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ПРОРОК ЙОН 
Характеристика на книгата 

 
Тая малка книга, която има само 4 глави, е колкото интересна по своето 

съдържание, толкова трудна за тълкуване, понеже е изпълнена с чудеса и със 
събития, необясними за човешкия разум. Справедливо тя се нарича книга на 
чудесата (ein Buch der Wunder). Освен това тя се различава съществено от другите 
пророчески книги, понеже в нея няма пророчески речи във вида на поучение и 
сентенции. Тя представлява повествувание, свързано с необикновени и чудновати 
събития. 

Съдържанието започва без увод с поръчение, дадено от Бога на пророка, да 
отиде в големия град Ниневия и там да проповядва покаяние на народа, за да се 
избегне предстоящата гибел на този град, поради прегрешенията му. Ион, който 
вижда в асирийците смъртен враг на израилтяните, искал да се откаже от това 
поръчение и се опитал да избяга в Тарснс (Испания) от лицето Господне. В Иопе 
(Яфа) той се качил на един финикийски кораб. Подигнала се страшна буря. 
Хвърлили жребий, за да се узнае, кой е виновен за тая беда. Паднало се на Ион и 
той бил хвърлен в морето, където бил погълнат от голяма риба (кит) (1 гл.). Иона 
три дни и три нощи 
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прекарал в утробата на това морско животно. Пророкът се обърнал с молитва към 
Господ и китът го изхвърлил на сушата (2 гл.). След това бедствие Ион се разкаял и 
той в изпълнение на Божието поръчение се отправил за Ниневия, където започнал 
да проповядва: “Още четиридесет дена и Ниневия ще бъде разрушена” (3:4). 
Жителите на града се покаяли. Бог пощадил ниневийци (3 гл.). Ион възнегодувал, 
че не се изпълнило неговото предсказание и пожелал смъртта си. Пред неговата 
шатра израсло за една нощ растение, което на другия ден изсъхнало. Чрез това чудо 
пророкът получил поука, че той несправедливо негодува срещу пощадата на 
Ниневия (4 гл.). 

Тази чудноватост на цялото повествувание е дала повод на критиците 
рационалисти от най-древно време да отричат историческата достоверност на 
разказа, а някои го подхвърлят и на присмех. Те смятат цялата книга Иона за 
компилация на разни езически митологии, които по-късен редактор е комбинирал и 
преработил, по всяка вероятност, след вавилонския плен. Той искал да отговори на 
духа на времето и да се противопостави на тесногръдия юдейски партикуляризъм и 
да посочи, че еврейският Бог е Бог на всички народи, а не само на израелтяните. 
Този универсализъм на еврейската религия, ясно е изразен в последната глава, 4-та, 
когато Яхве пощадява ненивийци, след като те се покаяли, защото и те са Божие 
творение, и те имат право на Неговото милосърдие. 

Както по въпроса за тенденцията на автора и целта на написване на книгата, 
така и относно нейния произход има голямо разногласие между тълкувателите. За 
да посочим, колко неоснователни са твърденията на ония изследователи, които 
виждат в нашата книга езически митове и легенди, ще разгледаме някои от тях, 
както ги намираме у Карл Марти и у W. Nowack (Die kleinen Propheten, 1922, ст. 
186). 

Според Марти едва ли може да се приеме, че в основата на книгата лежи 
исторически материал. Във всеки случай авторът е използвал в своето епично 
творение известни елементи, получени от устно предание. Той ги разработил 
свободно, съобразно поставената дидактична цел, така че единството на цялата 
книга не е нарушено. Тези елементи могат да се посочат у разни народи в 
множество паралелни разкази, които били широко разпространени и станали 
известни и на автора на книгата Ион. Някои виждат паралелен разказ в гръцката 
митология, където се разказва за спасяването на троянската царска дъщеря Хезиона 
от Херакъл, който скочил в грамадната уста на морско чудовище и в корема му три 
дена се борил и на третия ден излязъл оттам, само че си изгубил косата. Друг 
паралелен разказ е приковаването на Андромеда на една скала близо до Иопе (Яфа) 
и освобождаването й от Персий, който убил морското чудовище, което се опитвало 
да я погълне. По-късно, когато панвавилонизмът получил известна преднина в 
библейската наука, някои учени започнали да дирят подобни паралелни разкази във 
вавилонската митология. Голямата риба у Ион е представена у вавилонците като 
чудовищен змей. Престояването на Ион в утробата на кита три дни 
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и три нощи Гункел го поставя във връзка с вавилонския мит за тридневното 
изчезване на луната през пролетното равноденствие. Освен вавилонските паралели, 
които само в някои пунктове имат отношение към разказа за прор. Ион, по-
очебиещ, според Марти, е следният будийски разказ. Митавиндака, сина на 
търговец от Бенарес, се отправил за далечно презморско пътуване против волята на 
своята майка. Посред обширното море корабът бил спрян от неизвестна сила и 
възпрепятстван по-нататък да плува. За да се открие причинителят на това 
неизвестие, бил хвърлен жребий от дъсчица или листо, и три пъти нещастният 
жребий попаднал в ръката на Митавиндака. Моряците го изхвърлили от кораба 
върху един сал, след което корабът безпрепятствено продължил своето пътуване. В 
друг египетски паралелен разказ от средата на третото хилядолетие се описва, как 
един египетски чиновник, който с кораб се отправил за фараоновите мини на медни 
руди, обаче станало корабокрушение и единствен той се спасил, като успял да се 
хване за къс дърво. След тридневно престояване в морето, вълните го изхвърлили 
на един остров. Тук голяма змия го взела в устата си и го отнесла в своето 
леговище без да му стори нищо зло. Тя му съобщила след това, че след 4 месеца в 
един кораб ще бъде отведен в отечеството си. Всички тия сказания били известни 
на автора на нашата книга, но според Кюнен, той напълно самостоятелно ги 
преработил, така че те да отговорят на поставената от него дидактическа цел, и 
целият разказ станал напълно негово творение. 

Посочихме по-главните опити да се представи книгата прор. Иона не във 
форма на исторически разказ, а като някаква легенда или мит, с цел да посочим 
тяхната несъстоятелност, и да се види, колко голяма е разликата между тия 
паралели и нашата книга, с нейната високонравствена тенденция и висша идея за 
космополитичността на истинския Бог. Основната цел на книгата е тази, че 
спасението чрез покаяние може да бъде дадено от Бога не само на юдеите, но и на 
езичниците. Яхве не е национален Бог на евреите, а Бог на всички хора. 
Теокрацията, т. е. богоуправлението, обгръща цялото човечество, и в Царството 
Божие ще влязат и езичниците, защото пътят за него е един за всички – 
нравственото усъвършенстване. 

Какво ни дават в сравнение с тия възвишени идеи споменатите по-горе 
легенди и митове? 

Фактът, че още от най-древно време тая книга фигурира във ветхозаветния 
канон, и че тя е била призната както от юдейски, така и от християнски писатели за 
боговдъхновена е също едно доказателство за нейната истинност. 

Свидетелства за историческия характер на кн. Ион намираме в Св. Писание 
както във Вехтия, така и в Новия Завет. Още писателят на 4-та Царства знае за 
пророк Йон от Гатхефер, син Аматиев, Божий избраник (14:24). Друго 
свидетелство намираме в 3 Мак. 6:6, където се казва за прор. Иона, че се мъчил в 
утробата на кита и преживял в морските дълбини, от където излязъл невредим,; а в 
Товит 14:8 се говори за пророкуването му в Ниневия. Също и Йосиф 
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Флавий, като предава съдържанието на книгата Ион, смята го за исторически 
достоверно (Antiquit. 9, 2). И древно-християнската Църква е разбирала и тълкувала 
тая книга в исторически смисъл. Основание за това дават думите на Спасителя, 
отправени към книжовниците и фарисеите, които искали от Него знак, но той им 
отговорил: “Лукав и прелюбодеен род иска личба; личба няма да му се даде, освен 
личбата на прор. Ион; защото, както Ион беше в утробата китова три дни и три 
нощи, тъй и Син Човечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи” 
(Мат. 12:30, 40). Иисус Христос знаел много добре, че случая с прор. Ион се касае 
за необикновено събитие, за чудо, тъй както Неговото тридневно престояване в 
гроба и възкресението Му е свръхестествено явление. Убедителната сила на това 
сравнение само тогава би имало своето значение срещу Неговите противници-
евреи, ако в случая Спасителят говори за действителен исторически факт, а не за 
някаква алегория, измислено чудо или легенда. 

Някои ексигети виждат в тоя разказ типология, предобраз за Израиля, който 
е единствен избран народ от Бога посред езическите народи. Така и Ион е бил 
избран за проповедник в езическа страна, и следователно градът Ниневия е 
представител на езическия свят. Морското чудовище (китът) означавал бич Божий 
за не изпълнителите на Неговата воля и за не разкаялите се. Такова тълкувание на 
текста би било изкуствено и е без всякакъв повод и значение. Мъчно би могла да се 
определи и целта на автора за такава неизяснена алегория. 
Че това не е алегория, а историческо събитие се вижда и от друго изказване на 
Спасителя, с което той потвърждава истинността и на друго събитие в книгата Ион, 
а именно покаянието на ниневийци. Към насъбралия се народ Той се обръща с 
думите: “Както Йона беше личба за ниневийци, тъй и Син Човечески ще бъде за 
тоя род… Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те 
се покаяха от проповедта на Йона”… (Лук. 11:30, 32). 

Що се касае до чудноватия характер на книгата, заради който тя най-много е 
подложена на критика, смятаме, че споровете тук са излишни. Излишно е да 
приемем тук рационално обяснение за чудесата, та по научен път да убеждаваме 
рационалистите в истинността на изложените събития. Те отричат всякакви чудеса, 
не признават какъвто и да е свръхестествен свят и всичко, което е неприемливо и 
необяснимо за човешкия разум. Безполезни са тук споровете. Всяко чудо, което 
крие във себе си някаква тайна, което е необяснимо по естествен път и не е в 
съгласие с известните ни природни закони, трябва или да се приеме на вяра, или да 
се отрече. За вярващия чудесата са възможни, защото той вярва в Божието 
всемогъщество, в Неговата правда и любов. Има ли по-голямо чудо от произхода 
на света, от неговото мъдро устройство и още много други чудни и необясними 
природни явления? Колко по-велики са тия Божии чудеса в сравнение с чудото, че 
Ион бил погълнат от някакво грамадно морско животно и излязъл оттук невредим. 
Неоснователно е и възра- 
              

 
 
 
 



12/106 
жението, че не било нужно такова чудо. Но какво е човекът, за да прави преценка 
на Божиите дела и Неговия промисъл? Всеки човек, колкото и да се смята за 
разумен, трябва да каже както праведния Иов: “Зная, че Ти (Боже) всичко можеш, 
и че намерението Ти не може да бъде спряно” (Йов 42:2). Ние трябва да оставим 
настрана спокойно въпроса за действителността на чудесата в тая прелестна 
книжка и сериозно да се замислим върху въпроса, какво ни казват тук разказаните 
чудеса, и ще се убедим, че те ни дават висша нравоучителна поука, те имат 
дадактична, възпитателна цел. При това убеждение ще трябва с радост да вземем в 
ръка тази малка библейска книга и да се проникнем от красивите и велики мисли, 
които Бог ни разкрива чрез чудесната история на пророк Йон. 
 

Сведение за пророк Иона и за произхода на книгата 
 

В самата книга и изобщо в Св. Писание имаме много оскъдни сведения за 
пророка и за неговия живот до изпращането му на проповед в Ниневия. В книгата 
под същото име се казва, че той бил син Аматиев (бен-амиттай) (1:1) и че по 
произход е евреин, почита Господа Бога на небесата, Който е направил морето и 
сушата (1:9). Към тия кратки сведения на нашата книга в 4 Цар.: 14:25 се дават 
някои допълнения, в които се казва, че при израилския цар Иеровоам били 
“възстановени границите на Израиля от входа в Емат до пустинното море, според 
словото на Господа, Бога Израилев, което Той бе изрекъл чрез раба си Аматиевия 
син Йона, пророк от Гатхефер” (4 Цар. 14:25). С това кратко указание се решава 
важния и спорен въпрос за времето, когато е живял пророкът и мястото на неговата 
дейност. Тази местност (гат хахефер) се намирала в Завулоново коляно, около 1 час 
северно от Назарет. Значи прор. Иона е галилеянин и принадлежи към пророците 
от израилското царство. Неговото име е свързано с царуването на Иеровоам II, 
чието възцаряване различно се определя или в 824, или в 783 г. пр. Хр. и е траяло 
41 години (4 Цар. 14:23). Така че пророческата дейност на Йона може да се отнесе 
към края на 9 или началото на 8 в., и той да се смята за един от най-древните 
пророци писатели. Той бил млад съвременник на прор. Елисея, па може би и на 
прор. Илия. Иудейското предание го смята за ученик на Елисея, иче той получил 
своето възпитание в пророческата школа на пророческите синове, основана от 
прор. Илия и Елисея (4 Цар. 6:1-8; 2:2-6). Друго предание, което произхожда от бл. 
Йероним, смята прор. Иона за син на сарептската вдовица, когото прор. Илия бе 
възкресил (3 Цар. 17:17-23). За края на живота на пророка и за неговата смърт 
нищо не се казва в Св. Писание; за това узнаваме от преданието според две версии. 
Според едната прор. Иона след проповедта си в Ниневия и спасяване на града от 
заплашващата го гибел, останал да живее тук до края на живота си, където умрял. 
Неговата гробница и до сега се сочи на високия връх близо до Мосул, където са 
открити развалините на Ниневия. Според другото предание Иона се върнал от 
Ниневия в родината си 
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и умрял в града Гатхефер. И тук, както близо до Ниневия, се сочи гробница на 
прор. Йон, почитана от народа. Понеже няма други достоверни сведения, не може с 
положителност да се каже, коя от двете версии е по-достоверна. 

Между тълкувателите се повдига въпрос, дали прор. Йон, Аматиев син, 
живял във времето на Йеровоам II, и който предсказал на царя, че в негово време 
ще бъдат възстановени прежните граници на царството му, според 4 Цар. 14:25, е 
едно и също лице с героя на нашата книга, за когото също се казва, че е син 
Аматиев. Повечето са на мнение, че това е едно и също лице. Дори В. Новак, който 
е с рационалистически разбирания, казва в своя коментар (с. 182): “Върху това не 
може да има никакво съмнение, че както в 4 Цар. 14:25, така и тук (т. е. книгата на 
прор. Йон) се касае за едно и също лице”. Но, добавя същият автор: “Също така не 
може да се оспорва, че нашата книга в никой случай не може да бъде написана от 
същия Йон”. На това мнение са повечето от западните учени, които са различават 
само относно времето на нейното написване. Така напр. Гезениус и др. приемат 
предипления произход на книжката, Клайнерт – през време на плена, Евалд, 
Ньолдеке, Шрадер, Марти и др. – след плена. 

В “Толковая Библiя”, том VII, тълкувателят на книгата прор. Йон, П. 
Тичинин, приема, че книгата е написана от прор. Ион, като казва: “Никой освен 
него не може да знае и тъй живо да изрази най-съкровените движения на неговия 
душевен живот, а също и ония случки из живота му, които не служили за похвала 
на пророка. Писателят на книгата, без съмнение, е живял в Ниневия, запознал се е с 
живота и нравите тук. Езикът на книгата ни дава право да виждаме в нейния автор 
израилтянина, а не юдеина. Наистина, в книгата се говори за Иона в 3-то лице, но 
този начин на писане е свойствен на много от свещените писатели, които поставят 
в сянка своята личност и издигат на пръв план самото действие като резултат от 
словото Божие, произнесено чрез тях” (ст. 218). 

За древния произход на книгата говори и обстоятелството, че тя била 
известна и на прор. Йоил, което се вижда от паралелните места: Йоил 2:14 – Йон. 
3:9; Йоил 2:13 – Йон. 4:2, а повечето от ексигетите отнасят пророческата дейност 
на Йоил в края на 9 в. пр. Хр. и първата половина на 8 в. пр. Хр. Друго паралелно 
място намираме в 3 Цар. 19:4, 5, където се разказва за прор. Илия, че отишъл в 
пустинята, седнал под една хвойна, искал да умре и Бог да прибере душата му, тъй 
както за прор. Йона се разказва, че той се радвал на сянката на едно растение, но 
когато то изсъхнало, в отчаянието си той казал: “По-добре да умра, нежели да 
живея” (Йон. 4:6-8). От тия паралелни места би могло да се направи заключение, 
че прор. Йон бил запознат с живота, дейността и проповедническите слова на прор. 
Илия и бил верен ученик на неговата школа. Разбира се, че може да се направи и 
обратното заключение, че късният автор на книгата Йон се е възползвал и имал 
предвид тия по-стари писания, както прави К. Марти в своя коментар 
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(ст. 247). Но шаблонната тенденция на рационалистите велхаузенисти е да се 
отнася произхода на повечето от ветхозаветните свещени книги към по-къснешна 
дата: по време на вавилонския плен, малко преди него или след него. Верен на тая 
тенденция и Марти отнася произхода на книгата на прор. Йон към 3 в. пр. Хр. 

Както по въпроса за времето на написването, така и относно състава, 
композицията, на книгата има голямо разногласие между тълкувателите. Новак в 
своя коментар посочва няколко от по-главните хипотези за композицията на 
книгатаи като най-нова сочи тая на Х. Шмид, но и нея не смята за задоволителна. 
Разногласието се състои в това: коя част от книгата да се смята за главно 
разказвателна (А), коя за преработена от този материал (В), която за допълнение 
(С) и най-после, в какво се състои работата на редактора (F). Самото разногласие и 
изкуственост в построението на тая хипотеза, говори за нейната несъстоятелност. 
Ето защо повече от ексигетите възприемат ортодоксалното разбиране за 
единството на книгата, изхождайки от исторически, психологически и литературни 
съображения. Обективното разглеждане на книгата ни убеждава в нейното 
единство, в цялостния произход на книгата, в която е поставена религиозно-
нравствена цел, прокарана издържано от началото до край. Но дори да приемем, че 
нашата книга не е написана от прор. Йоан, живял по времето на Йеровоам II, а от 
някой по-късен боговдъхновен писател, книгата не губи от своето достойнство и 
голяма ценност, тъй както не губят своето значение и книгите Йов, Рут и др., за 
които не можем с положителност да установим техните автори. 
 

Разяснение на съдържанието с оглед да се изтъкнат  
по-важните религиозно-нравствени истини 

 
Глава I 

 
В тая глава се разказва за непослушанието на Йон да отиде на проповед в 

Ниневия и Божието наказание. 
Още от първия стих се вижда, че главното действащо лице е богоизбран 

мъж, защото само към такива лица бива отправено словото Божие с определена 
цел. Той се нарича Йон, син Аматиев (Йона бен-амиттай). Привържениците на 
легендарния характер на книгата виждат тук измислено, романтично име, като го 
извеждат от глагола йана, който значи притеснявам, бивам угнетен( Обаче 
еврейската дума йона значи гълъб, както се среща в Бит. 8:8 и нат. Лев. 1:14 и др. И 
няма нищо странно в това, че пророкът е наречен така, както напр. Девора (Съд 5:1 
и др.) значи пчела, както Рахел (Рахил, дъщеря на Левана – Бит. 29:9 и др.) значи 
овца; има още много други названия на животни и растения, с които са наречени 
човеци, и не само у древните евреи, но и много други народи, па и у нас има такива 
имена. 
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Изпращането на Йон в Ниневия (2 ст.) е от голямо значение и прави книгата 

твърде интересна, защото това е единствен случай, когато Бог изпраща пророк на 
проповед в чужда езическа страна. Тук се изтъкват основни идеи: първо, изтъква се 
универсализма на Божието провидение, което обхваща не само израилския народ, 
но всички народи – Бог направлява световния исторически път. Второ, подчертава 
се неограничената Божия милост, която се простиране само върху неевреи и 
езичници, но дори и върху животните (срв. 3:7-10), стига у човека да се прояви 
смирение чрез пост и въздържание, покаяние и отказване от греховния живот, 
както стори ли ниневийци. 

Не случайно Бог избира Ниневия, най-бележития и многолюден град по това 
време. С това се подчертава силата на Божието слово и голямото въздействие на 
Йоновата проповед, която накарала”всеки да се отвърне от лошия си път и от 
насилието на ръцете си” (Йон. 3:8). 

За потвърждение на горното твърдение, трябва да имаме по-ясна представа 
за града Ниневия. За тоя град се споменава още в Бит. 10:11, от където се вижда, че 
Нимрод от Хамовите синове (10:8, 20), съградил тоя град (20:8, 11). Това се отнася 
към последната четвърт на третото хилядолетие пр. Хр. и още тогава той бил голям 
град (10:12). А към средата на второто хилядолетие сирийският цар Салманасар I 
направил Ниневия своя столица. По-късно, около 1230 г. Семирамида и Нин 
укрепили и разкрасили града до такава степен, че да нямало равен на него в света. 
Величието на града се възвърнало и при Сенахерим и неговите приемници 
Асурбанипал и др. през 7 в. Но наред с величието на града се засилило 
нравственото падение на жителите му, както това ни описва прор. Наум (2 и 3 гл.). 
Населението му станало толкова многобройно както скакалците, а търговците му 
повече от звездите на небето (Наум 3:15, 16). Пророкът го нарича кървав град, 
пълен с измама и убийства и грабежите не преставали (Наум 3:1). За 
многолюдността на града се говори в книгата прор.Йон 4:1, където се казва, че в 
него има повече от сто и двадесет хиляди малки деца, които не могат да различават 
дясна от лява ръка. 

Ето, в тоя многолюден и изпълнен със злодеяния град трябвало прор. Йон да 
проповядва словото Божие. Той, обаче, предпочел да избяга в Тарсис и да се скрие 
от лицето Господне. Тук се явява известно недоумение поради необичайната 
постъпка на един пророк, който се противопоставя на волята Божия. Освен това 
сам Йон изповядва, че Яхве е всемогъщ и вездесъщ, Той е Бог на небесата и е 
направил морето и сушата (1:9), как тогава ще може да избяга от лицето на Господ? 

За по-сигурно да се укрие от лицето на Господ Йон предпочел да избяга в 
противоположна страна. От Изток на Запад в града Тарсис (таршиш), който по 
всяка вероятност първоначално бил финикийска колония, а по-късно гръцка, 
намирал се в югозападна Испания,значи далеч от свещената земя. Макар Йон да 
изповядва Божието вездеприсъствие, но и той, по всяка вероятност, не е могъл да 
се еманципира от общото убеждение, че Божието въздействие се проявява главно 
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в Палестиня, която се нарича и земя на Яхве (ерец-иахве: Ос. 9:3; Ис. 14: света земя 
(= адмат-хаккодеш: Зах. 2:16). Като символ на Божието присъствие е Светая светих 
в скинията и после в храма. И Йона смята, че като избяга далеч от свещената земя, 
ще се укрие от Божието лице и ще се освободи от неговото поръчение. Но Бог 
опровергал тая погрешна представа, като издигнал в морето силен вятър, настанала 
голяма буря и с това показал на Йон, че Той е навсякъде и напразно пророкът чрез 
бягство иска да се скрие от Неговото лице. 

Друго основание за своето бягство дава сам Йон в 4:2, като казва: “Затова 
побягнах в Тарсис, защото знаех, че Ти си Бог благ и милосърден, дълготърпелив и 
многомилостив”. Йон, както всеки евреин, имал известно недоверие към 
езичниците, той се съмнявал, че ниневийци искрено ще се разкаят и трайно ще се 
откажат от своите злодеяния. Те само привидно ще се разкаят, за да се възползват 
от Божието милосърдие. Но в такъв случай напразна ще бъде проповедта на 
пророка и Божието име ще остане посрамено. Значи в случая нямаме у пор. Йон 
съзнателно и нарочно противопоставяне на волята Божия, а проява на особена 
ревност, за възтържествуване на славата на Яхве сред езичниците и на неговото 
всемогъщество, като предаде на гибел прочутия и голям град Ниневия. 

Измъчен от вътрешна душевна борба, Йон чувствал, че извършил грях, като 
не изпълнил волята Божия; изморен той “слязъл в дъното на кораба, легнал и 
дълбоко заспал” (1:5). Не може да се допусне, че той сторил това по време, когато 
бушувала страшната буря, защото много естествено и той би се изплашил, както и 
самите моряци, макар че те сигурно и друг път са преживявали подобни 
премеждия. Важно е да се отбележи, че моряците, които били от различни 
народности, по всяка вероятност повечето финикийци, - значи езичници, след като 
се помолили на своите богове и бурята не утихнала, капитанът на парахода слязъл 
при Ион и му казал да се обърне и той към своя Бог с молитва за да не загинат. И 
когато пророкът съобщил, какво е неговото занятие, какъв е по народност, и че той 
почита Бога на небесата, Който е сътворил морето и сушата (9 ст.), тогава 
корабниците се уплашили, навярно, защото са слушали за силата и величието на 
еврейския Бог. И след като Ион им признал своето прегрешение и им казал: 
“Вземете ме и ме хвърлете в морето – и морето ще утихне за вас, защото знам, 
че заради мене ви постигна тази голяма буря” (1:12), те пак не се решавали да 
сторят това, защото се бояли от Бога на Йон. Те се помъчили да спасят екипажа, 
като започнали да гребат усилено, за да стигнат на суша, но не успели защото 
морето все повече вилнеело. Тогава те решили да изпълнят желанието на Йон и да 
го хвърлят в морето. Моряците, обаче, като благочестиви и вярващи люде се бояли 
да не би да извършат някаква неправда като погубят “невинна кръв” (= дам, наки), 
затова се обърнали с молитви не към своите богове, а към Яхве – Богът на Йоан, за 
да не загинат “поради душата на тоя човек” (= бенефеш хаиш хазе, 14 ст.). 
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Няма нищо странно в това, че моряците езичници се обърнали с молитва 

към истински Бог. От самия Йон те узнали, че виновник за застрашаващото ги 
корабокрушение е той, понеже проявил непослушание към Яхве, Който сега в 
бушуващото море показал своята сила и величие. Тази проява на вяра и 
благочестие отговаря на тенденцията на книгата, в която се цели да се покаже на 
читатели-евреи, че и езичниците могат да имат прозрение на вяра в истинския Бог, 
и че те не са завинаги отречени да влязат в Неговото царство, стига да се покаят. 
По тоя начин се подготвят читателите към следващите събития: да приемат 
възможността за покаянието на езическия град Ниневия и опрощаването му. 

Вярата в Яхве и страхът пред неговото величие още повече се засилила у 
тях, когато морето утихнало от своята ярост, след като Йон бил хвърлен в морето. 
Внезапното спиране на бурята направило силно впечатление на моряците. Много 
естествено и психологически оправдано е след преодоляване на страшното 
бедствие да се извика у моряците чувство на благодарност. Затова те веднага още 
на парахода пренесли на Господ жертва – зевах (ед. ч.), а не “жертви”, както е в 
българския превод. Зевах значи кръвна жертва; навярно моряците са принесли 
някое от животните, които те имали за храна по време на дългото им пътуване. Сам 
К. Марти в своя коментар признава, “че цялото това описание е интересно, 
нагледно и отговарящо на действителните прояви на античната религиозност”. 
 

Глава II 
 

В тая глава, която съдържа 11 стиха, се разказва, че Йон бил спасен, като 
бил погълнат от голяма риба, в чиято утроба прекарал три дни и три нощи, и след 
това бил изхвърлен на сушата. От признателност за своето спасение, Йон се 
обърнал с благодарствена молитва към своя Бог (3-10 ст.). 

Средоточие на цялата книга е чудото за тридневното пребиваване на Йон в 
утробата на рибата, която по заповед на Господ след това изплюла пророка, 
избълвала го (= вайике е имперф. хифил от каа или ки със значение на изплювам, 
избълвам нещо). В текста (2:1) не е разяснено, каква е тази риба, а е казано само: 
даг гадол = голяма риба. В гръцката Библия стои tw/` khvtei, и под голяма риба 
преводачите разбирали голямото земноводно, млякопитаещо животно – кит. Така 
Лутер в своя превод е възприел думата кит = Walfisch. Това дало повод 
отрицателната критика да се отнесе с присмех към това повествувание и да отрече 
достоверността на цялата книга, тъй като китът, знае се, има много тясно гърло, 
храни се с дребни морски животни, и въпреки грамадното си туловище, 20-30 м 
дължина, в никой случай не може да погълне човек. Освен това китът е рядко 
животно, обитава големите северни морето и океани и по времето на прор. Йон той 
едва ли се е срещал в Средиземно море, закъдето отплувал Йон, за да стигне в 
Тарсис. Смятаме, че по-правилно е де си остане неопределеното понятие “голяма 
риба”, както е на еврейски, отколкото 
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както е на славянски: “И повеле Господ киту великому” и оттук на български 
“голям кит”. Китът въобще е голям. Но каква е била тая риба? 

Ексигетите са изправени пред големи затруднения при изясняване на тоя 
въпрос. Затова в нова време се правят всевъзможни опити, за да се отстрани 
чудодейния характер на повествуванието, създават се и разни хипотези и 
изкуствени построения, та разказът да стане по-удобоприемлив за човешкия разум. 
Някои тълкуватели, за да избегнат затруднението сочат на по-късното юдейско 
предание, според което Бог още в петия творчески ден, когато сътворил разни 
“големи риби” сътворил и необикновено голяма риба, която отпослепослужила за 
спасението на Ион. (Срав. J. Bergel, Mytologie der alten Hebraer I, 114 ст. и нат.). 

Други тълкуватели приемат историчността на разказа, но за да отстранят 
чудото, прибягват до своеобразно измислена комбинация на случката. Йон, според 
тях, действително се отправил за Тарсис. През време на пътуването станало 
корабокрушение, и той се спасил, както това често става с моряците, на някаква 
лодка или кораб, който носел името “кит”. На него той прекарал три дни и три 
нощи, бил свален на подходящ бряг, съзнал вината си и се отправил за Ниневия на 
проповед. Според друга вариация, Йон след корабокрушението се хванал за 
случайно плаващ на повърхността мъртъв кит и вълните заедно с кита го 
изхвърлили на брега, така той се спасил. 

Някои тълкуватели прибягват до съновидение и представят цялата случка 
като сън. Йон заспал в кораба. Появила се буря. От шума и скърцанията в кораба 
пресънява му се страшна буря. Като знаел вината си, естествено нему ще се падне 
жребия да бъде хвърлен в морето. Необикновено чудовище го спасява, след като 
бил изхвърлен от кораба, и той се пробужда. Сънят му направил силно 
впечатление, и в молитвено разкаяние той решил да промени пътя си и се отправил 
за Ниневия. 

Могат да се посочат и други опити и техните варианти, за да се избегне 
чудото, но всички те ни се представят в по-чудновата форма отколкото самия 
библейски разказ, защото се основават на предположение, на случайност и 
измислица. Колкото за легендарния или алегоричен характер на разказа, с тоя 
въпрос се занимахме в увода. Затова подобно на Новак и Марти ще кажем, че без 
да приемем необикновеното чудо всички рационалистически опити на разните 
тълкуватели си остават безполезни. Християнският мироглед приема възможността 
на чудото, щом като чрез него се преследва високо-нравствена и поучителна цел, 
влизаща в повиденциалния план на Бога. А що се отнася за чудесни и необясними 
за човешкия разум явления, ние и днес ги наблюдаваме. Нима деветмесечният 
живот на детето в утробата на майката не е чудо? Летаргичният сън на животни, а 
също и на човеци, по време на който се преустановява животът, е също 
необикновено явление. Има ли нещо невъзможно за Божието всемогъщество? 
 
          

 
 
 
 



19/123 
Между ексигетите има оживен спор относно съставянето на 2 гл. Повечето 

то западните изследователи приемат, че главата се състои собствено от три стиха, а 
именно 1, 2 и 11. Останалата част 3-10 ст. представлява компилативен псалом, 
съставен от разни псалми, и някой по-късен глосатор го е вмъкнал между 2 и 11 
стихове. Привеждат се разни основания в полза на това твърдение. За краткост 
изоставяме тяхното разглеждане. Има известно различие и във външната форма. К. 
Марти приема, че осемте стиха (3-10) представляват 8 строфи, всяка от по 4 
стишия, а П. Тичинин ги дели на 4 строфи и 2 стишия, което деление отговаря на 
оригиналния текст,което е с определен метрум и в паралелистична поетична 
форма. 

Но по-важно е съдържанието отколкото формата или начина на съставянето. 
Безспорно тук има прекрасен псалом, един благодарствен химн, в който дълбокото 
религиозно чувство, надеждата за Божията милост и спасение са изразени чрез 
високохудожествени картини. Действително тук има паралелни стихове с други 
псалми, така напр. 3 ст. с 1 ст. от 119 Пс. и с 7 ст. от 17 Пс., 4 ст. с 3 ст. от 118 Пс. и 
с 8 ст. от 41 Пс., 5 ст. с 23 ст. от 30 Пс., 6 ст. с 2-3 ст. от 68 Пс., 7 ст. с 14 ст. от 49 
Пс., 8 ст. с 4-7 ст. от 142 Пс. Някои изрази и думи в Ионовия псалом ни напомнят 
за паралелни места и в други ветхозаветни и новозаветни книги, напр. Ис. 38:11, 
Евр. 13:15 и др. Тук са допустими две възможности: Ион, респ. авторът на книгата, 
сигурно е бил запознат с Псалтира и с известни изрази и думи, които подхождали 
на неговото настроение и положение в утробата на кита и в морските дълбочини, 
той си послужил с тях в изразно отношение. А паралелните места в по-късни книги 
показват, че на техните автори била известна книг. прор. Йон. Това е по-
приемливо, отколкото твърдението на отрицателната критика, че по-късни 
глосатори и редактори са вмъквали в различни времена отделни стихове от 
псалмите, и че тоя химн е нещо отделно без генетическа връзка с цялата книга. 
 

Глава III 
 

Повторното изпращане на Йон в Ниневия на проповед и покайването на 
града се разказва в 1-10 ст. на трета глава. 

След преживяното изпитание Йон станал съвсем друг човек. В лицето на 
Йон имаме убедителен пример, как страданията и прекараните бедствия възраждат 
хората. Това, което по-рано му се виждало невъзможно за изпълнение да отиде в 
чужд, непознат за него град и тук да проповядва за спасение на езичници, сега той 
е готов да изпълни без всякакво възражение. И той, отива в Ниневия, както Бог му 
заповядал, и проповядвал на людете по-скоро да се разкаят и се отвърнат от 
порочния си живот, защото в противен случай градът ще бъде разрушен. От 
собствен опит Йон се убедил, че Всевишният може да изпълни, каквото пожелае. 
Той има власт над всяка твар, и че Неговата премъдрост далеч надминава всяко 
човешко познание, затова на Hего единствено можем да се уповаваме, Неговата 
воля да 
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изпълняваме, за да получим благословение. Затова прор. Йона може да послужи 
като образец на много хора, които след дълги лутания едва тогава намират 
истинската цел в своя живот. 

Върху израза: “Ниневия беше град голям у Бога, на три дена ход” (3:3) има 
известни разногласия у ексигетите. В ориг. стои хайета = бе, глаг, форма, перфект, 
3 л., ж. р. от хайа = съм. Марти и др. оттук вадят заключение, че за разказвача 
Ниневия принадлежи към миналото и следователно книгата е писана във време на 
плена или дори след него, а тогава тоя град не бил съществувал. Смятаме, че такова 
заключение е неоснователно, тъй като в историческите разкази обикновено се 
употребява това глаголно време (prateritum) без от това да можем да правим 
заключение, че в разказа писателят говори за несъществуващи неща. Ако някой 
писател каже, че във времето на Людвик ХIV Париж бе голям град, следва ли от 
това да се заключи, че след тоя френски крал Париж престанал да съществува и че 
той бил само град на миналото. Това време е употребено във връзка с другите 
глаголни форми в повествуванието. Смисълът на 3 ст. е следният: станал (=вайком) 
Йон и отишъл (= вайелех) в Ниневия и видял, че той е голям град, на три дена ход 
(= махалах шелошет йамим). Неправилно някои тълкуватели приемат, че с израза 
три дена път се определя големината на града околовръст, а други дори твърдят, че 
това е диаметърът на обиколката на града. Ако съдим по свидетелството на 
древния историк Херодот, който определя един ден път, т. е разстоянието, което 
може да се извърви за един ден, на 160-200 стадии или на 25-30 км, тогава 
разстоянието три дена ще е равно на 75-90 км. Това е грамадно разстояние, което 
не може да се приеме нито за обиколката на града, а още по-малко за диаметъра му. 
Освен това трябва да се има предвид, че в древно време градовете, и особено 
столиците, каквато е била Ниневия – столичен град на Асирия, са били заграждани 
с градски стени, които са били дебели и високи, масивни, за да противостоят на 
неприятелски нападения. Постройката на такива стени не е било лека работа, 
затова са гледали да стеснят площта на града, като са правили улиците твърде 
тесни, без площади и паркове, каквито има в модерните градове. Имало площад 
или стъгда само при градските порти. И сега има останки от древни градове с 
много тесни улици, напр. Цариград, о-в Родосто и др. Обиколката напр. на 
градските стени в Йерусалим не надминава повече от 4 км. Означеното тук 
разстояние нито е обиколката, нито прекият размер на града, то е във връзка с 
проповедническата работа на пророка. За да може да бъде чут от всички жители на 
града, той трябвало да посети всички квартали на големия град и по-важни места, 
където се събирал повече народ, на който трябвало да проповядва. От всичко се 
вижда, че тук имаме работа с голям град, който да се обиколи и посети навсякъде 
нужни са били най-малко три дена ходене (= махалах). Че така трябва да се разбира 
този израз се вижда т 4 ст., където се казва: “И почна Йон да ходи по града, 
колкото можеше да се изходи един ден (= махалах йом ехад) и проповядваше…” 
Значи, когато Йон започнал да проповядва, 
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той изходил само една част, колкото може да се извърви за един ден, а за да обходи 
целия град, му са били нужни три дни. Понеже той не само е ходил, но се е спирал 
за проповед, затова са му били нужни четиридесет дена, за да изпълни окончателно 
своята задача. И той я изпълнил с всичката ревност на Божий пратеник, на един 
пророк. 

В лицето на прор. Йон пред нас стои един мъж, у когато липсва това, което 
може да напомня за слабост, страх, безволие или дирене на удобства и 
спокойствие. Неговата воля станала силна, по-твърда от стомана. Той може да се 
сравни с героите от древнобиблейско време: със смелостта на Мойсей, на Самуил, 
на Илия и др. Йон отива на проповед в един разгулен идолопоклоннически град. 
Пророкът иска до край да изпълни своето пратеничество, защото това е волята 
Божия, без да мисли, какво ще стане с него. Йон се проявява като истински син 
Израилев – свидетел на живия Бог всред езическия свят. 

“И проповядваше той, думайки: още четирийсет дена – Ниневия ще бъде 
разрушена” (3:4). Тук се повдига въпросът, как е могъл прор. Йон да проповядва на 
ниневийци толкова успешно и всестранно и то на чужд език и в чужда земя, на 
която не познавал нито живота, нито нравите, нито греховете? На тия недуомия К. 
Марти отговаря много просто: “Как са могли ниневийци да разберат Йон, такъв 
въпрос изобщо е излишно да се задава, както и въпросът: как може човек да остане 
жив, след като е престоял три дена в утробата на риба” (с. 254). Смятаме, че 
поставеният въпрос, относно езика, не е толкова непостижим, та да се прибягва до 
извънредно чудо. Трябва да се припомни, че асирийският език е семитически, както 
и еврейския, и двата езика имат известно сходство и ,че Йон е могъл лесно да усвои 
асирийски, както и образованите ниневийци самогли да разбират еврейски. От 
разговора в 4 Цар. 18:26 и нат. се вижда, че евреите (не всички) са разбирали 
асирийски, и асирийците – еврейски. А колкото за нравите и за живота в Ниневия, 
порокът е могъл лесно да узнае от пътници и търговски кервани, които са минавали 
през Палестина на път за Египет и обратно оттук, поради оживената търговия, 
която съществувала между двете страни. Освен по тоя естествен път пророкът 
могъл да узнае за живота в Ниневия и чрез откровение. Не трябва да се забравя, че 
той е бил боговдъхновен писател. Сам Бог му казал, че ще проповядва в Ниневия, 
каквото Той му заповядва. 

Друго недоумение, което трябва да отстраним в 4 ст. е разночетенето между 
масоретския текст и гръцкия превод. На еврейски стои: од арбаим йом = още 40 
дена, а нагръцки: e[ti trei`V hJmevra и оттук на славянски: “още три дни”. В 
българската Библия, въз основа на руската, е предадена цифрата, както е в 
еврейския оригинал: “още четиридесет дена”. Това, естествено, е и по-правилно, 
защото както видяхме, само да се изходи града са били нужни три дни. Но Йон е 
трябвало и да проповядва, да убеждава и да разказва за премеждието от своя личен 
живот и по тоя начин да засвидетелства силата и величието на своя Бог, а за всичко 
това три дена са били недоста- 
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тъчни. Защо гръцките преводачи са заменили цифрата 40 с 3? На тоя въпрос не 
може да се отговори с положителност. Може би те са имали някакво субективно 
съображение. Някои приемат, че това е непреднамерена грешка, като буквата m (40) 
по невнимание са сменили с буквата g (3), както обяснява П. Тичинин в своя 
коментар (с. 231). Това предположение не може да се приеме, тъй като, както в 
еврейския тъй и в гръцкия текст, цифрите са означени не с букви, а с думи, и 
необяснимо е, как по-къснешните преписвачи ще сменят тия букви с цифрено 
означение, та се получило вместо 40 – 3 дни. 

Проповедта на пророка била много успешна. В 5 ст. се казва: “И повярваха 
ниневийци в Бога; обявиха пост и облякоха се във вретища мало и голямо”, т. е. от 
народа до царя, който слязъл от царския си престол, “съблякъл царското си 
облекло, облякъл се във вретище и седнал в пепел” (6 ст.). И не само това, царят 
издал заповед да се обяви всеобщ пост, който да засегне не само хората, но и 
добитъка. 

Отрицателната критика смята целият този разказ за покайването на 
ниневийците за невероятен. От гледище на рационалистите невероятно е, че един 
неизвестен и непознат на големия град проповедник в такъв кратък срок да 
пробуди чувство на разкаяние и то в такива резки външни форми: пост, нищо да не 
се яде и пие, да се облече грубата дреха – вретище, и да се седи в пепел. Още 
повече невероятно е, че самият цар се принизил до народа, облякъл се във вретище 
и седнал в пепел. А знае се, колко горди и непреклонни са били ориенталските 
царе. Как е възможно и добитъкът наравно с людете да проведе режима на пост и 
разкаяние, или както се казва в 8 ст., “човеци и добитък да бъдат покрити с 
вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от 
насилието на ръцете си”. 

Но тия недоумения не са токова големи, както иска да ги представи 
отрицателната критика. Ниневийци, въпреки тяхното лекомислие и леконравен 
живот, макар езичници, са вярвали в разни лъжливи богове, и обръщали голямо 
внимание на знамения и на бележити чудновати неща. И сега, в техния град идва 
странен проповедник, който смело, с непоколебима вяра им говори за неизвестни и 
чудновати неща. Те не могли да останат безразлични към думите на пророка. Знае 
се също, че източните народи са твърде склонни към мантиката, към вярата във 
всякакъв род предсказания, особено когато те произлизат от необикновено лице, от 
някой небесен пратеник, за какъвто започнали да смятат прор. Йон. А той им 
направил силно впечатление, когато без страх от всевъзможни заплашвания, 
подигравки и жестокости, навсякъде из града произнасял своето слово за страшния 
съд Божи, който ще сполети града, ако жителите му не се отвърнат от лошия си 
път. Сигурно Йон е привел като доказателство за истинността на своята проповед и 
страшната трагедия, която се разиграла с него. Като необикновено събитие тя се 
разнесла навсякъде под различни форми, както видяхме това в увода. Всичко това е 
допринесло за успеха на Йоновата проповед. Защото и на езичниците не е било 
чуждо 
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съзнанието за греховност. И всеки, от царя до последния гражданин, прави 
разкаяние, признаците на което се долавят дори всред добитъка в обороти. У по-
примитивните и скотовъдни народи и добитъкът изживява радостите и скърбите на 
своите господари. А що се касае до въпроса, че целият град бил обхванат от 
чувство на разкайване, което добило външната видима форма, и това не трябва да 
ни се вижда толкова чудно. Това явление е в съгласие с психологията на масите. В 
историята има много случаи, когато едно лице е в състояние да поведе подир себе 
си не само отделни градове, но и цели народи, както е бил случая с Петър 
Амиенски, вдъхновителя на кръстоносните походи, и др. 

Да се седи в пепел е външен израз на траур, както и да се облича вретище. 
На много места в Библията се говори за тоя външен израз на голяма печал. Така 
например, Тамар, дъщеря на Давида, от скръб за нейния позор, посипала с пепел 
главата си (2 Цар 13:19), също сторил и Мардохей (Ест. 4:1). Пророк Исаия 
препоръчва във време на пост каещият се да постила под себе си вретище и петел 
(Ис. 59:5) и др. А за участието на домашни животни във време на траур ни разказва 
Херодот, че персите, след битката при Платеа, когато паднал техния полководец 
Масист, остригали всички животни, коне и тварен добитък в лагера. Така че 
неоснователно отрицателят Дум твърди, че с тая подробност разказът ни навявал 
известен хумор, докато К. Марти вижда тук дълбока сериозност (ein tierer Ernst). 

Последният стих от трета глава, който гласи: “И видя Бог делата им, че те 
се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че ще 
изпрати върху тях, и го не напрати”, създава известни затруднения на 
тълкувателите, особено с израза: “и съжали (Бог) за злото”, който израз на 
български не е преведен точно нито според еврейския, нито според гръцкия текст, 
нито според славянския: “и разкаяся бог о зло”, тъй е и на еврейски: “вайинахем, 
хаелохим ал хараа”, и на гръцки: kai; metenovhsen oJ qeo;V ejpi; th̀/ kakiva. 

Българските, както и руските преводачи, за да избегнат антропоморфизма, 
че Бог се разкайва, произволно превели еврейския глагол вайнахем (от нахам), 
“съжали”, като дори изпуснали думата Бог. Обаче еврейският глагол “нахам” значи 
чувствам разкаяние за собствено действие (вж. Иерем. 4:29; Пс. 109:4)и др. 
Подобни антропоморфични изрази се срещат на много места в Св. Писание: Бог се 
гневи (Изх. 22:24 и др.), Бог ходи из рая по дневната хладина (Бит. 3:8), Господ Бог 
насади рай в Едем (Бит. 2:8) и още много други, обаче трябва да им се даде 
правилно тълкувание и разбиране. Изказва се от тълкувателя известно умение да 
предаде на човекоуподобяващите изрази не буквален смисъл от субективен 
произход. В случая не трябва да разсъждаваме по човешки в смисъл, че Бог се 
разкаял за злото, което смятал да направи на ниневийците, както ние човеците 
често пъти съжаляваме, или се разкайваме за сторена грешка или за някое 
погрешно, неправилно, или несправедливо намерение, план и др. това е 
неприложимо за всемогъщия, всезнаещия и вездесъщия Бог. Ев. Йоан казва, че 
всичко чрез него (Бога) и без Него нищо не става (1:3). 
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Човек притежава свободна воля да избира измежду злото и доброто. От 

поведението на ниневийци зависело, какво Бог ще приложи спрямо тях: наказание 
или помилване. В предния, 9 стих, се казва: “Може би Бог ще се умилостиви и ще 
отвърне… гнева Си”. И Бог се умилостивил, щом те се покаяли. В такъв смисъл 
трябва да разбираме израза “разкаял се”. Библейските писатели са човеци, те 
говорят по човешки и говорят и пишат за човеци, затова са неизбежни изрази, в 
които се говори за човекоуподобяващи свойства на Бога. 

Така и прор. Ион се изразява по човешки, като казва, че Бог се разкаял за 
злото, защото жителите на Ниневия искрено се покаяли и това указало известно 
въздействие на Бога, за да ги пощади. Пантеистическото схващане за Бога 
изключва такова действие, понеже всичко се движи от вечни и неизменни закони, 
които са вложени в материята, в природата, която е самият Бог (Natura divi deus et 
deus sivi nstura). Тук няма място за личен Бог, за нравствен порядък в  света, всичко 
е отражение на студен и неизменен механизъм Ония, който следват тоя ред на 
мисли, естествено, не вярват в личен Бог и нравствен порядък в света. За тях нито 
молитвата, нито покаянието могат да изменят хода на нещата, затова те се отнасят 
отрицателно към разказа в нашата книга, че благодарение на покаянието, на 
промяната в живота на ниневийци се променила и тяхната съдба. Затова и 
Спасителят сочи на лукавите и покварени юдеи за пример ниневийците, които се 
покаяли от проповедта на Йон (Лука 11:32). 
 

IV Глава 
 

Тази глава е продължение от предната и е тясно свързана с нея. Тук се 
говори за огорчението и възнегодуванието на Йон, понеже Бог пощадил 
ниневийци, и се разказва, как Бог го изобличили за неговата неправда. Ион ни се 
рисува като обикновен човек, с всичките му слабости, макар и да е пророк и 
боговдъхновен писател. Тази е особеността на Вехтия Завет, че тук животът ни се 
рисува твърде реалистично, тъй както той е протичал в действителност, както се е 
развивал. Това обстоятелство мнозина критици изпускат в предвид и гледат на 
ветхозаветните повествувания и събития през собствените си очи – от гледище на 
модерния човек, или от гледище на възвишения християнски морал. Когато 
преценяваме ветхозаветните събития от морално гледище, (трябва да се 
абстрахираме от съвременните схващания и условия и да се пренесем мислено в 
онази епоха, в тогавашните условия и схващания. 

Истинността на Библията се показва именно в това, че тя не ни рисува 
своите герои, каквито те би трябвало да бъдат, или каквито бихме искали да бъдат, 
но каквито те са всъщност. В лицето на прор. Ион имаме пример, в който виждаме,  
колко трудно се променя човешкото сърце. Йон въпреки Божията милост и 
снизхождение и чудесното избавление от утробата на кита, не омекотил своето 
сърце, а си останал със същата омраза към езичниците ниневийци, както при 
първото призоваване, тъй и при второто, след преживяната катастрофа. 
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Той бил още далеч от християнския космополитизъм. Йон не могъл да се 

помири с мисълта, че езичници, които, според него  и изобщо според еврейските 
схващания, eo ipso са грешници, могат да бъдат опростени от Яхве, макар че и 
според нашия писател “Бог е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив” 
(4:2). 

Ион предсказал загиването на Ниневия с голяма сигурност и увереност, 
обаче това не се случило. След четирийсетдневна проповед, а възможно е и малко 
по-рано, той излязъл вън от града, изкачил се на високо място, за да наблюдава 
какво ще стане с града, и “направил си там сенница” (= вайас ло шам сукка) 5 ст. 
Сукка значи колиба с лек покрив от клони и шума за предпазване от слънчевия пек. 
В своята сенница Йон не мислил за спасяването на града, в който имало и много 
невинни души, малки деца повече от сто и двадесет хиляди, които не могат да 
различават дясна ръка от лява, а мислил само за това, че неговото предсказание не 
се изпълнява. Всичко това го ядосвало и огорчавало, че по тоя начин ще бъде 
засегнато неговото честолюбие и той ще се изложи пред човеците, пред своите 
слушатели. Но Бог не разсъждава като нас човеците. Често пъти неговото 
снизхождение, Неговата милост си остават непостижими за нас. Поведението на 
пор. Йон ни напомня за някой прочут лекар, при когото се стичат мнозина за 
облекчение на своите болести и за оздравяване. Той определя точно болестта на 
всекиго и предсказва, каква ще му бъде съдбата. И когато неговите предсказания за 
някой пациент, че той страда от неизлечима болест, че е безнадеждно болен, не се 
сбъднат, той е недоволен. Може би пациентът е променил начинът на лекуването, 
може би се е обърнал с молитва за здраве към Бога, вследствие на което оздравял, 
но прочутият лекар се смята за изложен; неговото честолюбие и суетна гордост са 
засегнати и той е недоволен, че пациентът оздравял, въпреки неговото 
предсказание. Той мисли в случая за себе си, а не за нещастието, което би 
произлязло от смъртта на болния: може би остава безпомощна вдовица, беззащитни 
деца, изгубва се полезен гражданин и пр. също така и основанието на Ионовото 
негодувание не е нищо друго, освен прекомерно честолюбие. Той смятал, че 
неговото пророческо достойнство е проиграно, защото поставял в центъра своята 
личност, а не Бога и Неговия промисъл. Тази грешка често пъти и ние правим и Бог 
ни подлага на разни изпитания, за да се осъзнаем и поправим. 

Също така постъпил Бог и в дадения случай, като накарал Йон да почувства 
жалост към обикновено растение, което израсло за един ден, пазило сянка на 
главата му и на другия ден увехнало. А колко повече заслужава милосърдие и 
пощада многохилядния град Ниневия, в който имало толкова много невинни деца, 
също и животни – безучастни в човешките грехове и престъпления. 

И в тази част разказът буди някои недоумения у читателите, а също и 
известно съмнение на отрицателната критика относно неговата достоверност. 
Възразява се срещу израза в 6 ст.: “И направи Господ Бог, та израстна растение; 
и то се издигна над Иона, за да има над главата му сянка…” А в предния 5 ст. се 
казва: “направи си 
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(Йон) сенница и седна под нея на сянка”. Щом като имал сенница срещу палещото 
слънце, защо е било и растението за същата цел? Преди всичко, растението имало 
по-друго предназначение: за поука на Ион, затова се казва, че Бог наредил за 
неговото израстване. И в оригинала е употребен глагола вайеман = “нареди”, а не 
“направи”, както е в българския превод. Че може да има пред шатрата или пред 
колибата дърво или някакво растение за сянка, това е много естествено за горещите 
страни, когато жителите са имали нужда от сянка вън от шатрата. Така напр. за 
Авраам се разказва, че когато Бог му се явил при Мамврийския дъб “той седял при 
входа на шатрата си, през дневната жега” (Бит. 18:1), сигурно под сянката на дъба. 
Повдига се след това въпроса, какво е било това растение, което да израсте за един 
ден толкова високо над главата на Йон, за да го пази от слънчевия пек? Безспорно, 
тук имаме необикновено явление, чудо, защото Бог така наредил. На еврейски това 
растение и предадено с името кикайон, у 70 те kolokuvnqh/ и на славянски – тиква, 
както и в Лутеровия превод Kurbis = тиква. В новите преводи а тази дума е 
преведена с Ricinus  = рицин (ricinus communis), което растение няма нищо общо с 
тиквата и тъкмо отговаря на разказа. То и днес расте в Палестина в диво и 
обработваемо състояние и поради своя бърз и грамаден растеж получило името 
“чудно дърво”, макар че то не е никакво дърво, а едногодишно растение, което при 
благоприятни почвени и климатически условия стига до 12 м. на височина с 
грамадни и широки листа и при суша или палещ вятър бързо изсъхва и се 
сгромолясва, понеже няма дървесно стъбло. За него смопемана още Плиний и 
Херодот. Неговото отечество е Египет (виж Calwer, Bibellexikon, с. 623). 
Българските преводачи, както руските, неправилно превеждат еврейската дума 
кикайон с растение без да определят, какво е това растение. На еврейски растение 
значи нета. Изразът, че растението “в една нощ израстнало и в една нощ 
пропаднало” е по-скоро фигуративен, и тук не трябва да виждаме някакво 
необикновено явление. Още повече, че неговото изсъхване е станало по естествен 
начин: Бог наредил, така че червей подгризал растението, а след това изпратил 
горещ източен вятър. Това е страшният опустошителен вятър ширрокко (самум), от 
който загива всяка растителност, а също страдат и хора и животни поради своята 
голяма сухота. Както така бързо загинало растението, то е могло и така бързо да 
израсне, може не в една нощ, но за кратко време. 

Бързото загиване на любимото сенчесто растение, изпратеният горещ 
източен вятър, за който псалмопевецът казва, че понесе ли се тоя вятър над 
полските треви и цветя, те увяхват; това са сравнения за краткотрайните дни на 
човека. Всичко това навявало тъга на Йоан и той се “моли да умре, казвайки: по-
добре да умра, нежели да живея” (4:8). Този израз обикновено се употребявал, 
когато човек изпадне в отчаяние и тъга, напр. прор. Илия в пустинята под хвойната 
се молил Господ да прибере душата му (3 Цар. 19:4), Йов иска да е умрял, още 
когато се раждал( 3:11) и др. 
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В последния, 11 ст., се потвърждава представата за Бога и за Неговите 

атрибути, както Йон ги посочва в 4:2, като “Бог благ и милосърден, дълготърпелив 
и многомилостив и съжаляващ за бедствието”. И Той пита пророка “Аз ли да не 
пожаля Ниневия, тоя голям град, в който има повече от сто и двайсет хиляди 
души, които не могат да различат дясна ръка от лява, и много добитък?” Зарад 
своето разкаяние ниневийци заслужили Божието милосърдие. Още повече, че 
между тях имало 120 хиляди невинни деца. Може ли Творецът да бъде безразличен 
към съдбата на Своите творения: човеци, животни и всичко останало. Яхве е 
милосърден и снизходителен и към грешниците. Сам порокът знае това от личен 
опит. Въпреки че той не изпълнил волята Божия, въпреки своето упорство, Бог не 
го наказал, а го избавил от утробата на “кита”. Поставени са домашните животни 
наред с децата, за да се илюстрира още по-силно Божието милосърдие, защото и те 
са творение на Яхве. Погрешно някои тълкуватели (Марти) смятат, че добитъкът е 
поставен наред с човеците въз основана 3:8, където се казва: “човеци и добитък да 
бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога”. Глаголът икреу = викат (от 
кара) се отнася само за хората, той има значение също на: наричам, призовавам, 
проповядвам и др., което не може да се отнася за животните; и в случая “да викат 
към Бога” значи да искат от Него състрадание, помощ, молитвено да викат – това 
значение също не подхожда за добитъка. 

В цялата книга на прор. Йон силно е подчертана мисълта, че Яхве е Бог 
промислител и творец на целия свят, затова Той отделя нужното внимание и полага 
грижи и за езическия свят. Това схващане е напълно в противоречие с чисто 
юдейската партикуляристична идея. Обикновено се казва, че пророците са били 
най-големите противници и изобличители на юдейството. Тази мисъл се 
потвърждава и в нашата книга, в която се разказва, в противоположност на 
еврейския партикуляризъм, че Бог изпраща свой пратеник в лицето на прор. Йон на 
проповед за спасявана не на езичниците ниневийци. Това е една подготовка за 
новозаветните времена, за християнския комсомополитизъм, според който, на 
всички, без разлика на нация, раса, пол и пр., се предлага спасителната любов на 
Господ Иисус Христос. 
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