно тълкуват, понеже това не отговаря на смисъла на текста. Казано е четири 
рога и четири работника (ковачи), защото се подразбират изобщо силите (наро-
дите) по четирите краища на света. Израил, като предопределен oт Бога народ, 
не е могъл да бъде унищожен oт своите врагове, докато не изпълни своята исто-
рическа мисия. Когато дойде Месия в лицето на Иисуса Христа, Израил след 
това биде пръснат по всички краища на света.  

Трето видение: мъж със землемерна връв в ръка (2:1-13; по масор. 
т. 2:5-17). Голяма трудност за тълкувателите в това видение представлява въп-
росът, кого трябва да подразбираме в мъжа със землемерна връв, който искал да 
измери ширината и дължината на Йерусалим. Повечето oт западните ексигети 
(Марти, Кауцш, Орели и др.) уеднаквяват мъжа (иш) в 1 ст. (5 ст. по мас.т.) с 
"тоя момък"=(ханнаар халлаз) в 4 ст. (8 ст.) и смятали, че тоя същият мъж между 
миртите в 1:8. Други пък приемат, че в случая се касае за самия пророк Захария 
и думите на Ангела са отправени към него, понеже той бил младеж (наар), кога-
то получил пророческото видение, и бил още неопитен, неосведомен, като искал 
да се определят границите за възстановяването на Йерусалим. Нито едното, ни-
то другото тълкувание смятаме за правилно. Смисълът на текста не позволява 
да  
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уеднаквим "мъжа" в 1 ст. с "тоя момък" в 4 ст. Те са две различни лица. Мъжът 
със землемерна връв е мъжът между миртите в 1:8 и той е Ангелът Господен 
или Ангелът тълкувател, към когото пророкът се обръща с въпроса за разясне-
ние (вж. 1:9, 11, 12). Но той не може да се уеднакви с "тоя момък" в 4 ст., защо-
то момъкът е самият пророк, на когото "другият Ангел, идещ насреща" (2:3) по 
заповед на Ангела-тълкувател, разяснил на "тоя момък", т.е. на Захария какво е 
значението на измерване ширината и дължината на Йерусалим oт мъжа със зем-
лемерна връв. Така че "мъжът" (в 1 ст.) е Ангел, а "тоя момък" е в 4 ст. е  прор. 
Захария, който се представя като още неосведомен младеж, както това посочих-
ме и в увода, че той започнал пророческата си дейност в ранна възраст. За анге-
лите Божии не може да се каже, че те са неосведомени и неопитни. 

В това видение се говори за бъдещето величие и слава на Йерусалим, 
който ще бъде преизпълнен с народ и добитък, т.е. не ще могат да се поберат в 
границите на обикновени градски стени. Сам Господ казва: "Аз ще му бъда ог-
нена стена около него и ще се прославя всред него" (5 ст.). Ясно е, че тук думата 
Йерусалим не трябва да се разбира в обикновен смисъл, тъй като тоя град нико-
га не е бил толкова голям, та жителите му да бъдат заставени да заселват окол-
ностите му (4 ст.). Очевидно е, че тук се говори за духовен Йерусалим, за новия 
Йерусалим, т.е. за славата на Христовата Църква, чиито граници са безпредел-
ни, неизмерими със землемерна връв. Новият Йерусалим няма да бъде снабден с 
обикновени градски стени, каквито възнамерявали да съградят Зоровавел и Не-
емия. "Аз ще му бъда, казва Господ, огнена стена около него и ще се прославя 
всред него" (5 ст.). Огнената стена е непобедима и непреодолима, щом като Сам 
Иахве я изгражда. Бог не само ще направи Йерусалим вън oт всякаква опасност, 
но ще го направи и знаменит, защото "ще се прослави всред него" (5 ст.). Иахве 
е твърде чувствителен към всяка причинена беда или оскърбяване на Неговия 
народ и няма да допусне да бъде с нещо засегнат. "Защото тъй казва Господ Са-
ваот …: "който се допира до вас, допира се до зеницата на окото Ми" (8 ст.). И 
ние казваме за някой скъп предмет или мило същество: "пазя го като зеницата 
на окото си". 

През целия свой исторически живот Израил е преживял множество беди 
и изпитания. Много пъти Бог го е наказвал за неговите прегрешения, но на 
смърт, на унищожение не го е предавал, защото тоя народ трябвало да изпълни 
своето предназначение като носител на месианството. Всеки човек и всеки на-
род има своя предопределена задача, и когато я изпълни, преминава в небитие-
то. Тази вяра е oт голямо значение както за индивидуалния живот, защото ще ни 
избави oт трагедията на страха пред смъртта, а така също и за политическия жи-
вот - за съдбата на народите. 

Четвърто видение: На първосвещеник Иисуса се опрощават грехо-
вете, като представител на иудейската община; известява се за предстоя-
щото месиянско време и за оправдаване на цялата 
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община (3:1-1). В това видение се представя Иисус (хакохен хагадол = великият 
иерей = първосвещеникът) пред съда на Ангела Господен и наред с него отдясно 
пък, е сатаната, за да го обвинява. На български стои: "И ми показа той"… (3:1), 
но не е ясно кого се подразбира под "той". На славянски, според 70-те,1 е приба-
вена думата "Господ": "И показа ми Господь"… Няма съмнение, че тук първос-
вещеник Иисус е синът Иоседеков, същият този, когото пророците Агей и Заха-
рия насърчавали за строежа на храма. Той се явява като духовен глава на целия 
народ и негов представител и като такъв той получава оправдание oт Иахве. Об-
винението пък, което Сатаната се готвил да му отправи, било също за общона-
родни грехове, а не за негови лични грехове, сторени служебно, или задето до-
пускал смесени бракове. Това се вижда ясно oт предната 2-ра глава. В 3:2 се 
казва, че Господ забранява на Сатаната да "му противодейства", защото Той е 
"избрал Йерусалим", за да "се прослави всред него" (2:5) като град на идещия 
Месия. " Не е ли (тоя град) главня, изтеглена oт огън?" (3:2). Авторът представя 
картинно сигурното загиване на иудеите във Вавилонския плен, който като огън 
е могъл да ги погълне, да ги изгори, ако не е била Божията милост. Иуда прили-
чал на гореща главня, извадена oт огъня = муццал мееш. По Божие благоволение 
той бил освободен oт плена.  

За да подчертае големината на Божията милост, която среща противо-
действие oт страна на злите сили, Захария ни въвежда в надземен свят, в пред-
дверието на небесното царство, пред един ареопаг, където Ангелът Господен е 
представен като защитник, а Сатаната като обвинител, "да му противодейства" = 
леситено ( oт сатан = обвинявам, противодействам, враждувам". Така на много 
места в Св. Писание сатаната или дяволът се представят като пакостници както 
на отделния човек, така и на цели народи. Така се рисува сатаната в 1и 2 гл. на 
кн. Йов, също в 3 Цар. 22:21 и нат. Идеята за сатаната не е някакъв мит, а бого-
откровена истина.  

Опрощаване на греховете, снемане на вината oт целия народ, е предста-
вено картинно, като първосвещ. Иисус се явява "облечен в оплескани дрехи" 
(3:3), които той съблича и се облича в "дрехи тържествени" (3:4). Оплескани, 
измърсени дрехи е образ на религиозна нечистота и поквара, в които израилтя-
ните понякога изпадали. След изпитанията в плена тая вина била снета. Също 
такова значение има и възлагане върху главата на Иисуса чист кидар - отличи-
телно украшение на първосвещеника, като представител на народа. 

По-нататък Господ Саваот казва на Иисуса: "…ето, Аз довеждам моя 
раб - Младочката" (3:8). На еврейски стои авди цемах = рабът ми, потомък (из-
дънка) oт глагола цамах =произраствам. Българският превод - Младочка не ми 
се вижда сполучлив, би могло да се каже - Потомък. Немците имат напълно из-
разителната дума - Spross, Spröss-ling. С тайнственото название цемах = пото-
мък (Младочка) се нарича очакваният Месия. И на други места в Св. Писание тя 
е употребена в 
------------------------- 

1 В гръцкия превод на Alfred Rahlfs и двете думи липсват, както е на еврейски. 
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такъв смисъл, напр. Иерем. 23:5; 33:15. Ис. 4:2; 11:1: " И ще покара Младочка oт 
Иесеевия пън, и клон ще израсне oт неговия корен". На славянски не е казано 
много ясно (2:8): "раба моего востока" = tovn dou'lov mou ^Anatolhvn oт ajnatevllw = 
изгрявам (за изток), но значи и произраствам). Кой е този раб oт изток, или тая 
Младочка? Тук има известно разногласие между тълкувателите. Някои църков-
ни отци и писатели, напр. бл. Теодорит, Ефрем, Сирин и др. разбират тая дума в 
буквален смисъл и отнасят казаното oт пророка към Зоровавел, който бил из-
дънка, потомък oт Давидовия род и възнамерявал като коронован владетел да 
донесе правда, мир и справедливост на своята страна. Също така и някои запад-
ни ексигети, особено проф.Зелин в своя коментар върху прор.Захария, вижда в 
лицето на цемах Зоровавеля, който ще даде спасение и мир на своя народ и ще 
осъществи предсказанието на Захария, изразено в 6:12 и нат.: "той ще създаде 
храма и ще получи слава, ще седне на престола си …". Обаче повече oт църков-
ните отци, а така също и някои западни ексигети, особено католически (Lasserre, 
Reinke и др. и руски: Рождественски, еп. Паладий и др.) приемат, че под думата 
цемах тук трябва да се разбира идващият Месия; в такъв смисъл са я разбирали 
и пророците Иеремия, Исаия, Иезекиил. И самият текст ни дава право за такова 
разбиране, понеже е казано: "ето, Аз (Иахве) довеждам = меви Моя раб"(3:8), 
тогава когато Зоровавел е вече там, заедно с пророците Агей и Захария. Освен 
това знаем (вж.увода, че впоследствие Зоровавел бил отстранен и той не е из-
пълнил предсказанието на пророка, което е могло да бъде осъществено само oт 
очаквания Месия, като конкретните изрази в пророчествата на Захария се раз-
бират в духовен, тайнствен смисъл, както въобще цялото видение на 
прор.Захария има тайнствено значение. Затова ни дава основание и следващият 
9 ст., където се говори за тайнствения камък, който Господ полага пред Иисуса. 

Какъв е този камък, който има седем очи и на него Господ ще издяла 
начертанието му? И по тоя въпрос има голямо разногласие както в коментарите 
на древните тълкуватели, така и на новите ексигети. Едни приемат, че това е ос-
новният или заключителният камък на храма, друг пък, че това е камъкът на ос-
нованието (= евен шеттийя) в Святая светих на втория храм, вместо ковчега на 
завета. Трети го вземат за скъпоценен камък върху първосвещеническото одея-
ние като някакъв амулет (Е.Зелин), или камък за короната на Зоровавел и пр. Но 
щом възприемем, че под Младочка ще трябва да разбираме Месия, още по-
голямо основание имаме да приемем тук думата камък в преносен смисъл и да 
разбираме под него Месия, Спасителя Христос, Който на много места в 
Св.Писание се нарича така, напр. Пс. 117:22. Ис. 28:16. Дан. 2:34, 45. Деян. 4:11. 
1 Петр. 2:7, 1 Кор. 10:4. Рим. 9:33. Мат. 21:42. Марк. 12:10, 11. А седемте очи 
пък означават, че Христос като основател на Своята Църква всецяло ще устреми 
погледа Си към нея и грижите Му ще изобилстват, каквото значение има све-
щеното число седем: изобилие, величие. "И ще изгладя греха на тая земя в един 
ден, казва Господ Саваот" (9 ст.). В деня, когато се родил Иисус Христос, пра-
родителският грях на тая 
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земя бил изгладен. Това е вярата в свободната благодат Божия, чрез която ни се 
прощават греховете и се очистваме oт всякакви пороци. 

Пето видение: Златният светилник със седем кандилца и две мас-
линени дървета на него. Значението на словото, отнасящо се за Зоровавеля 
(4:1-14). Ангелът - тълкувател пак се явява, събужда Захария като oт сън и го 
пита какво вижда и той му отговаря:"Виждам, ето светилник цял oт злато и 
чашки за елей върху му и седем кандилца на него и по седем цеви на кандило, 
които са върху му; и две маслини на него."(4:2,3). Понеже в текста не е дадено 
значението на картината изобщо и поотделно на нейните части, затова и тълку-
вателите са в затруднение да определят символическото значение на всеки от-
делен предмет. Както древните тълкуватели (напр. Св.Ефрем Сирин, 
бл.Теодорит и др.), така и новите дават твърде различни символически значения 
на отделните части в картината. За краткост няма да се спираме поотделно вър-
ху всеки тълкувател, а ще посочим най-правдоподобното разяснение според нас. 

Цялото видение има един по-близък, непосредствен смисъл, отнасящ се 
за Зоровавел и първосвещеник Иисус, представени във вид на две маслинени 
дървета, едното oтдясно на чашката, другото oт ляво. На български неправилно 
еврейските думи шенхаим зетим са преведени: "две маслини". Би трябвало да се 
каже две маслинени дървета (oт заит, мн.ч. зетим). Другият смисъл е по-
далечен, преносен, предобразен, отнасящ се за месианските времена и за Хрис-
товата Църква. И за единия, и за другия смисъл намираме основание в самия 
текст. 

Бог за да насърчи и окуражи завърналите се oт плен иудеи, на които 
предстои огромна работа по възстановяването на страната и богослужението, 
дава видение на пророка, в което двамата водачи, духовен и политически, са 
представени под закрилата на Иахве. Златен светилник ги озарява; животворни-
ят елей, който непрекъснато тече през седем тръбички (= муццакот от муцака = 
тръбичка, съд, чрез който се излива течност), не пресъхва; седемте очи Господ-
ни  (4:10) всичко виждат, навсякъде проникват. Знаем, че златният седемкраи-
щен светилник е съществена принадлежност на скинията. Елеят и маслиненото 
дърво са oт голямо стопанско, здравословно и култово значение. Числото седем 
е свещено и, както казахме, и символ на пълнота и сила. Те означават различни 
Божии свойства, на които Зоровавел трябва да обърне особено внимание, към 
когото е отправено словото на Господа, "което казва: не с войнство и не със си-
ла, а с Моя (Божия) Дух"… (6 ст.), т.е. Господ ще осъществи изграждането на 
храма. И нека Зоровавел не се бои oт трудностите и препятствията, които са 
пред него като "планина голяма", защото тая планина ще стане "равнина", т.е. 
ще се отстранят всички спънки и той ще изнесе крайъгълния камък при шумни 
викове: "благодат, благодат върху него!" (4:7). Този камък е завършващият, 
връхният камък, с който се увенчава постройката. И тогава народът oт благо-
дарност и oт възторг ще извика: Благодат, благодат върху него! Това е поздрав 
за пожелание, щастие и благодат, защото както се казва в 9 ст.: "Ръцете на Зоро-
вавел 
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туриха основите на тоя Дом; неговите ще го и свършат"(4:9); и ще се разбере, че 
Божията десница ръководи това дело. 

Пророческото прозрение на Захария се откъсва oт неговото съвремие и 
прониква по-далеч в бъдещето, в месианските времена, когато се изграждала 
Христовата Църква, защото изграждането на Йерусалимския храм е естествено 
историческо събитие, то не обхваща цялата земя, няма космополитичен харак-
тер, за да се подчертае особено, че то ще бъде осъществено "не с войнство и не 
със сила, а с Моя Дух, казва Господ". Изграждането на храма е човешко дело, 
подпомагано oт Бога и тия думи не са напълно приложими към ръкотворния 
храм. Това дело не е oт такова всемирно значение, та да бъде обхванато с погле-
да на седемте очи Господни, които обхващат цялата земя (3:10). Затова тук 
трябва да се разбира Царството Божие, обхващащо Христовата Църква, която 
има своя произход не oт тоя свят. Това царство не се нуждае за своето преуспя-
ване и запазване oт ония средства и сили, чрез които човешките предприятия 
осигуряват своето съществувание и успех. Не чрез войнство и сила, а чрез Бо-
жия Дух, чрез Дух Светийя, Когото Отец изпраща, за да пребъдва вовеки в 
Христовата Църква, тя ще бъде пазена (срав. Йоан. 14:16, 26). 

Трудностите при изграждане на втория храм са били преодолени и те не 
са били oт такова естество,за да се сравняват с "голяма планина" (=хар-
хаггадол). Тогава, когато препятствията за създаването и преуспяването на 
християнската Църква са неимоверно по-големи, те са преодолени с кръвта на 
хиляди и милиони вярващи. 

Кои са "двамата помазани с елей, които предстоят пред Господа на ця-
лата земя?" (4:14). Естествено тук в пряк и обикновен смисъл под двамата пома-
заника трябва да разбираме Зоровавел и първосвещеник Иисус, макар и да не се 
споменават по име. Единият е представител на царската власт, а другият на пър-
восвещеническата, понеже във видението на Захария те са представени във вид 
на две маслинени дървета или клони. Те "предстоят пред Господа на цялата зе-
мя", т. е. Нему служат и се намират под Негова защита. 

И тоя израз, освен прекия, има своя духовен и предобразен смисъл, за-
щото не може напълно да се отнесе за Зоровавел и първосвещеник Иисуса. Пре-
ди всичко Зоровавел не е бил помазан със свещен елей, за да получи царско дос-
тойнство. "Предстоят пред Господа" обикновено се казва за ангелите, за небес-
ните сили. Двамата иудейски представители са предобраз на свещеническото и 
царското достойнство в Новия Завет, които се проявили във всичката своя сила 
в Помазаника Христа Спасителя, Който съчетава в Себе Си царското и първос-
вещеническо достойнство. И в която страна има мир и съгласие между тия две 
сили: духовна и светска, там има благоденствие и напредък във всяко отноше-
ние. 

Шесто видение: Хвърчащ свитък, върху който е написано прокля-
тие за крадците и за ония, които се кълнат лъжливо (5:1-4). Видението, за 
което се говори в тези 4 стиха, е достатъчно 

 
 
 
 



123/25 
 
ясно, за да няма нужда oт по-специално тълкувание. Впредшестващото нощно 
видение пророкът дава твърде утешителни предсказания за бъдещето на иудеи-
те, но за да могат те да се осъществят напълно, страната се нуждае oт основно 
прочистване на греховете. За по-чести и всеобхващащи грехове обикновено се 
приемат кражбата и лъжливата клетва, които са посочени и в Декалога - осмата 
заповед: не кради! И деветата: не лъжесвидетелствай против ближния си! (Изх. 
20:15, 16). Те са представени картинно във вид на хвърчащ свитък, върху който 
тия два гряха са написани като проклятие, "което излиза по лицето на цялата 
земя" (3 ст.). Макар да е казано: кол-хаарец (=цялата земя), но тук ще трябва да 
се разбира тоя израз в по-ограничен смисъл - Иудейската земя, която се има 
предвид във видението.                                                             

  В славянската Библия е казано не свитък, "серпь летящ", заимствани 
думи oт гръцкия текст, понеже 70-те по всяка вероятност еврейската дума ме-
гилла= (свитък) са прочели маггал(=сърп), която дума не подхожда в картината, 
защото не може да се каже, че сърпът е дълъг 20 лакти и широк 10 лакти. Това 
по подхожда за свитък, който се представя, че е разгънат - хвърчащ. След това в 
еврейския текст е казано, че на едната страна на свитъка е написано проклятие 
за "всеки, който краде", а на другата страна е написано проклятие за "всеки, 
който се кълне лъжливо". Обикновено се пише върху свитък oт папирус или 
пергамент, а не върху сърп. Свитъкът хвърчи върху страната, където бъде насо-
чен oт Господа и проклятието написано върху него "ще влезе в дома на крадеца 
и в дома на оногова, който лъжливо се кълне в Моето (Божието) име"(4 ст.). Но 
всеки такъв загрубял грешник ще бъде пометен (=никка) (на български преведе-
но - изтребен) и къщите на такива люде, построени с неправда и обогатени с из-
мама, ще бъдат разрушени. Кражбата и лъжливата клетва са престъпления, 
близки по своята същност: който присвоява чуждото, той е готов, за да се оп-
равдае, да даде лъжлива клетва, че не е крал. Изтребване жителите на една къща 
и унищожаването на дърветата и камъните, oт които е направена, значи изтреб-
ване на цялото семейство, заличаването му oт общежитието. Но това е необхо-
димо в интерес на цялото, за да се запази по-чисто и непокварено. 

     Седмо видение: Жената в ефа, която символизира порочност, 
греховност; тя бива отнесена в неприятелската земя Сенаар, т. е. във Вави-
лон (5:1-11). Картината на това видение е преплетена с отделни образи, които 
затрудняват да се долови общият смисъл. За да се улесним в тълкуванието, 
трябва да изхождаме oт предшестващото шесто видение, в което се говори за 
предстоящо унищожаване на отделни грешници. В седмото видение се предста-
вя пък премахването на цялото противобожие и отнасянето му във Вавилон, из-
точник на езическите гнусотии, противни на Иахве. Така щото Иудея вече да не 
греши и тъй пречистена и подготвена, да бъде достойна земя за бъдещите меси-
янски времена. 
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Захария вижда да излиза (по всяка вероятност oт небето) ефа1 и посред 
нея да седи една жена. "И ето един къс олово се издигна" (7 ст.). На еврейски 
стои: кръгъл оловен похлупак (= киккар оферет);на славянски: "талант олове-
нъ", както е на гръцки, понеже талантът не е само монета, а също и мярка за те-
жест като отделни оловни късове. Еврейският текст ни дава по-ясна представа 
за картината с израза "оловен похлупак", с който бива похлупена ефата с жена-
та, олицетворение на нечестието. Това се вижда oт следващия 8 ст., където се 
казва, "а на отвора и хвърли оловния къс", т. е. на отвора на ефата поставил 
оловния похлупак. Пророкът отново вдига очи и вижда: "Ето появиха се две же-
ни и вятър имаше в крилата им; и крила имаха те като крила на щъркел; и вдиг-
наха те ефата и понесоха я между земята и небето" (5:9). Пророка пита: "Къде 
носят те тая ефа?" Ангела – талкувател му отговаря: "За да съградят за нея дом в 
земята Сенаар, и когато бъде всичко приготвено, тя ще се постави там на своята 
основа"(5:11). "Тая жена е самото нечестие (=ришеа)" (8 ст.). Някои тълкуватели 
разбират под последната дума безбожие (напр. Зелин), други злодеяния (на нем-
ски Frevel); Gottlob Mayer в своя коментар - безнравственост, понеже, казва той, 
тоя грях в картината е представен в образа на жена, а порокът на безнравстве-
ността, стигащ до проституция, не е бил чужд и на израилтяните. По-правилно е 
да се даде по-широко значение на тая дума - изобщо нравствено и религиозно 
падение, нечестие. Разбира се,че в една крина, поради своите размери, не може 
да се събере една жена. Но това не трябва да ни смущава, понеже се касае за 
чудновато явление, за символичен образ. И свитъкът в предното видение е 
представен в неимоверни размери: 20 лакти дълъг и 10 - широк, приблизително 
10 на 5 метра. Похлупакът е оловен, понеже тоя метал се смятал за символ на 
проклятие. 

Какво трябва да разбираме под появилите се две жени, снабдени с крила 
като щъркел и в тях вятър; те вдигнали ефата и я понесли между небето и земя-
та. Бл. Иероним вижда в тях иудеи и израилтяни, други пък - асирийци и вави-
лонци, Марти пък казва: "жени се появили, понеже трябвало да отстранят друга 
жена; две са, защото ще се улеснят при изпълнение на задачите си. Били снаб-
дени с криле, защото транспортът станал по въздуха, и то с криле на щъркел, 
понеже обикновено тая птица прилетява най-далечни разстояния" (стр. 417). 
Ефата с жената на нечестието била отнесена в земята на Сенаар, т. е. във Вави-
лон, който град се смятал за "велика блудница и свърталище на всякакъв нечист 
дух", според Откр. 18:2, тъй като в Светата Земя не би трябвало да има място за 
нечестие: тя е земята, в която е основана първата християнска Църква за борба с 
нечестието, неправдите и пороците. 

Осмо (последно) видение: Излизат четири небесни колесници, за да 
накажат езичниците и да удостоят с царско достойнство 
------------------------- 

1 Еврейско название на крина, кринче, обикновената мярка за измерване на зърнени 
храни, брашно и подобни. Тя е 1/10 oт хомер, или кор и е равна на 36.44 литра. 
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мъжа- Младочка (6:1-15). Това нощно видение се състои oт две части: 1-во) 
Излизане на четири колесници из прохода между две медни планини и, според 
обяснението на Ангела - тълкувател, "това са четири небесни духа, които изли-
зат да предстоят пред Господа на цялата земя"(5 ст.). 2-ро) Предсказание за 
удостояване с царско достойнство на Зоровавел - предобраз на Месия, в Когото 
се съчетават свещеническото и царското достойнство. Този царски Свещеник, 
т.е. Месия ще осигури мир и благоденствие. 

Осмото видение има заключителен характер, затова някои oт картините 
и образите и тяхното значение се повтарят с предните видения. Цветовете на 
конете (рижи, черни, бели и сиви) имат същото значение, както в първото виде-
ние: четири рога. И в идейно отношение това видение има връзка с шестото и 
седмото, където се дава утеха на израилския народ и подготовка към месиянс-
ките времена чрез очистване от греховност. 

В 6:1 ст. се казва, че четирите колесници излизат из прохода на две 
медни планини (= харе нехошет). Медта, бронзът означават сила, якост. Oт мед 
са направени много oт принадлежностите на скинията и храма. Повечето oт 
тълкувателите са на мнение, че двете планини са Сион и Елеон (Маслинената 
планина), понеже Йерусалим се явява като център на виденията, oттук събития-
та изхождат и се връщат. Ангелът - тълкувател разяснява на пророка, че четири-
те колесници "това са четирите небесни духа, които излизат да предстоят пред 
Господа на цялата земя" (5 ст.). Тълкувателите срещат известно затруднение 
при изясняване на тоя стих, тъй като употребената тук еврейска дума руах има 
двойно значение: вятър и дух. Едни превеждат: "четири небесни ветрове", други 
- "четири небесни духа". Числото четири означава по четирите краища на земя-
та. Навсякъде, както и в 7 ст. се казва, че силите (конете или колесниците) пре-
минали земята, цялата земя. По-правилно е, под израза: арба рухот нашшамаим 
(5 ст.) да се разбира четирите небесни духа, както е в българската Библия, а не 
както е в славянската: "четири ветри небеснiи", заимствано oт гръцката Библия: 
oij tevssareV a'nemoi tou' oujravou', понеже се казва, че те "излизат да предстоят пред 
Господа на цялата земя". Значи, това са съзнателни същества, духове, небесни 
сили, които очакват заповеди oт Господа и са в състояние да ги изпълнят. Те 
знаят какво става по цялата земя. Под образа на коне като бързоноги животни 
тия духове се пращат по разните краища на земята, едни към северна страна, т.е. 
Вавилония, която се намира на североизток oт Йерусалим, а други - към южна 
страна - Египет. Те са изконни врагове на Израиля и трябва да бъдат наказани, 
особено Вавилон, затова Иахве казва: "излезлите на северната страна успокоиха 
духа Ми" (8 ст.), т.е. покоряване на вавилонците oт персите и сриването на това 
царство на нечестието, удовлетворило Божията правда и гнева на Неговия спра-
ведлив съд. 

Че това видение има двойствено значение: oт близките исторически съ-
бития към по-далечните- месиянските, се вижда oт втората му половина (6:9-
15). Повечето oт западните тълкуватели-протестанти 
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(Зелин, Марти, Велхаузен и др.) не искат да виждат това двойствено значение в 
заключителната част на осмото видение и дават нова, своеобразна редакция на 
текста. Почти във всеки стих те виждат интерполация, вмъквания на думи и из-
рази oт невидимата ръка на интерполатора, който искал да нагласи текста спо-
ред разбиранията на своето време. Такова отношение към интегритета и автен-
тичността на Св.текст е недопустимо oт херминевтично и ексигетично гледище. 
Затова ние възприемаме посоченото по-горе тълкувание, което дават древните 
църковни отци и писатели (свети Кирил Александрийски, бл.Теодорит, 
св.Ефрем Сирин, бл.Иероним и др.), както и на някои тълкуватели oт ново време 
(C. von Orelli, G. Mayer- умерени протестанти), а също и на руските библеисти 
(свещ.Д.Рождественский, еп.Паладий и др.). 

Заключителната част на виденията на Захария представлява символи-
ческо действие с предобразно значение, което пророкът трябвало да извърши в 
най-близко бъдеще. Знае се, че не всички евреи се завърнали oт плен. Мнозина 
oт тях останали във Вавилон и имали силното желание да поддържат връзки със 
своите събратя в Йерусалим. За да подпомогнат изграждането на храма, те съб-
рали помежду си злато и сребро и по специални пратеници го изпратили на ст-
роителите. Пророкът получил заповед oт Господа да "вземе oт тях злато и среб-
ро и да направи венци (=атарот oт атара = венец, корона, диадема) и да (ги) 
тури на главата на Иисуса, син Иоседеков, велик "иерей" (11 ст.). Това е нещо 
ново и нечувано у Израиля: първосвещеникът да бъде увенчан с царска корона. 
Затова някои oт отрицателите - критици казват, че някой по-късен интерполатор 
изменил текста, като венците вместо "на Зоровавел" ги поставил "на Иисуса", 
понеже Зоровавел не се удостоил с царско коронясване, а по-късно първосвеще-
ниците съчетавали в себе си свещеническо и царско достойнство, особено във 
времето на Макавеите: те били владетели, князе и в същото време първосвеще-
ници. Други тълкуватели, като изхождат oт множествената форма атарот (вен-
ци), казват, че трябва да се разбира две корони: една за Иисуса и друга за Зоро-
вавел; трети пък приемат, че короната или диадемата се състояла oт няколко 
златни обръча, затова е казано "венци". Това са изкуствени построения. На ев-
рейски език  е свойствено да се употребява понякога множествено число със 
значение на единствено, тъй наречената форма pluralia tantum, за да се предаде 
на смисъла по-голяма важност или величественост, както например думата ело-
хим. Също и тук в 14 ст. е казано вехаатарот ( = венците) тихие ( = ще бъде, 
ед.ч., ж.р., имперф.); значи, имаме подлога в мн.ч., а сказуемото е ед.ч., при все 
това ще се преведе "и венците ще бъдат".  

Ясно е, че поставянето на венци или корона върху главата на първосве-
щеник Иисуса е само едно предзнамение, предобраз за дохождането на Онзи 
чуден Потомък (Издънка, Младочка), за Когото се предсказва и в 3:8, а тук се 
допълва, че в тоя Потомък (Младочка) ще се съчетават и свещеническо, и царс-
ко достойнство, а това се отнася само за Месия, както това се потвърждава и oт 
думите в Евр. 6:20 и 7:1 и нат. Oт текста (12 и 13 ст.) се вижда, че пророкът пра-
ви раз- 
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лика между строежа на храма в негово време, който ще се извърши само в ня-
колко години oт още живия княз (Зоровавел), и между оня величествен, духовен 
строеж, който е дело единствено на Месия, чийто духовен, жив храм е Неговата 
Църква. Това се вижда oт последния 15 ст., където се казва: "И отдалече ще 
дойдат и ще участват в постройката на храма Господен …". Изграждането и 
създаването на Христовата Църква е дело на множество и различни народи oт 
най-далечни страни. Идеите, които се разкриват в това видение, излизат вън oт 
пределите на израилската история и имат общонародно значение. Христос като 
свещеник е освободил всички вярващи в Него oт прародителския грях и ги е 
примирил с Бога; като цар Той управлява света със Своята божествена сила, 
направлява световните събития, ръководи личния живот.Само тогава ще настане 
спасение за народите, когато настане пълно съгласуване на Божието ръководст-
во, когато духовните и телесните сили се обединят в достойни носители на 
власт. Само висшата теокрация, в която се съчетават свещеническото и царско-
то достойнство, може да гарантира външен и вътрешен мир и благоденствие. Но 
"това ще стане по думите на пророк Захария, ако усърдно слушаме гласа на на-
шия Господ Бог" (15 ст.). 
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